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Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.
• Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
• Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij

dezelfde klachten als u. 
• Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan con-

tact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzich-

tig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat is een antiseptisch middel, waarbij
chloorhexidine het werkzame deel is van chloorhexidinediacetaat.
U krijgt deze oplossing wanneer er bij u een urinekatheter is ingebracht en
deze enige tijd blijft zitten.
Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat wordt dan gebruikt om de katheter te
spoelen, om het risico op blaasinfecties door de katheter te verminderen
of deze te behandelen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF
MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor chloorhexidine of voor een van de
andere bestanddelen van de oplossing.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
• als u een pijnlijke blaas heeft
• als uw urineweg geblokkeerd is (urinewegobstructie)

Uw arts zal u controleren om na te gaan of u een allergische reactie krijgt.
Mocht een dergelijke reactie optreden dan zal de arts u de noodzakelijke
behandeling geven.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat nog andere genees-
middelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid
dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Ver-
tel dat dan uw arts of apotheker. 

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 of apotheker voordat
u dit geneesmiddel gebruikt.
Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat mag tijdens de zwangerschap en
borstvoedingperiode gebruikt worden.

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

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Dit product wordt gewoonlijk toegediend door een deskundige in de
gezondheidszorg. Als u het zelf moet toedienen dan heeft de arts of ver-
pleegkundige u uitgelegd hoe u dit moet doen.
Het gebruikte doseringsschema verschilt per patiënt. Een tot twee spoel-
procedures (irrigaties) per dag kunnen noodzakelijk zijn. Voor behandeling
van infecties heeft u mogelijk ook een behandeling met antibiotica nodig.
De oplossing wordt in de blaas ingebracht door middel van een katheter
die permanent in uw blaas verblijft (verblijfskatheter).
De container moet voldoende hoog boven u worden geplaatst zodat de
oplossing door de katheter kan stromen. Indien nodig kunt u zachtjes in
de zak knijpen. De oplossing moet 10-15 minuten in de blaas blijven.
Indien gewenst kunt u de oplossing opwarmen tot lichaamstemperatuur
door de container kortdurend in een waterbad met de juiste temperatuur
onder te dompelen.
Na afloop van de irrigatietijd (die individueel wordt bepaald) opent u de
slang en plaatst u de zak lager dan u, zodat de oplossing terug kan vloei-
en in de container.

Voor alle irrigatieprocedures moeten de volgende hygiënische maatrege-
len worden nageleefd:
• Voordat u het benodigde materiaal klaarlegt, wast en desinfecteert u uw

handen.
• Laat de urine uit de blaas lopen totdat de blaas leeg is.
• Desinfecteer uw handen voordat u de urineopvangzak en katheter ver-

wijdert.
• Het gebied waar de procedure wordt uitgevoerd, dient steriel te zijn en

blijven.
• Spoel de katheteropening met een desinfecterend middel.
• Raak de steriele delen van connectoren en slangen niet aan.
De behandeling mag uitsluitend worden verricht op voorschrift van een
arts en onder strikte ziektekiemvrije (aseptische) omstandigheden.
Meer bijzonderheden over de toedieningstechniek vindt u onderaan deze
bijsluiter.

De duur van de behandeling moet individueel worden bepaald.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Er worden geen negatieve effecten verwacht wanneer dit geneesmiddel
vaker wordt gebruikt dan voorgeschreven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Als u eerder stopt met het gebruik van Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat
kunt u een groter risico hebben op blaasinfecties.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan
uw arts of apotheker.

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

De volgende bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als een van de
volgende bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van
dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk een arts:
- overgevoeligheid, anafylaxie
- pijn, pijn of branderig gevoel bij plassen.

Als het product niet wordt verdragen moet de behandeling onmiddellijk
worden beëindigd. 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apo-
theker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de doos en op het zakje na “EXP”. Daar staat een maand en een
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25 °C.
De container in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming
tegen licht.
De container op een droge plaats bewaren ter bescherming tegen vocht.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Gebruik dit middel niet als u merkt dat de oplossing niet helder is of als
het zakje en de sluiting zichtbare tekenen van schade tonen.
De zakjes zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.
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 ver-
nietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFOR-
MATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• De werkzame stof in dit middel is chloorhexidine.
1000 ml oplossing bevat 0,2 g chloorhexidinediacetaat

• De andere stoffen in dit middel zijn:
Sorbitol E420, natriumacetaat trihydraat, azijnzuur, (ijsazijn) water voor
injecties

Hoe ziet Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat eruit en hoeveel
zit er in een verpakking
Uro-Tainer chloorhexidine is en oplossing voor spoeloplossing (bijvoor-
beeld voor het spoelen van katheters).
Het is een heldere, kleurloze oplossing van chloorhexidine in water.
Het wordt geleverd in plastic zakken van 50 ml of 100 ml en is verkrijg-
baar in verpakkingen van 6 x 50 ml, 10 x 50 ml, 10 x 100 ml, 6 x (10 x 100
ml)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en
fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Duitsland

Postadres:
34209 Melsungen, Duitsland

Telefoon: +49-5661-71-0
Fax: +49-5661-71-45 67

Fabrikant
B. Braun Melsungen AG
Route de Sorge 9,
1023 Crissier, Zwitserland 

Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat 1:5000, spoelvloeistof
voor blaas- en katheterspoeling, is in het register ingeschreven
onder nummer RVG 10230

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmid-
del in Nederland contact op met:
B. Braun Medical BV
Postbus 659
5340 AR Oss
Tel: 0412-672411
Fax: 0412-672490
Email: info.bbmnl@bbraun.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2013.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 02/2013.

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of ande-
re beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik
In aanwezigheid van organische materialen (bijv. bloed) kan de antimicro-
biële activiteit van chloorhexidine verminderd zijn. Dit is vanwege de bin-
ding van chloorhexidine aan eiwitten.

Verdere instructies voor verwerking
1. 
Het zakje met Uro-Tainer chloorhexidinediacetaat wordt steriel geleverd
en dient niet uit de buitenverpakking te worden genomen tot vlak voor
gebruik. Indien gewenst kan men de oplossing op lichaamstemperatuur
brengen door het omwikkelde zakje in lauw water onder te dompelen.

2.
Gebruiksaanwijzing: zie bijlage

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER
B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen, Duitsland

Uro-tainer chloorhexidinediacetaat 1:5000,
spoelvloeistof voor blaas- en katheterspoeling
Chloorhexidinediacetaat
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Gebruiksaanwijzing
B. Braun Melsungen AG · 34209 Melsungen, Duitsland

B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen
Duitsland

Uro-Tainer® 50 ml
en 100 ml
Spoelvloeistof voor blaas- en
catheterspoeling
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