
	 	
	

	
Address   Phone  Plusgiro: 980054-1                   Corporate id 
Gårdfarivägen 3  +46703491203  Bankgiro: 5484-9112                559251-3534 
53238 SKARA  E-mail                         VAT reg. no 
Sweden  info@shsab.eu                          SE559251353401 

 

	

Frågor och Svar P-BAG SAP 
 
Fråga: Inom hemsjukvården i vår kommun använder vi sedan en tid regelbundet P-

BAG SAP som innehåller superabsorbent. Hur säkerställer vi att det blir 
läckagefritt när vi ansluter tratten till påsen? 

Svar: Tryck i tratten i påsens stos tills Ni hör ett ”klick” detta innebär att tratten 
sitter korrekt ansluten till P-BAG SAP. 

Fråga: Nu när vi anslutet tratten till påsen, i vilken riktning skall tratten riktas när 
den används? 

Svar: Trattens handtag skall riktas mot påsens topp. 
Fråga: Kan våra kvinnliga patienter använda P-BAG SAP? 
Svar: Ja P-BAG SAP är unisex och kan med fördel användas av kvinnor och män i 

både liggande, sittande och stående position. Patienten håller i handtaget 
och trattens nedre/motsatta del ansluter tätt men inte hårt mellan anus och 
vagina vid användning. 

Fråga: Vi har till stor del lyckats med att ersätta s.k. vuxenblöjor för våra brukare 
genom att ge dem P-BAG SAP istället. Detta har medfört en väsentligt 
förbättrad livskvalitet och integritet hos dessa brukare samtidigt som vår 
kommun spar pengar då blöjanvändning per dygn och brukare är 
väsentligen mycket dyrare. Nu till vår fråga, hur destrueras P-BAG SAP på 
bästa sätt? 

Svar: P-BAG SAP innehåller superabsorbent, även om påsen är fylld, har den 
fortfarande verksamt superabsorbent. Detta innebär att påsens innehåll inte 
får tömmas ut i toaletten eller i liknande mottagare. Ni skall destruera påsen 
enligt de rutiner som Ni har för destruktion av blöjor. Skillnaden på 
destruktion av blöja och P-BAG SAP är att innehållet i påsen är förslutet och 
luktfritt p.g.a. att påsen har en backventil vilket gör att den kan slängas i 
sedvanliga hushållssopor. 

Fråga: Vi har noterat att det kan komma in luft i påsen före användning och att 
detta i vissa fall hindrar urin att komma in i påsen, hur åtgärdar vi detta? 

Svar: Påsen är försedd med en backventil för att förhindra läckage och dålig lukt. 
Man avlägsnar enkelt förekommande luft i påsen genom att lägga påsen på 
ett fast underlag och stoppa ner en penna eller liknande i hålet i trattens 
botten samt med handen trycka på påsen och därigenom evakuera ut luften 
i påsen. 

  
 


