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Gebruiksaanwijzing. Voor gebruik aandachtig doorlezen!

Endosgel®
Chloorhexidinedigluconaat 0,05%

  

  NL

Steriel glijmiddel met fysiologische geleidbaarheid en ondersteunende desinfecte-
rende eigenschappen.
Endosgel® wordt gebruikt bij volwassenen, jongeren (12 - 18 jaar) en kinderen (2 - 11 
jaar).
Bevat: Chloorhexidinedigluconaat 0,05%, methyl-4-hydroxybenzoaat, propyl-4-hy-
droxybenzoaat, natrium-S-lactaat, hydroxyethylcellulose, gezuiverd water.
Doel/indicatie: Endosgel® is een steriel glijmiddel met ondersteunende des-
infecterende eigenschappen om het inbrengen van katheters en instrumen-
ten in de plasbuis en blaas te vergemakkelijken, in het bijzonder tijdens endo- 
urologische procedures, elektrocoagulatie en elektroresectie, en voor intermitte-
rende (zelf)katheterisatie. Endosgel® wordt gebruikt voor diagnostisch onderzoek 
van aandoeningen van plasbuis en blaas, zoals bijvoorbeeld bij cystoscopie, elektro-
cauterisatie van bloedingen in de plasbuis of urineblaas en voor het gemakkelijker 
katheteriseren bij blaasledigingsstoornissen.
Eigenschappen: Endosgel® zorgt dat het zicht door de optiekcomponenten van de 
instrumenten helder blijft en heeft een fysiologische geleidbaarheid van ≈ 7 tot 10 
mS/cm. Het positief geladen chloorhexidinedigluconaat zorgt voor een ondersteu-
nende desinfecterende werking door in de celwand van micro-organismen te drin-
gen. Hierdoor verandert hun oppervlaktegesteldheid, wat leidt tot een heroriënta-
tie van de celwandmoleculen en tot verstoring van het osmotische evenwicht. Dit 
resulteert uiteindelijk in de vernietiging van de celwand van het microorganisme. 
Endosgel® heeft daarom ondersteunende desinfecterende eigenschappen met 
betrekking tot ziekteverwekkers van het overgangsepitheel van de urinewegen, 
waardoor urineweginfecties kunnen worden voorkomen. 
Interacties: De werking van chloorhexidine kan nadelig worden beïnvloed door 
eiwitten, bloed, zeep en andere anionische stoffen. Sterke basen en sterke zuren 
reageren met chloorhexidine. Bij een pH-waarde > 8 treedt er neerslag op, terwijl 
bij een pH-waarde < 3 hydrolyse optreedt. Chloorhexidine reageert met sterke oxi-
datiemiddelen. Gebruik daarom Endosgel® niet tegelijkertijd op dezelfde plaats 
samen met sterke oxidatiemiddelen.
Bijwerkingen: Overgevoeligheid kan leiden tot huidklachten. In zeldzame gevallen 
(minder dan 1 op 10 000 personen) kan, als reactie op chloorhexidinedigluconaat, 
contactdermatitis, blaasirritatie of een allergische reactie, tot en met een anafylac-
tische shock, optreden. 
De arts beslist over noodzakelijke therapeutische maatregelen.
Contra-indicaties: Endosgel® mag niet worden gebruikt bij patiënten met over-
gevoeligheid/allergie voor alkyl-4-hydroxybenzoaten (parabenen), chloorhexidine- 
digluconaat of andere bestanddelen.
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:
Chloorhexidine heeft een negatief effect op de microflora.
Bij gebruik van Endosgel®moet de baten/risicoverhouding worden afgewogen 
door een arts, in het bijzonder:
• bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem, omdat secundaire infecties 
kunnen optreden;
• als letsel of veranderingen aan het slijmvlies worden vermoed;
• als een lokale infectie van de lichaamsopening wordt vermoed;
• als Endosgel® wordt gebruikt bij kinderen, adolescenten en oudere patiënten. 
Endosgel® moet worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, be-
halve bij intermitterende (zelf)katheterisatie. In dit geval moet de gebruiker door 
de arts worden geïnstrueerd over het gebruik en de dosering. In geval van onduide-
lijkheid moet rechtstreeks contact worden opgenomen met de behandelend arts.
Bescherm het product tegen oververhitting tijdens het gebruik.
Er is onvoldoende ervaring of onderzoek naar de veiligheid van het gebruik van En-
dosgel® tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Toepassing in combinatie met andere producten: De keuze van een geschikte 
katheter moet door een arts worden gemaakt. In het geval van gecoate katheters 
is meestal geen extra glijmiddel nodig. Als er extra glijmiddel nodig is, moet het 
gebruik van Endosgel® met de arts worden besproken.
Er zijn geen aanwijzingen voor ongewenste interacties of functionele beperkingen 
tussen Endosgel® en gangbare instrumenten en medische hulpmiddelen die voor 
het beoogde doel samen met Endosgel® worden gebruikt. Het wordt aanbevolen 
in het bijzonder het gebruik van Endosgel® in combinatie met actieve medische 
hulpmiddelen met de desbetreffende fabrikanten te bespreken.
Doseringsinstructies: 
Voorbereiding: Haal de spuit uit de blisterverpakking. Alvorens de dop te verwijde-
ren, moet een mogelijk drukpunt los worden gemaakt door de zuiger zachtjes in te 
drukken (houd de dop goed vast). Hierdoor kan de spuit gemakkelijk en gelijkmatig 
worden geleegd. De dop wordt daarna, indien mogelijk zonder de conus aan te 
raken, verwijderd.
Let erop dat er zich een luchtbel in de spuit bevindt. Deze heeft geen invloed op de 
functionaliteit van Endosgel®. 
Opmerking: Om de gel volledig effectief te laten zijn, wacht u 5-10 minuten na het 
inbrengen.

