Blæreskylning med Calmette-vaccine
Du skal i behandling med Calmette-vaccine på grund
af forandringer eller svulster i slimhinden i din blære.
Behandlingen med Calmette foregår som blæreskylninger.

SÅDAN VIRKER VACCINEN
Calmette er en bacille, som er med til at forhindre, at
der gendannes slimhindeforandringer i blæren. Behandlingen virker ved at stimulere kroppens eget celleforsvar i blærevæggen. På den måde hjælper blæreskylningen med til at mindske og forebygge eventuelle nye svulster i blæren.

SÅDAN FOREGÅR BLÆRESKYLNINGEN
Calmette er et pulver, som opløses i 50 ml saltvand.
Vi lægger opløsningen op i din blære ved hjælp af et
kateter.
Væsken skal blive i blæren i 2 timer for at have bedst
mulig effekt. Du skal helst være i aktivitet imens, så
væsken bevæger sig rundt i blæren og behandler
hele blærevæggen. Når de 2 timer er gået, lader du
vandet og tømmer på den måde blæren for Calmettevæsken.

har brug for en urinprøve, som vi undersøger for blærebetændelse.
Hvis du har blærebetændelse, er vi nødt til at udsætte
din behandling.
Du skal have 6 behandlinger
Du skal have skyllet blæren 1 gang om ugen i 6 uger.
Den første behandling får du cirka 6 uger efter, at du
har fået lavet en kikkertundersøgelse af blæren eller
fået fjernet en svulst fra blæren.
Resultatet af behandlingen
Cirka 2 måneder efter din sidste blæreskylning skal
du have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren,
også kaldet en cystoskopi, som viser, hvordan behandlingen med Calmette har virket.
Du får tid til undersøgelsen og mere information om,
hvordan den foregår, når du får din sidste blæreskylning.

BIVIRKNINGER
I de første døgn efter blæreskylningen kan du opleve
følgende gener:
Kvalme
Blærebetændelse

Ved den første behandling skal du blive i ambulatoriet, indtil du har ladt vandet, så vi sikrer os, at du kan
tåle behandlingen. Ved de efterfølgende behandlinger
må du tage hjem umiddelbart efter, at du har fået væsken lagt op i blæren.

Hyppig vandladningstrang
Smerter ved vandladning
Feber op til 38,5 grader
Influenzalignende symptomer
Almindelig utilpashed.

Undgå at drikke før og under behandlingen
Vi anbefaler, at du ikke drikker noget 2 timer før behandlingen og i de 2 timer, behandlingen varer. Så
undgår du at skulle lade vandet, imens behandlingen
foregår.

Får du sværere gener og i længere tid, fx feber over
38,5 grader, ledsmerter, opkastning eller tegn på allergiske reaktioner, skal du kontakte os. Uden for vores åbningstid skal du kontakte Lægevagten.

Undersøgelse for blærebetændelse
Lige inden hver behandling beder vi dig om at lade
vandet. Det skyldes dels, at din blære skal være helt
tømt, før vi lægger Calmette-væsken op, og dels at vi
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VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Brug prævention
Så længe du er i behandling og får blæreskylningerne, skal I bruge kondom under samleje. Kvinder i
den fødedygtige alder bør også bruge anden form for
prævention.
Sid ned på toilettet
Du bør sidde ned og lade vandet for at hindre sprøjt
uden for toilettet.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.30 – 15.00
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