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Thuốc chủng ngừa Bacillus Calmette-Guerin (BCG)
phát âm là (ba sil 'us kal' gặp gay rayn ')

HY này có được kê đơn thuốc không?

Thuốc chủng ngừa BCG cung cấp khả năng miễn dịch hoặc bảo vệ chống lại bệnh lao (TB). Thuốc chủng này có thể được tiêm cho những người 

có nguy cơ mắc bệnh lao cao. Nó cũng được sử dụng để điều trị các khối u bàng quang hoặc ung thư bàng quang.

Thuốc này đôi khi được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm 

thông tin.

OW có nên sử dụng thuốc này không?

Bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ quản lý thuốc này. Khi được sử dụng để bảo vệ chống lại 

bệnh lao, nó được tiêm vào da. Giữ khu vực tiêm chủng khô ráo trong 24 giờ sau khi nhận vắc xin, và giữ khu vực này 

sạch sẽ cho đến khi bạn không thể phân biệt khu vực tiêm chủng với vùng da xung quanh.

Khi được sử dụng cho bệnh ung thư bàng quang, thuốc sẽ chảy vào bàng quang của bạn qua một ống hoặc 
ống thông. Tránh uống chất lỏng trong 4 giờ trước khi điều trị. Bạn nên làm rỗng bàng quang trước khi điều trị. 
Trong giờ đầu tiên sau khi truyền thuốc, bạn sẽ nằm sấp, ngửa và nghiêng trong 15 phút mỗi lần. Sau đó, bạn 
sẽ đứng, nhưng bạn nên giữ thuốc trong bàng quang thêm một giờ. Nếu bạn không thể giữ thuốc trong bàng 
quang trong suốt 2 giờ, hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
Vào cuối 2 giờ, bạn sẽ làm rỗng bàng quang của mình trong tư thế ngồi vì lý do an toàn. Nước tiểu của bạn 
phải được khử trùng trong 6 giờ sau khi dùng thuốc. Đổ một lượng tương tự thuốc tẩy chưa pha loãng vào 
bồn cầu sau khi bạn đi tiểu. Để yên trong 15 phút trước khi xả nước.

Nhiều lịch trình dùng thuốc khác nhau có thể được sử dụng. Bác sĩ sẽ lên lịch điều trị cho bạn. Yêu cầu bác sĩ giải thích 

bất kỳ hướng dẫn nào mà bạn không hiểu.

Khi được chủng ngừa bệnh lao, thường chỉ tiêm một lần nhưng có thể tiêm nhắc lại nếu không có 
đáp ứng tốt trong 2-3 tháng. Đáp ứng được đo bằng xét nghiệm lao qua da.

hat CHÍNH XÁC ĐẶC BIỆT nên làm theo?

Trước khi nhận vắc xin BCG,
cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với vắc xin BCG hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác.
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cho bác sĩ và dược sĩ biết bạn đang dùng thuốc theo toa và không theo toa, đặc biệt là thuốc 
kháng sinh, thuốc hóa trị ung thư, steroid, thuốc điều trị bệnh lao và vitamin.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đã tiêm phòng đậu mùa gần đây hoặc nếu bạn đã có kết quả xét nghiệm lao dương tính.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị rối loạn miễn dịch, ung thư, sốt, nhiễm trùng hoặc vùng bị bỏng 
nặng trên cơ thể.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai khi 
đang dùng vắc xin BCG, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

hat TÁC DỤNG PHỤ thuốc này có thể gây ra?

Vắc xin BCG có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng nào nghiêm 
trọng hoặc không biến mất:

sưng hạch bạch huyết

các vùng nhỏ màu đỏ tại vị trí tiêm. (Chúng thường xuất hiện 10-14 ngày sau khi tiêm và từ từ 
giảm kích thước. Chúng sẽ biến mất sau khoảng 6 tháng.)

sốt

máu trong nước tiểu

đi tiểu thường xuyên hoặc đau đớn

đau bụng

nôn mửa

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây, hãy gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức:

phát ban da nghiêm trọng

khó thở hoặc nuốt

thở khò khè

tôi nên làm gì trong trường hợp QUÁ LIỀU?

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông 
tin cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn 
nhân gục xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

mũ THÔNG TIN KHÁC tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn và các phòng thí nghiệm.

tên rand

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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tên nhiệt

BCG trực tiếp

Vắc-xin BCG

Đánh giá lần cuối - 09/01/2010

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này
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