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Frågor och Svar P-BAG 
 
Fråga: Vi har köpt in P-BAG till vår avdelning, när vi öppnar lådan ser vi att den 

innehåller lösa påsar och trattar. 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. 

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? 
Svar: Ja P-BAG är unisex och kan med fördel användas av kvinnor 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 vår avdelning fått in en låda P-BAG innehållande 10 Trattar och 
100 Påsar, är det tänkt att vi skall använda Tratten till mer är en påse och i 
sådant fall hur rengör vi Tratten går den att köra i vår dekontaminator? 

Svar: När påsen är fylld med urin, fatta tag i trattens handtag och skaka påsen 
lite försiktigt så att eventuella kvarvarande droppar mellan tratt och påse 
kommer ner i påsen. Riv sedan upp påsen i påsens markering överst på 
påsen, fatta sedan tag i trattens handtag och påsens nedre del samt häll ut 
innehållet. 

 Vrid och bryt sedan av tratten från påsen och kör den i Er dekontaminator 
upp till hundra (100) grader C enligt Era rutiner. Tratten kan sedan 
anslutas/användas till ny påse. 

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. 

Fråga: Kan vi skicka våra tömda påsar till förbränning i sjukhusets panncentral 
utan negativ miljöpåverkan? 

Svar: Ja det går alldeles utmärkt, P-BAG är tillverkad i det miljövänliga materielet 
PE Poly Eten som vid förbränning avger ca 85-90% syre och 10-15% 
Koldioxid i form av rökgaser. 

 5 Kg uppeldade P-BAG ger motsvarande 9 Kg olja i energivärde vid 
förbränning.    


