
SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HIET PRODUKT 
 
1. Naam van het geneesmiddel 

 
Cathejell S gel voor urethraal gebruik 0,5 mg/g 

 
2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 

 
Bevat 0,5 mg chloorhexidinedihydrochloride per gram gel 

 
3. Farmaceutische vorm 

 
Gel voor urethraal gebruik.  

 
4. Klinische gegevens 

 
4.1 Therapeutische indicaties: 

Gel voor instillatie in de urethra wanneer een desinfecterende werking gewenst is in verband 
met het inbrengen van instrumenten en voorwerpen (catheter, cystoscoop).  

 
4.2 Dosering, wijze en duur van toediening: 

 
Cathejell S gel voor urethraal gebruik 0,5 mg/g wordt vóór het invoeren van instrumenten in de 
urethra ge nstilleerd en/of op het instrument gedaan. 
Ter vulling van de urethra is de inhoud van 1 harmonika-ampul voldoende. Indien nodig, kunnen 
extra hoeveelheden worden gegeven. 
De afgevulde hoeveelheid is 12.5 resp. 8,5 g waarvan bij instillatie ca. 10 resp. 6 g in de in de 
urethra komt. 
De gel dient langzaam en zorgvuldig in de urethra te worden toegediend  (door arts of andere 
gekwalificeerde personen). 

 
4.3 Contra-indicaties: 

 
Niet toepassen bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het preparaat. 
 

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Toepassing mag alleen geschieden door arts of ander gekwalificeerd personeel. 
Na een “fausse route” niet in de urehtra doordrukken (eventueel de gel alleen op het 
instrument opbrengen of de urine supra-pubisch aflaten). 
 

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 

Er zijn geen interacties te verwachten. 
 
 

4.6 Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding 
 
Gebruik bij zwangerschap: dit geneesmiddel kan, zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig 
het voorschrift, worden gebruikt in de zwangerschap. 
Gebruik tijdens borstvoeding: In therapeutische doseringen is er in het algemeeen geen risico 
voor het kind.  
 



 
4.7 Beïvloeding van rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen: 

 
Bij juiste toepassing zijn geen effekten hierop te verwachten. 

 
4.8 Bijwerkingen 

 
Allergische reacties op chloorhexidine kunnen extreem sporadisch voorkomen.  
Bij overgevoeligheid kan lokale irritatie optreden.  

 
4.9 Overdosering 

 
Gezien de verpakking en wijze van gebruik is het optreden van overdosering niet erg 
waarschijnlijk. 

 
5. Farmacologische eigenschappen: 

 
5.1 Farmacodynamisch 

 
Cathejell S gel voor urethraal gebruik 0,5 mg/g is een steriele, antispetische gel voor intra-
urethrale instillatie.  

 
5.2 Farmacokinetisch 

 
De absorptie van chloorhexidine na lokale toepassing is extreem laag.  

 
5.3 Gegenven uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 

 
Geen gegevens bekend. 

 
6. Farmaceutische gegenvens. 

 
6.1 Lijst van hulpstoffen 

 
Cathejell S gel voor urethraal gebruik 0,5 mg/g bevat de volgende hulpstoffen 
- Glycerine 
- Hydroxyethylcellulose 
- Water voor injectie 
- Natriumchloride 
- Zoutzuur 

 
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid 

 
Niet bekend 

 
6.3 Houdbaarheid 

 
Ongeopend is deze 5 jaar; de vervaldatum (maand/jaar) staat op de verpakking vermeld na de 
tekst „niet the gebruiken na“. 
Bij niet volledig gebruik de rest van de verpakking vernietigen. 

 
 
 



6.4 Speciale voorzorgen bij opslag 
 

Bewaren beneden 25°C. De blister in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht. 
 

6.5 Aard en inhoud van de verpakking 
 
Primaire verpakking: de gel is verpakt in een tube met conus die voorzien is van een afbreekbare 
sluiting. Materiaal: PP. 
Volumes: 12,5 rep. 8,5 g gel. 
Iedere tube wordt in een blister verpakt die bestaat uit stoomsterilizeerbare PP folie en medisch 
papier.  
Sekundaire verpakking, omverpakking: de blisters zijn per 25 stuks in een karton verpakt.  

 
6.6 Gebruiksaanwijzing / verwerkingsinstructies 

 
1. Reiniging en desinfectie van de glans en/of orificium urethrae 
2. Peel-pack openen 
3. Sluiting afbreken 
4. Een druppel Cathejell S gel voor urethraal gebruik 0,5 mg/g naar buiten drukken. Dit 

vergemakkelijkt het inbrengen van de applicatieconus 
5. Instilleren door zachte druk op de harmonika-tube. 
Bij niet volledig gebruik dient de rest van de gel vernietigd te worden. 

 
6.7 Naam en adres of officiële vestigingsplaats van de houder van de vergunning voor het in de 

handel brengen 
 

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H. 
Salzbergstrasse 96 
A-6067 Absam/Tirol, Oostenrijk 
Tel 05223 57926 
Fax 0522 5792611 

 
7. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen  

 
In het register ingeschreven onder RVG 11509  U.R 

 
8. Datum van goedkeuring / herziening van de samenvatting 

 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 1: 8 juli 2013 

 


