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Ваксина Bacillus Calmette-Guerin (BCG).
произнася се като (ba sil' us kal' met gay rayn')

ЗАЩО е предписано това лекарство?

BCG ваксината осигурява имунитет или защита срещу туберкулоза (ТБ). Ваксината може да се прилага на лица с висок риск от 

развитие на туберкулоза. Използва се и за лечение на тумори на пикочния мехур или рак на пикочния мехур.

Това лекарство понякога се предписва за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече 

информация.

КО трябва да се използва това лекарство?

Вашият лекар или доставчик на здравни услуги ще приложи това лекарство. Когато се използва за предпазване от туберкулоза, се 

инжектира в кожата. Съхранявайте зоната на ваксинация суха в продължение на 24 часа след получаване на ваксината и поддържайте 

зоната чиста, докато не можете да различите зоната на ваксинация от кожата около нея.

Когато се използва за рак на пикочния мехур, лекарството се влива във вашия пикочен мехур през тръба или 

катетър. Избягвайте да пиете течности 4 часа преди лечението. Трябва да изпразните пикочния си мехур преди 

лечението. През първия час след инфузията на лекарството ще лежите по корем, гръб и страни по 15 минути. След 

това ще стоите, но трябва да държите лекарството в пикочния си мехур още един час. Ако не можете да задържите 

лекарството в пикочния си мехур през всичките 2 часа, уведомете Вашия лекар.

В края на 2 часа ще изпразните пикочния си мехур седнал от съображения за безопасност. Урината ви трябва да се 

дезинфекцира в продължение на 6 часа след приложението на лекарството. Изсипете подобно количество неразредена 

белина в тоалетната, след като уринирате. Оставете да престои 15 минути преди да изплакнете.

Могат да се използват различни схеми на дозиране. Вашият лекар ще насрочи Вашето лечение. Помолете Вашия лекар да Ви 

обясни всички указания, които не разбирате.

Когато ваксината се прилага за предпазване от туберкулоза, тя обикновено се прилага само веднъж, но може да се повтори, ако 

няма добър отговор след 2-3 месеца. Отговорът се измерва чрез кожен тест за туберкулоза.

hat СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ трябва да спазвам?

Преди да получите BCG ваксина,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към BCG ваксина или други лекарства.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате, особено 
антибиотици, химиотерапевтични средства за рак, стероиди, лекарства за туберкулоза и витамини.

уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте имали ваксинация срещу едра шарка или ако сте имали положителен тест за туберкулоза.

уведомете Вашия лекар, ако имате имунно разстройство, рак, треска, инфекция или област с тежки 
изгаряния по тялото си.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате BCG ваксина, незабавно се обадете на Вашия лекар.

hat НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ може ли това лекарство да причини?

BCG ваксината може да причини странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезва:

подути лимфни възли

малки червени зони на мястото на инжектиране. (Те обикновено се появяват 10-14 дни след инжектирането и бавно 
намаляват по размер. Те трябва да изчезнат след около 6 месеца.)

треска

кръв в урината

често или болезнено уриниране

разстроен стомах

повръщане

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар:

тежък кожен обрив

затруднено дишане или преглъщане

хрипове

какво да правя в случай на ПРЕДОЗИРАНЕ?

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

hat ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията.

рандови имена

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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други имена

BCG на живо

BCG ваксина

Последна проверка - 01.09.2010 г
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