Toepassing: Tenzij anders geïndiceerd:
a) Voor het transurethraal inbrengen van katheters en instrumenten: Inbrengen 
van de inhoud van een 6ml of 11ml spuit. Na de gebruikelijke reiniging en desinfec-
tie van de omliggende huid en/of slijmvliezen, bijvoorbeeld de buitenste geslachts-
delen en het Orificium urethrae externum, wordt Endosgel® langzaam in de plas-
buis ingebracht. Om katheters en instrumenten voorzichtig te kunnen inbrengen 
dient de gehele plasbuis, inclusief de externe sluitspier, te worden bedekt met een 
smerende film. De hoeveelheid is afhankelijk van de anatomische omstandighe-
den en/of het soort ingreep. De spuit voor eenmalig gebruik met 6ml Endosgel® 
is geschikt voor vrouwen, de spuit voor eenmalig gebruik met 11ml is geschikt voor 
mannen. Het gebruik van een extra injectiespuit Endosgel® kan klinisch gezien 
geïndiceerd zijn bij het voor de eerste keer inbrengen van een instrument, bijv. op 
grond van anatomische omstandigheden (bij mannen, bijv. in geval van het bekend 
zijn van vernauwingen van de plasbuis, met name bij een vergrote middenkwab 
van de prostaat of in geval van Via Falsa; bij vrouwen, bijv. bij urethra-hypospadie 
of bij zeer zwaarlijvige vrouwen waarbij de plasbuis moeilijk is te identificeren) of 
op grond van het type ingreep (bijv. elektroresectie en elektrocoagulatie). Wanneer 
tijdens een procedure een ander instrument of een katheter wordt ingebracht, is 
het aanbevolen op basis van klinische ervaring nog een extra spuit Endosgel® in 
te brengen. De arts beslist of er tijdens een procedure extra gel moet ingebracht 
worden. Voor alle toepassingen mogen niet meer dan 7 spuiten van 11ml eenheden 
of 10 spuiten van 6ml eenheden per dag worden gebruikt.
b) Voor kinderen (2 - 11 jaar) wordt aanbevolen
2-4ml van de 6ml spuit te gebruiken. De hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd 
en/of het type ingreep en de anatomische omstandigheden. Speciale doseringsad-
viezen zijn niet beschikbaar, de dosering wordt bepaald door de arts. 
Verwijder ter dosering van Endosgel® voor het inbrengen eerst de luchtbel door 
de geopende spuit verticaal te houden, met de opening naar boven, en zodra de 
luchtbel zich in het bovenste uiteinde van de spuit bevindt, deze door zachtjes aan-
drukken van de zuiger eruit te duwen. Een kleine hoeveelheid gel wordt hierbij 
eveneens naar buiten geduwd. De zuiger van de injectiespuit is voorzien van mar-
keringen. Deze dienen als indicatie van ca. 1ml voor het inbrengen van kleinere 
volumes. De schaalverdeling heeft geen meetfunctie.
Endosgel® mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 2 jaar.
c) Voor intermitterende (zelf)katheterisatie:
