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Aiolos Albatross 

Aiolos Albatross är en kompressordriven inhalationsutrustning som används för att 
deponera inhalationsläkemedel till övre och nedre luftvägarna (lungorna) liksom, vid 
behov, befukta desamma. Nebulisatorn i utrustningen drivs enligt jetprincipen och 
behöver därför ett tryck och ett flöde för att fungera.  

Utrustningen används bl a vid sjukdomar som CF, KOL, astma och dyspné. Viktigt är 
att dosering av läkemedel görs enligt ordination från läkaren. 

Delar:  
Se nedan samtliga delar som följer med vid beställning av en Aiolos Albatross. Var snäll 
och kontakta Aiolos Medical direkt om du saknar någon del i Din leverans. 

               

  

              

             

  

- Vit nebulisator:  art nr 11310, ap vnr 234542
- Blå nebulisator:  art nr 11310-3, ap vnr 238915 
- Röd nebulisator: art nr 11310-4, ap vnr 238923

Slang för luftanslutning kompressor nebulisator
- artnr 11104, ap vnr 251793

Nätkabel Kompressorenhet 230 V

Nebulisator komplett med fot     Extra tillbehör del som innehåller överdel, insatsrör,
       medicinbehållare, dysa och munstycke. 
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Säkerhetsåtgärder: 

 Läs bruksanvisningen innan montering eller användande.  
 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. 

 I fukten trivs bakterier. Det är därför viktigt att inte nebulisator delarna ligger 
fuktiga. Slå därför av så mycket vatten som möjligt innan delarna lufttorkas. 

Tack för att du köpt en Aiolos Albatross 

Aiolos Albatross är en bärbar nebuliserings utrustning som drivs av en kompressor. 

� Aiolos Albatross är flexibel och har en hög driftsäkerhet.  
� Aiolos Albatross är en utrustning som tillgodoser mycket högt ställda krav på 

behandlingskapacitet.
� Intermittent eller kontinuerlig nebulisering
� Går att använda med mask eller munstycke
� Har tillbehör till track patienter

Nebulisering Instruktion 

1. Sätt dig bekvämt för att påbörja inhalationen (vid behov av liggande nebulisering 
finns tillbehör att tillgå, kontakta Aiolos Medical för mer information). 

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; se till att masken sluter tätt över näsa och mun och 
andas med öppen mun. 

Nebulisatorn är försedd med avtryckare vilket reducerar läkemedelsförbrukningen 
samt minskar läckaget av aerosol i rummet. Avtryckaren möjliggör för användaren att 
själv styra och bestämma takten vid inhalationstillfället. 
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Användning  
 

 Observera! 
Innan första användning skall nebulisator och nebuliseringsdelar rengöras enligt 
instruktionen i bruksanvisningen. 

 
1. Anslutning av slang mellan nebulisatorn och drivkälla. 

- Tryck fast luftslangen på kompressorns slangnippel (under locket). 

 - Tryck fast luftslangen på nebulisatorns slangnippel. 

2. Anslut kompressorn till elnätet med den medföljande nätkabeln. 

 3
    nebulisatorns ovansida. 

. Fyll i ordinerad mängd läkemedel i medicinbehållaren eller genom hålet på 

4. Starta kompressorn genom att trycka på strömbrytaren som finns under locket. 

5. Tryck in avtryckaren på nebulisatorn och inhalera medicinen. Följ din läkares 
anvisningar för inhalationen. 

 
Driftstid för kompressor finns angivet på märkskylt på baksidan av kompressorn.
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Montering av nebulisatorn 
-  Tryck ner insatsröret (1) i överdelen (3). 
-  Skruva fast överdelen (3) på medicinbehållaren (4). 
-  Tryck fast munstycket (2) på överdelen (3). 
-  Sätt ihop dysan (5). Ett låssnäppe håller samman delarna. 

Kontrollera att den svarta o-ringen sitter på plats.  
-  Tryck fast dysan (5) undertill i medicinbehållaren (4). 
-  Kontrollera att den svarta o-ringen (6) sitter korrekt i spåret på underdelen (7).
 

 

 

 

 

 

 

Nebulisatorns delar

.

-  Skruva fast medicinbehållaren (4) på underdelen (7).
-  Placera hela nebulisatorn (1-9) på nebulisatorfoten (10).

 
 

1. Insatsrör, artnr 10330 
 

2. Munstycke, artnr 10313 

 

3. Överdel, artnr 10329 

4. Medicinbehållare , artnr 10328

5. Dysa (isärtagen), artnr 10320 

 

6. O
artnr 10323

-ring �ll dysa och underdel,

 

7. Underdel, artnr 11090 
 

8. Avtryckare, artnr 10318 

9. Anslutningsnippel  

10. Nebulisatorfot, artnr 10319 

 

 Varning!
Vid användning får inte hålet upptill på nebulisatorn vara
tilltäppt, då trycket i luftvägarna kan bli för stort.
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Rengöring i hemmet 
 

 I fukten trivs bakterier. Det är därför viktigt att inte nebulisator delarna ligger 
fuktiga i förvaring. Slå därför av så mycket vatten som möjligt innan delarna 
lufttorkas. Var noga med att alla delar är helt torra innan de läggs undan för förvaring. 

 
Demontering innan rengöring  
Efter avslutad inhalation hälls eventuella rester av läkemedelsberedningen ur inhalatorn.
Tag isär överdelen på nebulisatorn, d v s munstycke, överdel, insatsrör (pressas upp 

 

underifrån nebulisatorns överdel), medicinbehållare och dysa. Tag även isär 
själva dysan.

 
 

Efter varje inhalationstillfälle:
 

 

  

Placera delarna (1-6, se sid 5) i en sil/durkslag och häll uppkokt vatten över. 
Skaka därefter av så mycket vatten som möjligt. Låt sedan delarna lufttorka på en ren yta.
Underdelen och foten (7-10, se sid 5) samt slangen torkas endast av utvändigt.

 
 

  

  

 
En gång/dag: (obs! Vid infektion efter varje inhalationstillfälle) 
 
Kokning
Tag isär överdelen på nebulistatorn (1-6, se sid 5) 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 i 5 minuter.
Skaka av så mycket vatten som möjligt och låt sedan delarna lufttorka.
Underdelen och foten (7-10, se sid 5) samt slangen torkas endast av utvändigt.

  

 
   

 

 
 

För avkalkning, tillsätt ättika i det kokande vattnet enligt instruktion ovan alternativt
rengör delarna i kall ättikslösning enligt nedan.

 

 

En gång/vecka:

  
Ättikslösning: Tag isär alla delar (1-6, se sid 5) och lägg i ättikssprit. