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این  تاثیرات مختلف نرمالدریافت کرد. در ذیل  تزریق عضالنیبه تازگی واکسین علیه توبرکلوز را از طریق طفل شما 

 واکسین برای تان شرح می دهیم.

 معلومات عمومی: 

و نیاز به هیچگونه مراقبت صحی ندارد. در صورتی که طفل  باعث تب نمی شوداین واکسین، در روزهای پس از تطبیق آن، 

 تب داشته باشد، به داکتر معالج مراجعه کنید. 

 یک قطره از واکسین برای تمام عمر کافی است. 

که این ماه پس از تطبیق به اوج آن می رسد،  3الی  2هفته بعد از تطبیق شروع می شود و در  3الی  2از تاثیر واکسین 

 دوره اوسط واکنش بدن به واکسین می باشد. 

 واکنش های احتمالی بدن طفل در قسمت تزریق شده: 

صورت نیاز نیست کاری  نقطه ای از بدن طفل که واکسین تزریق شده، هیچ حساسیتی نشان نداده است ؛ در این -

 انجام دهید

ممکن است در نقطه تزریق یک حالت سرخی کوچک نمایان شود )یک ، در دو الی سه هفته بعد از تطبیق واکسین -

 سرخ کوچک، شبیه جای گزیدن پشه(، دو حالت ممکن است پیش بیاید: بخار 

  باقی می ماند : نیاز نیست کاری انجام دهید بخاربخار در حالت 

  ،به هیچ ولی در اصل دانه نیستبخار حالت ورم )پندیدگی( یا تاول پیدا می کند که شبیه یک دانه است .

. این بخار در بعضی وارد، می نباید به آن دست زد، باید منتظر ماند که مایع خودش خارج شودصورت 

 8تا  3ین برای مدت بدون چرک داشته باشد و ا ترشحات به رنگ مایل به زردتواند مایع تراوش کند و 

، حداقل یک بار در با آب و صابون پاک کنیدهفته دوام کند. در این صورت، توصیه می شود که آن را 

 روز تا زمانی که التیام پیدا کند. 

آنها خود بخود خوب می شوند و یک لکه به رنگ . و نباید باعث تشویش شما شوند همه این واکنش ها عادی هستند

  گذارد که به مرور زمان فقط نقطه جای واکسین قابل تشخیص خواهد بود. صورتی به جا می

 توصیه ها در صورتی که تراوشات ادامه پیدا کند 

 آن را التیام بخشیدسعی نکنید که با استفاده از پودر یا پوماد ضد عفونی  -

دن لباس به آن جلوگیری کمپرس خشک و کوچکی که توسط نوار گاز نگهداشته شود، روی نقطه بگذارید تا از مالی -

کند. از استفاده پانسمان با گچ چسب خودداری کنید چون ممکن است باعث واکنش الرژیک موضعی )حساسیت( 

 شود. 

 وقتی هوا خوب باشد، بازوی طفل را در آفتاب قرار دهید -

 در صورت ترشح مایعات، یک پانسمان مقاوم در برابر آب در آن نقطه قرار دهید -

 لباس بسیار تنگ خودداری کنید تا از مالیده شدن لباس به نقطه تزریق جلوگیری شوداز پوشاندن  -

 برای هرگونه معلومات در مورد تاثیرات واکسین می توانید با من به تماس شوید. 
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