
Blæreskylning med BCG - behandling efter
operation og vedligeholdelsesbehandling
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Behandling efter fjernelse af overfladisk (T1a) blæretumor og/eller CIS

Vælg farveTil patienter og pårørende

Du har fået fjernet en overfladisk blæretumor
ved en operation og tilbydes nu 6
blæreskylninger med BCG ( Calmettevaccine) for
at forebygge tilbagefald.
 
Hvad er BCG ?

BCG er en vaccine, som stimulerer kroppens
eget immunforsvar mod de celleforandringer, du
har i blæren.
Vaccinen er den samme som den
Calmettevaccine, der anvendes som forbyggelse
mod tuberkulose.
Vaccinen består af svækkede bakterier.
Blæreskylningerne foregår ambulant
6 gange med 1 uges mellemrum.
Derefter skal du til kontrolundersøgelse af din
blære, og er den tilfredsstillende overgår du til
et vedligeholdelses program.
Programmet består af 3 installationer
hver 6. måned i 3 år.
 
Før behandlingen

Hvad sker på en typisk installationsdag - Hvilke
sikkerhedsregler skal man holde sig til?
4 timer før mødetidspunktet bør du drikke
sparsomt.
Lad ikke vandet lige inden behandlingen, og lad
helst ikke lade vandet de første 2 timer efter
behandlingen
 
Behandlingen

Din urin vil blive undersøgt for
bakterier enten før eller efter kateteret er anlagt
og inden behandlingen. Hvis den tyder på at du
har en urinvejsinfektion eller der er tegn
på blod, må BCG ikke gives.
Såfremt din urin e tilfredsstillende skylles
blæren med BCG blandet med 50 ml saltvand.
Du skal forblive i ambulatoriet i 15min. efter
 indhældningen i tilfældeaf en allergisk reaktion,

som dog ses sjældent.Ved en problemfri
 installation må man efterfølgende tage hjem.
Efter behandlingen BCG skal virke i blæren i 2
timer, derefter skal du lade vandet. Hvis det ikke
er muligt for dig at holde på BCG i blæren i de 2
timer, skal du informere os ved næste fremmøde.
Du skal sidde ned ved første vandladning for at
undgå stænk af BCG(gælder også mænd) og
gerne i dit eget hjem. Blæren skal tømmes
fuldstændigt -er du i tvivl om du har tømt, så
forsøg vandladning igen efter 5min.
 
Hygiejne og forholdsregler og
efterbehandling

Toilettet må ikke skylles med det samme
(begrundelse senere i teksten). Vask dine
hænder og genitalier grundigt. (penis og
urinrørsåbning) Kom klor svarendetil indholdet
af låget på dunken x 2 itoilettet eller toiletrens
(aldrig begge dele) af tilsvarende mængde.Lad
det virke i 15-20 min. Skylderefter toilettet. På
den måde undgår man at andre i familien
smittes. I løbet af de næste 6 timerbør du blive
hjemme og gentage punkterne hver gang du
lader vandet.Drik rigeligt i løbet af dagenfor at
skylle din blære godt igennem.
 
Bivirkninger og gener efterbehandling

Svie ved vandladning samt hyppigvandladning
ses hyppigt og vareroftest 1-2 døgn efter hver
skylning.Feber op til 38,5 grader og
influenzasymptomer med almenutilpashed,
kuldefølelse ogmuskelsmerter kan optræde
nogletimer efter skylningen. I de flestetilfælde
forsvinder symptomerneigen i løbet af 12 til
24timer. Det kan hjælpeat tage et mildt
smertestillendemiddel, feks Panodil 1g.Blod i
urinen kan ses i de første dage efter hver
behandling. I sjældne tilfælde optræder mere
udtalte bivirkninger.
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Hvis du oplever én af følgende

bivirkninger, bør du kontakte os telefonisk:
Svie ved vandladning og hyppigvandladning i 2
døgn eller mere
Kraftig blødning i urinen.
Feber til 38,5 grader i mere end 24 timer eller
temperaturstigning til over 39 grader.
Hvis du følger dig mere syg, end hvad der er
normalt for en almindelig influenza.
Du kan ringe til:
Urinvejskirurgi, Sengeafsnit A, Sønderjylland,
Sønderborg,tlf. 79 97 38 11.
 
 
BCG behandling og sex

 
Kvinde: undgå samleje i 48 timer efter BCG
skylning.
Mand: brug kondom igennem hele 6 ugers BCG
installationsperioden og indtil 6 uger efter
afslutning for en sikkerheds skyld!
 
HUSK! BCG er svækkede, men levende bakterier
som kan påvirke andre!
I de fleste tilfælde er generne så beskedne, at du
kan passe dit normale arbejde mellem
behandlingerne.
Har du brug for antibiotikabehandlingp.g.a. f.eks.
halsbetændelse, såinformer din læge om at du
er i et forløb med BCG, idet
antibiotikabehandling kan reducere effekten af
BCG.
 
med venlig hilsen Personalet, Urinvejskirurgi,
SHS
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