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tidl. Udgave Tekst i tidl. udgave Ændret til 

August 
2019 
Udg. 1.2 

Ændring af 
anbefaling 

Klorhexidin i 
instillations-
gel til kate-
teranlæg-
gelse 

Som følge af nye studier 
(som er tilføjet litteraturlisten, 
side 45-46) af risiko for sensi-
bilisering, allergi og anafylak-
tisk chok ved anvendelse af 
klorhexidinholdig instillations-
gel samt ved gennemgang af 
internationale guidelines, æn-
dres anbefalingen om at an-
vende instillationsgel, som in-
deholder klorhexidin ved an-
læggelse af transurethralt 
blærekateter à demeure og 
ved skift af suprapubisk kate-
ter à demeure. 

Side 23 

Ved kateteranlæggelsen 
anbefales desinfektion af 
urethra ved anvendelse af 
steril klorhexidinholdig gel. 
Der findes ingen anvisnin-
ger for koncentration af 
klorhexidin i litteraturen. I 
Danmark er det standard 
at anvende gel med 0,05 
% klorhexidingluconat, 
eventuelt i kombination 
med lidocain hydroklorid 2 
%3. Klorhexidin virker efter 
få minutter. Lidocain virk-
ningen indtræder efter ca. 
10 minutter. 

Ved kateteranlæggelsen 
anbefales anvendelse af 
steril gel, eventuelt i kom-
bination med lidocain hy-
droklorid 2 %3. Lidocain 
virkningen indtræder efter 
ca. 10 minutter. 
Der findes ikke dokumen-
tation for, at anvendelse af 
gel med klorhexidin skulle 
reducerer forekomsten af 
UVI, og da flere case-stu-
dier har påvist risiko for 
sensibilisering, allergi og 
endog anafylaktisk chok 
over for klorhexidin ved 
anvendelse af gel med 
klorhexidin, anbefales bru-
gen af denne ikke123-127. 

Side 28 

Til enkeltstående kateteri-
sation anbefales desinfek-
tion af urethra ved anven-
delse af steril klorhexidin-
holdig gel. 

Til enkeltstående kateteri-
sation anbefales anven-
delse af steril gel evt. med 
lidokain. 

Side 45-46  123 Totty J, Forsyth J, 
Mekako A, Chetter I. Life-
threatening intraoperative 
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anaphylaxis as a result of 
chlorhexidine present in 
Instillagel. BMJ Case Rep. 
2017 Aug 21;2017. pii: 
bcr-2017-221443. D. 
124 Stewart M, Lenaghan 
D. The danger of chlorhex-
idine in lignocaine gel: A 
case report of anaphylaxis 
during urinary catheterisa-
tion. Australas Med J. 
2015 Sep 30;8(9):304-6. 
D. 
125 Odedra KM, Farooque 
S. Chlorhexidine: an un-
recognised cause of ana-
phylaxis. Postgrad Med J. 
2014 Dec;90(1070):709-
14. doi: 10.1136/post-
gradmedj-2013-132291. 
Epub 2014 Oct 28. D. 
126 Toomey M. Preopera-
tive chlorhexidine anaphy-
laxis in a patient sched-
uled for coronary artery 
bypass graft: a case re-
port. AANA J. 2013 
Jun;81(3):209-14. D. 
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127 Sijbesma T, Röck-
mann H, van der Weegen 
W. Severe anaphylactic 
reaction to chlorhexidine 
during total hip arthro-
plasty surgery. A case re-
port. Hip Int. 2011 Sep-
Oct;21(5):630-2. D. 
 

Side 49 • Steril klorhexidin 
/lidocain gel 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) 

Side 49 • Steril klorhexidin/li-
docain gel pakkes 
ud og lægges på 
afdækningsstykket. 

 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) pakkes ud 
og lægges på af-
dækningsstykket. 

 

Side 49 • Steril klorhexidin/li-
docain gel 3-5 ml. 
installeres i 
urethra. 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) 3-5 ml. in-
stalleres i urethra. 

Side 49 • Præputium træk-
kes tilbage med 
den ene hånd, og 
penis holdes lod-
ret. Glans og orifi-
cium afvaskes med 

• Præputium træk-
kes tilbage med 
den ene hånd, og 
penis holdes lod-
ret. Glans og orifi-
cium afvaskes med 
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sterile vattamponer 
og saltvand/vand. 
Der bruges en-
gangspincet, og 
hver tampon bru-
ges kun en gang. 

Steril klorhexidin/li-
docain gel mini-
mum 10 ml instille-
res langsomt i 
urethra. (Klorhe-
xidin virker efter få 
minutter. Lidocain 
virkningen indtræ-
der efter 10 minut-
ter). 

sterile vattamponer 
og saltvand/vand. 
Der bruges en-
gangspincet, og 
hver tampon bru-
ges kun en gang. 

Steril gel (evt. med 
lidokain) minimum 
10 ml instilleres 
langsomt i urethra. 
(Lidocain virknin-
gen indtræder efter 
10 minutter). 

Side 56 • Klorhexidin/lidokain 
gel 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) 

Side 56 • Klorhexidin/lidokain 
gel pakken åbnes 
og lægges på af-
dækningsstykket. 

 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) pakken 
åbnes og lægges 
på afdæknings-
stykket. 

Side 56 • Klorhexidin/lidokain 
gel injiceres i kana-
len. 

• Steril gel (evt. med 
lidokain) injiceres i 
kanalen. 
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Udg. 1.1 
 
Rettelser til 
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Mindre 
sproglig 
ændring 

Bakteriuri 
ved anven-
delse af uri-
dom 

Dette er en mindre sproglig 
ændring med fjernelse af mis-
visende rater for bakteriuri 
ved anvendelse af uridom 
(80-90 %). Den angivne rate-
bygger på et enkelt lille stu-
die, hvor man anvendte uri-
dom hele døgnet i længere 
tid, hvilket ikke er anbefalin-
gen her. 

Side 10 Urininkontinens disponerer 
til UVI. Anvendelse af uri-
dom indebærer høj fore-
komst af bakteriuri (80-90 
%), men ikke så høj som 
ved blærekateter 

Urininkontinens disponerer 
til UVI. Anvendelse af uri-
dom indebærer øget fore-
komst af bakteriuri og UVI, 
men ikke så høj som ved 
blærekateter 

  Dette er en mindre sproglig 
ændring med fjernelse af mis-
visende rater for bakteriuri 
ved anvendelse af uridom 
(80-90 %). Den angivne rate-
bygger på et enkelt lille stu-
die, hvor man anvendte uri-
dom hele døgnet i længere 
tid, hvilket ikke er anbefalin-
gen her. 

Side 14 Uridom indebærer høj fo-
rekomst af bakteriuri (80-
90 %) men ikke så høj 
som ved blærekateter 

Anvendelse af uridom in-
debærer øget forekomst af 
bakteriuri og UVI, men 
ikke så høj som ved blæ-
rekateter 

 


