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Frågor och Svar BA-TUBE 
 
Fråga: Jag har köpt en BA-TUBE från mitt Apotek, på bipacksedeln i förpackningen 

är det två olika bruksanvisningar, vilken skall jag använda mig utav? 
Svar: Om Du skall blåsa ut genom BA-TUBE, skall Du följa den anvisningen som 

inte har ett tryckt veckoschema, för den sidan är till för att stärka 
inandningen. 

Fråga: Den svarta pistongen som ser ut som en spik i förpackningen vad skall jag 
använda den till? 

Svar: När Du skall ta isär BA-TUBE för rengöring, skall Du stoppa i den i tuben och 
trycka isär delarna med hjälp av pistongen, i övrigt har denna ingen annan 
funktion.  

Fråga: Jag använder min BA-TUBE privat i hemmet, hur ofta skall jag rengöra den 
och hur? 

Svar: Om Du inte är förkyld eller har någon annan luftvägsinfektion, är vårt 
förslag att Du efter en dags bruk tar isär BA-TUBE och spolar rent under 
varmvattenkranen och låter därefter lufttorka. Två till tre gånger i veckan 
lägg de isärtagna delarna i en gryta med kokande vatten i ca en halv minut, 
ta därefter upp delarna med en hålslev och låt lufttorka. Vid ihop montering 
av BA-TUBE, var noga med att anvisningspilen på den blå toppen pekar mot 
sifferskalan på tuben, tryck sedan ihop delarna tills det klickar till. I övrigt 
om Du är osäker, rådgör med Din KOL-Sköterska eller Fysioterapeut. 

Fråga: Vi använder regelbundet BA-TUBE till våra Patienter på vår avdelning. När 
Patienten går hem, rekommenderar vi att Patienten köper en BA-TUBE på 
sitt Apotek. Hur rengör vi bäst BA-TUBE för att kunna ge den till nästa 
inneliggande Patient? 

Svar: Plocka isär BA-TUBE och lägg delarna på gallret i Er dekontaminator. Kör 
som vanligt i temperaturer upp till 100C och låt därefter delarna lufttorka 
innan ihop montering. 

Fråga: Jag är75 år gammal och har köpt en BA-TUBE, jag följer bruksanvisningen 
för utandning och efter rekommendation från min Vårdcentral. Efter jag 
blåst i tuben några minuter blir jag så trött i mina läppar och får svårt att 
sluta tätt mot tuben, vad gör jag? 

Svar: Den del av BA-TUBE som förs in i munnen har en försänkning, sätt tänderna 
i denna försänkning och håll tuben med tänderna istället så blir Du inte så 
trött och kan träna i betydligt längre perioder. 

 
 


