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Bacillus Calmette-Guerin (BCG) Aşısı
olarak telaffuz edilir (ba sil' us kal' met gay rayn')

HY Bu ilaç reçete edildi mi?

BCG aşısı, tüberküloza (TB) karşı bağışıklık veya koruma sağlar. Aşı, TB geliştirme riski yüksek olan 
kişilere verilebilir. Ayrıca mesane tümörlerini veya mesane kanserini tedavi etmek için kullanılır.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

OW bu ilaç kullanılmalı mı?

Doktorunuz veya bir sağlık hizmeti sağlayıcınız bu ilacı uygulayacaktır. Veremden korunmak için 
kullanıldığında cilde enjekte edilir. Aşıyı aldıktan sonra 24 saat boyunca aşı bölgesini kuru tutun ve çevredeki 
deriden aşı bölgesini ayırt edemeyecek duruma gelene kadar bölgeyi temiz tutun.

Mesane kanseri için kullanıldığında, ilaç bir tüp veya kateter yoluyla mesanenize akar. Tedavinizden 4 
saat önce sıvı içmekten kaçının. Tedaviden önce mesanenizi boşaltmalısınız. İlacın infüzyonundan 
sonraki ilk saat boyunca, 15'er dakika boyunca mide, sırt ve yanlar üzerine yatacaksınız. Sonra ayağa 
kalkacaksınız, ancak ilacı mesanenizde bir saat daha tutmalısınız. 2 saat boyunca ilacı mesanenizde 
tutamazsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.
2 saatin sonunda güvenlik nedeniyle mesanenizi oturarak boşaltacaksınız. İlaç uygulandıktan 
sonra 6 saat süreyle idrarınız dezenfekte edilmelidir. İdrar yaptıktan sonra tuvalete benzer 
miktarda seyreltilmemiş çamaşır suyu dökün. Yıkamadan önce 15 dakika bekletin.

Çeşitli dozlama programları kullanılabilir. Doktorunuz tedavinizi planlayacaktır. Doktorunuzdan anlamadığınız 

herhangi bir yönergeyi açıklamasını isteyin.

Aşı tüberkülozdan korunmak için verildiğinde genellikle sadece bir kez verilir ancak 2-3 ay içinde iyi 
bir yanıt gelmezse tekrarlanabilir. Tepki, bir TB cilt testi ile ölçülür.

şapka ÖZEL ÖNLEMLERİ izlemeli miyim?

BCG aşısı almadan önce,
BCG aşısına veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.
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doktorunuza ve eczacınıza, özellikle antibiyotikler, kanser kemoterapi ajanları, steroidler, 
tüberküloz ilaçları ve vitaminler olmak üzere hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları aldığınızı 
söyleyin.

yakın zamanda çiçek aşısı yaptırdıysanız veya pozitif TB testiniz varsa doktorunuza söyleyin.

vücudunuzda bir bağışıklık bozukluğu, kanser, ateş, enfeksiyon veya ciddi yanık bölgesi varsa 
doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. BCG 
aşısı yaparken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın.

YAN ETKİLER Bu ilaç neden olabilir mi?

BCG aşısı yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

şişmiş lenf düğümleri

enjeksiyon yerinde küçük kırmızı alanlar. (Bunlar genellikle enjeksiyondan 10-14 gün sonra ortaya çıkar ve 
boyutları yavaş yavaş azalır. Yaklaşık 6 ay sonra kaybolmaları gerekir.)

ateş

idrarda kan

sık veya ağrılı idrara çıkma

mide bulantısı

kusma

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

şiddetli deri döküntüsü

nefes alma veya yutma zorluğu

hırıltı

OVERDOSE durumunda ne yapmalıyım?

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

hat DİĞER BİLGİLER bilmeli miyim?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın.

rand isimleri

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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diğer isimler

canlı BCG

BCG aşısı

Son İncelenme - 09/01/2010

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682809.html 3/3

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

