Kortbruksanvisning
Aiolos Albatross inhalationsutrustning

Läs noga igenom användarmanualen innan montering eller användande av utrustningen.

1. Anslutning av slang mellan nebulisatorn och drivkälla:
- Tryck fast luftslangen på kompressorns slangnippel
(under locket)
- Tryck fast luftslangen på nebulisatorns slangnippel
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2. Anslut kompressorn till elnätet med den medföljande nätkabeln.
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3. Fyll i ordinerad mängd läkemedel i medicinbehållaren eller genom
hålet på nebulisatorns ovansida.
4. Starta kompressorn genom att trycka på strömbrytaren som finns
under locket.
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5. Tryck in avtryckaren på nebulisatorn och inhalera medicinen.
Följ din läkares anvisningar för inhalationen.

Nebuliseringsinstruktion
1. Sätt dig bekvämt för att påbörja inhalationen. Vid behov av liggande nebulisering finns
tillbehör att tillgå.
2. Bit om och placera tungan under munstycket.
3. Slut läpparna runt munstycket.
4. Tryck på avtryckaren och andas lugna andetag.
5. Vid inhalation med mask; kontrollera att masken sluter tätt över näsa och mun och
andas med öppen mun.
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Obs!
 Utrustningen får enbart användas för inhalation av ordinerat läkemedel.
 Vid användning får inte hålet upptill på nebulisatorn vara tilltäppt, då det kan orsaka att
kompressorn blir för varm p g a övertryck.
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Rengöring för hemmabruk (för sjukhusrengöring, vänligen se Användarmanualen)
Demontering innan rengöring:
Efter avslutad inhalation hälls ev. läkemedelsrester ur.
Tag isär överdelen på nebulisatorn (1). Insatsröret pressas upp underifrån
genom nebulisatorns överdel. Tag även isär själva dysan.
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Efter varje inhalationstillfälle:
Placera delarna i en sil/durkslag och häll uppkokt vatten över. Skaka därefter av
så mycket vatten som möjligt.
Låt delarna lufttorka på en ren yta. Underdel, fot (2) och slang räcker att torkas
av utvändigt.
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En gång/dag: (obs! Vid infektion efter varje inhalationstillfälle)
Kokning

Tag isär överdelen på nebulisatorn (1) och diska rent med varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Koka upp vatten och blötlägg delarna i en sil/durkslag, aldrig direkt på grytans
botten. Låt koka 5 minuter.
Skaka av så mycket vatten som möjligt och låt sedan delarna lufttorka.
Underdel, fot (2) samt slangen räcker att torkas av utvändigt.
En gång/vecka:
För avkalkning, tillsätt ättika i det kokande vattnet enligt instruktion ovan alternativt
rengör delarna i kall ättikslösning, se instruktion i användarmanualen.
Vid behov
Torka av kompressorenheten med en lätt fuktad trasa.

Obs!
 I fukten trivs bakterier. Se därför alltid till att alla delarna är helt torra vid
förvaring.
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Obs! Vid eventuella tveksamheter hänvisar vi till Användarmanualen.
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