
 

RENGÖRING MANOMETER KIT TILL BA-TUBE 

Gäller fr o m: 2020-09-07 

Uppföljning: Årligen i samband med uppföljning av ”Rutin förskrivning av BA-TUBE”.  

MAR ansvar.   

Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 

Framtagen av: Johan Söderström, sjukgymnast och Jan Gräshag medicintekniskt ansvarig. 

 

BESKRIVNING  

Denna rutin gäller för legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som provar ut BA-TUBE med 

manometer kit och för rehabassistenterna som rengör produkten i Växjö kommun.  

 

SYFTE 

Säkerställa god vårdhygien vid utprovning av BA-TUBE.  

 

LOKAL ANVISNING – FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST 

Efter användning av manometer kit ansvarar 

personen som använt kittet att följande innehåll 

finns i boxen:  

• 1 st box 

• 1 st manometer 

• 1 st plastslang 

• 2 st röda utprovningsnipplar 

• 1 st svart pistong 

• >3 st zippåsar för smutsig materiel  

(nya zippåsar beställs av chefsstöd) 

Manometer kit och tillbehör förvaras i skåp i 

utprovningsrum på Mejselgatan plan 1.  

 

Delarna packas i boxen när de är torra, montera delarna först när de skall användas igen. 

Viktigt att delarna förvaras på torr ren plats efter rengöring eller då de inte används. Detta 

för att inte tillväxt av bakterier eller svampsporer skall kunna ske i kvarvarande 

vattendroppar eller fukt.   



 

Före varje användning kontrolleras att alla delar är hela och utan sprickor. Om någon del är 

trasig eller deformerad skall den bytas ut.  

HANTERING AV ANVÄNT MANOMETER KIT – FYSIOTERPEUT/SJUKGYMNAST 

1. När utprovning av BA-TUBE är gjord hos patienten så läggs den röda 

utprovningsnippeln i medhavd zippåse. För att ta isär BA-Tuben, placera den svarta 

pistongen i tuben och tryck av toppen med tummen eller mot ett hårt underlag.  

 

2. Manometer, svart pistong och manometerväska rengörs med lätt fuktad trasa med 

vanligt förekommande rengöringsmedel exempelvis ytdesinfektion. 

 

3. Zippåsen med smutsig utrustning placeras i uppmärkt behållare för smutsig retur av 

BA-Tubens utrustning. 

 

4. Plastslang ska kasseras efter användning,  

Vid konstaterad eller misstänkt smitta kan manometern med fördel täckas av en påse, 

exempelvis 1 liters fryspåse för att ytterligare minska kontaminering.  

 

RENGÖRING AV BA-TUBE – REHABASSISTENTER 

 

Generell information rengöring röd utprovningsnippel 

Röd utprovningsnippel kan kokas i vatten eller autoklaveras i max 100°C, alternativt diskas i 

diskdesinfektor (ej syror eller baser >0,5 M). 

Aktuell rutin Kommunrehab 

Utprovningsnipplar rengörs i diskdesinfektor på Borgmästaren, detta ombesörjes av 

Kommunrehabs rehabassistenter.  

Vid uppackning används skyddsutrustning i form av handskar och förkläde.  

 

Relaterad information 

Ovan rengöringsinstruktion är (förutom kassering av slang) hämtad 2020-04-06 från 

produktleverantör CASABs dokument BA-TUBE Bronchitis Aid Tube med Manometer och 

återfinns på länk:  

http://casab.se/files/6_produktfakta_batube_manometer_sve.pdf 

http://casab.se/files/6_produktfakta_batube_manometer_sve.pdf

