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TÄHTIS TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATELE
Sellel patsiendil ravitakse/raviti põievähki BCG-medac’iga.
BCG-medac võib põhjustada süsteemseid infektsioone, mis võivad
lõppeda surmaga, kui neid asjakohaselt ei ravita.
BCG sisaldab Mycobacterium bovis’est valmistatud vähese
nakatamisvõimega elusate bakterite Bacillus Calmette-Guérin
lüofiliseeritud suspensiooni. See tüvi ei ole virulentne. Seetõttu
ei ole vaja patsienti isoleerida.
Süsteemsed BCG-infektsioonid võivad tekkida ka aastaid pärast
viimase annuse manustamist intravesikaalse instillatsioonina. Need
infektsioonid võivad avalduda palaviku, öise higistamise, kehakaalu
languse, kopsu- või maksagranuloomi, konjunktiviidi või Reiteri
sündroomina, abstsesside, infitseerunud aneurüsmide, implantaadi
või siiriku infektsioonina ka ümbritsevates kudedes. Selle infektsiooni
võimalike tagajärgede vähendamiseks on oluline see varakult
diagnoosida ja asjakohaselt ravida.

Pange tähele, et mükobakterite uuringu negatiivne tulemus ei välista
süsteemset BCG-infektsiooni, olenemata kasutatud proovist (veri, uriin,
seerum). Mitmel juhul on olnud vere/uriini kultuur negatiivne, kuigi
patsiendil oli süsteemne BCG-infektsioon.
BCG-infektsiooni kahtluse korral oleneb ravi kliinilistest sümptomitest
ja nende raskusest.

Lisateabe saamiseks lugege kehtivat ravimi omaduste kokkuvõtet.
Soovitatav on konsulteerida nakkushaiguste eriarstiga.
Palun teatage võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
80161-VTK4_EB (PAC ET)

BCG-medac · 80161-VTK4 · EB · (PAC_ET) · 11.21 · Pharma Code: 23
Format: 280 x 150 mm · Falzung: 58 x 150 mm · Template: VT_280x150_(PAC)_V02 · HKS 44 · KV01_uma_25.11.21 / KV02_uma_20.12.21 / KV03_uma_21.12.21 / KV04_uma_27.12.21

TÄHTIS

BCG-medac’i kõrvaltoimed võivad tekkida mis tahes
ajal ravi vältel, ka aastaid pärast teie ravi lõpetamist.
Diagnoosituna on need ravitavad.
Öelge oma arstile, kui teil tekib mis tahes teisi võimalikke
sümptomeid, mida ei ole sellel kaardil loetletud, kuid mis
valmistavad teile muret.
Ärge püüdke oma sümptomeid ise teiste ravimitega ravida.
Ravi BCG-medac’iga võib põhjustada kõrvaltoimena süsteemse
infektsiooni tekkimist. See infektsioon võib tekkida igal ajal – ka
aastaid pärast viimast instillatsiooni. Diagnoositud infektsioon on siiski
ravitav.

• põletikutunnused, mis võivad erineda ja avalduda
- hingamisraskuste või köhana, mis ei tundu tavalise külmetusena;
- maksahäiretena: survetundena paremal pool ülakõhus või
maksatalitluse laboratoorsete näitajate (eelkõige ensüümi
aluselise fosfataasi) kõrvalekalletena või
- silmade valu ja punetusena, nägemishäirete või nägemise
hägustumisena; silma sidekesta põletikuna;
• nn granulomatoosse põletikuna, mis ilmneb koeproovi uuringus.
Kui teil tekib kaks või rohkem eespool loetletud kõrvaltoimet,
peate pöörduma haiglasse või konsulteerima oma perearsti või
uroloogiga, isegi kui teie põievähki on ammu ravitud.
• Haiglasse minnes võtke kaasa see kaart ja oma ravimite,
sealhulgas retsepti- ja käsimüügiravimite, vitamiinide ning
taimsete toidulisandite täielik loetelu;
• öelge arstidele ja/või medõdedele, et teid on ravitud/ravitakse
BCG-ga, ja näidake neile seda kaarti, et nad teaksid, kuidas
teid ravida.
Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

Nn BCG-hilisinfektsiooni tunnuseid ja sümptomeid on vahel raske ära
tunda, sest need võivad sarnaneda teistele haigustele.
Need põievälise BCG-infektsiooni tunnused ja sümptomid võivad olla
• palavik üle 39,5 °C vähemalt 12 tunni jooksul või nädalaid kestev
palavik üle 38 °C, öine higistamine;
• kaalulangus teadmata põhjusel;
• üha halvenev enesetunne;

Kõrvaltoimetest teatamine
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma
arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoimetest võite ka ise
teatada www.ravimiamet.ee kaudu. Teatades aitate saada
rohkem infot ravimi ohutusest.
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See kaart sisaldab tähtsat ohutusteavet, mida peate teadma ravi ajal
BCG-medac’iga ja pärast ravi. Kandke seda kaarti endaga kaasas ja
näidake seda kõigile tervishoiutöötajatele, kes teid ravivad lisaks ravi
määranud uroloogile. Hoidke seda kaarti käepärast ka pärast ravi
lõpetamist BCG-medac’iga!

