
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Uro-Tainer Chlorhexidine 0,02%, spoeloplossing
Chloorhexidine diacetaat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker
of verpleegkundige u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in

deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelf erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is Uro-Tainer Chlorhexidine en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wanneer mag u Uro-Tainer Chlorhexidine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Uro-Tainer Chlorhexidine?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Uro-Tainer Chlorhexidine? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT  IS  URO-TAINER  CHLORHEXIDINE  EN  WAARVOOR  WORDT  HET
GEBRUIKT?

Chloorhexidine is een antiseptisch middel. 

U krijgt deze oplossing wanneer een urinekatheter werd ingebracht die gedurende een bepaalde tijd in 
de blaas moet verblijven. Uro-Tainer Chlorhexidine wordt vervolgens gebruikt om de katheter te 
spoelen, het risico op kathetergerelateerde blaasinfecties te verminderen of om deze te behandelen.

2. WANNEER MAG URO-TAINER CHLORHEXIDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U
ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag Uro-Tainer Chlorhexidine niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.
- U lijdt aan een infectie met Pseudomonas, Alcaligenes faecalis, Mycobacterium tuberculosis

of Proteus mirabilis die niet reageren op een behandeling met chloorhexidine.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Uro-Tainer Chlorhexidine?

● als u een overgevoelige blaas hebt
● als uw urineweg is geblokkeerd (urinewegverstopping)

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Uro-Tainer Chlorhexidine 
gebruikt. Uw arts zal u onderzoeken om na te gaan of u een allergische reactie krijgt. Als er zich een 
dergelijke reactie voordoet, zal uw arts u de nodige behandeling toedienen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?



Gebruikt u naast Uro-Tainer Chlorhexidine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 
nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Omdat er slechts een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van Uro-Tainer Chlorhexidine 
bij zwangere vrouwen bekend zijn, dient uit voorzorg het gebruik van dit geneesmiddel worden 
vermeden tijdens de zwangerschap.
Bij correct gebruik van het geneesmiddel mag de borstvoeding aangehouden worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen.

3. HOE GEBRUIKT U URO-TAINER CHLHORHEXIDINE?

Dit product wordt gewoonlijk toegediend door een professionele zorgverlener. Als u het product zelf 
moet toedienen, dient uw verpleegkundige of arts u te tonen hoe u dit moet doen. Meer details over de 
toedieningstechniek zijn weergegeven aan het einde van deze bijsluiter.

Dosering
Het te volgen regime verschilt van patiënt tot patiënt. Er kunnen één of twee spoelprocedures 
(irrigaties) per dag vereist zijn. Voor controle van infecties dient u mogelijk te worden behandeld met 
antibiotica. De duur van de behandeling moet individueel worden bepaald.

Wijze van toediening
De  oplossing  wordt  in  de  blaas  gedruppeld  via  een  katheter  die  permanent  in  uw  blaas  blijft
verblijfskatheter.

De zak dient voldoende hoog boven u te worden geplaatst zodat de oplossing door de katheter kan
stromen. Druk, indien nodig, voorzichtig op de zak. De oplossing dient gedurende 10-15 minuten in de
blaas te blijven.

Indien gewenst kan de oplossing worden opgewarmd tot lichaamstemperatuur door de zak gedurende 
een korte periode in een waterbad met de geschikte temperatuur onder te dompelen.

Open na de spoeltijd (die individueel dient te worden bepaald) de slang en plaats de zak lager dan uw 
niveau zodat de oplossing kan terugvloeien naar de zak.

Voor alle irrigaties dienen de volgende hygiënische maatregelen te worden nageleefd:
– Was en ontsmet de handen alvorens het benodigde materiaal voor te bereiden.
– Laat de urine wegvloeien tot de blaas leeg is.
– Ontsmet de handen alvorens de urineopvangzak en de katheter te verwijderen.
– Het gebied waar de irrigatie wordt uitgevoerd moet steriel worden gemaakt en gehouden.
– Spoel de opening van de katheter uit met een ontsmettingsmiddel.
– Raak steriele onderdelen van de aansluitingen en slangen niet aan.

De  behandeling  mag  alleen  worden  uitgevoerd  op  voorschrift  van  een  arts  en  strikt  kiemvrije
omstandigheden (asepsis) zijn vereist.
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Zie tekeningen die deze bijsluiter illustreren.

Uro-Tainer Chlorhexidine is niet geschikt voor injectie.

Heeft u te veel van Uro-Tainer Chlorhexidine gebruikt?