Endosgel® moet worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, be-
halve in het geval van gebruikers die met tussenpozen (zelf)katheterisatie moeten 
toepassen. In dit geval moet de gebruiker door een arts worden geïnstrueerd over 
het gebruik en de dosering. Bij vragen of onzekerheden dient de patiënt een arts 
te raadplegen. 
Tref hygiënische voorbereidingen (was en desinfecteer de handen, draag bij voor-
keur handschoenen, prepareer een gebied met zo min mogelijk ziektekiemen) en 
leg alle benodigde hulpmiddelen gereed voor gebruik.
Instructies voor (zelf)katheterisatie kunnen op verzoek worden verzonden. Aan-
vullende informatie over (zelf)katheterisatie is ook te vinden op de homepage van 
FARCO - PHARMA GmbH (www.farco.de) in de sectie voor patiënten onder kathete-
risatie in het Duits, Engels en Frans.
De keuze van een geschikte katheter moet worden gemaakt door een arts. 
Tijdens het gebruik mag u niet eten, drinken of roken. Endosgel® mag niet in ande-
re lichaams-openingen worden ingebracht dan die in de gebruiksaanwijzing staan 
aangegeven (bijv. niet in mond, oog, oren of neus). Is dit toch gebeurd dan onmid-
dellijk spoelen met schoon water.
Aanvullende informatie
Opmerkingen: Endosgel®is bedoeld voor eenmalig gebruik en mag niet opnieuw 
worden gesteriliseerd. Gooi gelresten weg en gebruik geen lege spuiten voor ande-
re doeleinden, omdat bacteriën zich kunnen verspreiden. 
Opslag: De spuit moet worden opgeslagen in de originele verpakking (blister in 
buitenverpakking), beschermd tegen licht en droog, bij kamertemperatuur (niet 
warmer dan 25°C, niet invriezen). Het product is steriel zolang de blisterverpakking 
verzegeld en onbeschadigd is. Gebruik de spuit niet als de blisterverpakking open 
of beschadigd is.
Informatie over de houdbaarheid: Endosgel® mag niet meer worden gebruikt na 
de houdbaarheidsdatum. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van de op-
gegeven maand.
Verwijdering als afval: Endosgel® kan, in overeenstemming met de landelijk gel-
dende richtlijnen, met het huishoudelijk afval worden afgevoerd maar dient bij 
voorkeur bij inzamelpunten voor gevaarlijk afval te worden ingeleverd. Spoel het 
vervallen of niet meer gebruikte product niet via het toilet of de wastafel weg. Er 
mag geen product in het afvalwater of rioolstelsel belanden. Bij normale verwijde-
ring met het huisvuil moet u ervoor zorgen dat dit afval niet in verkeerde handen 
kan vallen. Is het u niet duidelijk, vraag dan uw arts of apotheker hoe u het product 
moet afvoeren.
Inhoud: Verpakkingen van 10 en 100 wegwerpspuiten met een inhoud van 6/11ml.
Buiten het bereik van kinderen houden.
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