Blæreskylning med BCG
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Information om blæreskylning med BCG
De skyllebehandlinger du nu skal i gang med, medfører ofte visse bivirkninger.
For bedst muligt at kunne gennemføre behandlingerne, er det væsentligt, at du er grundigt informeret
om forløbet og mulige gener.
Skylningerne foretages ambulant med 1 uges interval - i alt 6 gange.
Der kan senere blive tale om yderligere 6 skylninger med 1 uges interval.
Procedure
Efter afvaskning indføres et tyndt plastik-kateter i blæren, og indholdet af urin udtømmes.
Gennem kateteret indsprøjtes nu en lille mængde (1/2 dl) væske, der indeholder BCG (calmette-vaccine).
Kateteret fjernes, og opløsningen efterlades i blæren, hvor den bør forblive længst muligt dog højst i 2
timer. For at gøre dette muligt bør du mindske væske indtaget 4 timer før behandlingen og 2 timer
efter behandlingen.
Du skal altså holde på vandet, hvis du kan, og derefter blot kvittere opløsningen sammen med næste
urinportion ved en helt normal vandladning 2 timer senere.
Medmindre du følger et program med begrænset væskeindtagelse rådes du til at drikke rigeligt 48
timer efter hver behandling.
Virkning
Opløsningens virkning er en direkte påvirkning af kroppens eget celleforsvar i blærevæggen, og
virkningen vil oftest vise sig med symptomer som betændelse i blæren og med almene
betændelsessymptomer.
Svien ved vandladningen og hyppig vandladning.
Vil ofte være til stede i 1-2 døgn efter skylning.
Feber og influenzalignende symptomer
Optræder hyppigt nogle timer efter skylningen med kuldefølelse, muskelsmerter og almen utilpashed.
Disse symptomer kan lindres lidt af fx smertestillende håndkøbsmedicin. Oftest er symptomerne
svundet indenfor 1-2 døgn.
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Blæreskylning med BCG
Blod i urinenKan ofte optræde i mindre mængde de første døgn og er uden betydning. Du bør dog
naturligvis reagere på kraftig blødning og henvende dig til sygehuset.
Svært medtaget almentilstand
Med høj feber, omtåget, svaghedsfølelse og lignende er beskrevet i ganske få tilfælde og kan være
alvorligt.
Livsstil
Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende prevention under hele behandlingsforløbet for at undgå
graviditet. Mænd bør anvende kondom ved seksuelt samvær i en uge efter hver skyllebehandling
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