Wanneer u te veel Uro-Tainer Chlorhexidine heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Er worden geen bijwerkingen verwacht wanneer dit geneesmiddel vaker wordt gebruikt dan 
voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van Uro-Tainer Chlorhexidine

Als u vroeger stopt met het gebruik van Uro-Tainer Chlorhexidine dan voorgeschreven, kunt u een 
groter risico lopen op blaasinfecties.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals  elk  geneesmiddel  kan  ook  dit  geneesmiddel  bijwerkingen  hebben,  al  krijgt  niet  iedereen
daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als er zich een van de volgende bijwerkingen 
voordoet, stop dan met het gebruik van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk een arts:

Zeer zelden:  Gevallen van systemische overgevoeligheidsreacties (allergie) voor chloorhexidine 
werden gerapporteerd. Er zijn verschillende vormen van allergieën. De volgende 
symptomen werden waargenomen: Jeuk, huiduitslag (roodheid, netelroos, striemen in 
het aangezicht), opvliegers, zweten, bemoeilijkte ademhaling, blauwachtige huid, plotse
bloeddrukdaling, shock, convulsies.

Andere bijwerkingen

Soms: lichte voorbijgaande pijn of langzame en pijnlijke doorstroming van urine of brandend gevoel 
tijdens het urineren.

Wanneer het product niet wordt verdragen dient de behandeling onmiddellijk te worden stopgezet. 

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor 
mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden 
via het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Afdeling Vigilantie, 
Postbus 97, B-1000 Brussel Madou - website: www.fagg.be – e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be.
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van 
dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U URO-TAINER CHLORHEXIDINE?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
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Bewaren beneden 25°C. De zak in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen 
licht.

Gebruik  dit  geneesmiddel  niet  meer  na  de  uiterste  houdbaarheidsdatum.  Die  is  te  vinden  op  de
verpakking na EXP. Daar staat en maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Niet gebruiken als de oplossing niet helder is of als de zak en de sluiting duidelijke tekenen van 
beschadiging vertonen.

De zakken mogen slechts eenmalig worden gebruikt. De ongebruikte inhoud dient na behandeling te 
worden weggeworpen.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Uro-Tainer Chlorhexidine?
- De werkzame stof in Uro-Tainer Chlorhexidine is chloorhexidinediacetaat: 0,2g/1000 ml.

- De andere stoffen in Uro-Tainer Chlorhexidine zijn: 
. Sorbitol, natriumacetaat trihydraat en ijsazijnzuur, water voor injecties.

Hoe ziet Uro-Tainer Chlorhexidine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Uro-Tainer Chlorhexidine is een oplossing voor irrigatie (bijvoorbeeld voor het spoelen van 
katheters).
Het is een heldere, kleurloze oplossing van chloorhexidine in water.

Het  wordt geleverd in plastic zakken van 100 ml. en is verkrijgbaar in verpakkingen van 10 x 100 ml.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Duitsland
Tel. +49-5661-71-0
Fax +49-5661-71-4567

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:
BE132693

Afleveringswijze:
Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2019.

De volgende informatie is alleen bestemd voor :
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Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Bij  aanwezigheid  van  organische  materialen  (bv.  bloed)  kan  de  antibacteriële  activiteit  van
chloorhexidine verminderd zijn. Dit is het gevolg van de binding van chloorhexidine aan eiwitten.

Page 5 of 6



Verdere instructies voor hantering
Het  Uro-Tainer  Chlorhexidine-zakje  wordt  steriel  geleverd  en  mag  niet  uit  zijn  omwikkeling  worden
verwijderd  tot  het  moet  worden  gebruik.  Indien  gewenst  kan  de  oplossing  worden  opgewarmd  tot
lichaamstemperatuur door het omwikkelde zakje in een lauwwarm waterbad onder te dompelen.
1

Ontsmet uw handen. Gebruik indien mogelijk 
wegwerphandschoenen.Trek de plastic zak open en 
verwijder de Uro-Tainer.

2

Controleer of de Uro-Tainer-slang is afgesloten door middel
van een plastic klem.

3

Verwijder de sluitingsring.

4

 
Draai de dop af zonder de gesteriliseerde connector aan te 
raken.

5

Voer de connector in de katheter van de patiënt.

6

Maak de klem los en laat de oplossing in de urineblaas 
stromen. Druk deze voorzichtig op de Uro-Tainer om de 
oplossing in te druppelen, aangezien sommige patiënten een
blaascapaciteit van minder dan 100 ml kunnen hebben.

7

Sluit de slang af met de klem van Uro-Tainer.

8

Maak na de vereiste periode de klem los en houd de zak 
naar beneden om de oplossing af te voeren. Het Uro-Tainer 
Chlorhexidine-zakje zet uit tot 150 ml om urine op te 
vangen die in de blaas was achtergebleven.

9 Klem de slang af en verwijder de connector van de katheter 
door zachtjes te draaien. Verbind de katheter met een 
steriele drainagezak.

Niet hergebruiken; uitsluitend voor eenmalig gebruik. 
Wegwerpen na behandeling.
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