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Bakuna sa Bacillus Calmette-Guerin (BCG).
binibigkas bilang (ba sil' us kal' met gay rayn')

HY nireseta ba ang gamot na ito?

Ang BCG vaccine ay nagbibigay ng immunity o proteksyon laban sa tuberculosis (TB). Ang bakuna ay maaaring ibigay sa mga taong may mataas 

na panganib na magkaroon ng TB. Ginagamit din ito upang gamutin ang mga tumor sa pantog o kanser sa pantog.

Ang gamot na ito ay minsan ay inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang 

impormasyon.

OW dapat bang gamitin ang gamot na ito?

Ang iyong doktor o isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang magbibigay ng gamot na ito. Kapag ginamit upang maprotektahan laban 

sa TB, ito ay itinuturok sa balat. Panatilihing tuyo ang lugar ng pagbabakuna sa loob ng 24 na oras pagkatapos matanggap ang bakuna, at panatilihing 

malinis ang lugar hanggang sa hindi mo matukoy ang bahagi ng pagbabakuna mula sa balat sa paligid nito.

Kapag ginamit para sa kanser sa pantog, dumadaloy ang gamot sa iyong pantog sa pamamagitan ng tubo o catheter. Iwasan ang pag-

inom ng mga likido sa loob ng 4 na oras bago ang iyong paggamot. Dapat mong alisan ng laman ang iyong pantog bago ang paggamot. 

Sa unang oras pagkatapos ma-infuse ang gamot, hihiga ka sa iyong tiyan, likod, at tagiliran sa loob ng 15 minuto bawat isa. Pagkatapos ay 

tatayo ka, ngunit dapat mong itago ang gamot sa iyong pantog nang isa pang oras. Kung hindi mo maitago ang gamot sa iyong pantog sa 

buong 2 oras, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Sa pagtatapos ng 2 oras ay aalisin mo ang laman ng iyong pantog sa paraang nakaupo para sa mga kadahilanang pangkaligtasan. 

Dapat madisinfect ang iyong ihi sa loob ng 6 na oras pagkatapos maibigay ang gamot. Ibuhos ang katulad na dami ng hindi natunaw 

na bleach sa banyo pagkatapos mong umihi. Hayaang tumayo ng 15 minuto bago mag-flush.

Maaaring gamitin ang iba't ibang iskedyul ng dosing. Iiskedyul ng iyong doktor ang iyong paggamot. Hilingin sa iyong doktor na ipaliwanag 

ang anumang direksyon na hindi mo naiintindihan.

Kapag ang bakuna ay ibinigay upang maprotektahan laban sa TB, kadalasan ay ibinibigay lamang ito ng isang beses ngunit maaaring ulitin kung 

walang magandang tugon sa loob ng 2-3 buwan. Ang tugon ay sinusukat sa pamamagitan ng pagsusuri sa balat ng TB.

sumbrero MGA ESPESYAL NA PAG-IINGAT ang dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng BCG vaccine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa bakuna sa BCG o anumang iba pang gamot.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot ang iyong iniinom, lalo na ang 
mga antibiotic, mga ahente ng chemotherapy ng kanser, mga steroid, mga gamot sa tuberculosis, at mga bitamina.

sabihin sa iyong doktor kung nagkaroon ka ng kamakailang pagbabakuna sa bulutong o kung mayroon kang positibong pagsusuri sa TB.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang immune disorder, kanser, lagnat, impeksyon, o isang bahagi ng matinding paso sa 
iyong katawan.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng BCG vaccine, tawagan kaagad ang iyong doktor.

sombrero SIDE EFFECTS maari bang dulot ng gamot na ito?

Ang bakuna sa BCG ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

namamagang mga lymph node

maliit na pulang lugar sa lugar ng iniksyon. (Ang mga ito ay karaniwang lumilitaw 10-14 araw pagkatapos ng iniksyon at dahan-
dahang bumababa sa laki. Dapat itong mawala pagkatapos ng mga 6 na buwan.)

lagnat

dugo sa ihi

madalas o masakit na pag-ihi

masakit ang tiyan

pagsusuka

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor:

matinding pantal sa balat

kahirapan sa paghinga o paglunok

humihingal

Ano ang dapat kong gawin kung sakaling OVERDOSE?

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng 

seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

IBANG IMPORMASYON ang dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo.

mga pangalan ng rand

TheraCys®BCG

TICE®BCG
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mga pangalan

BCG live

Bakuna sa BCG
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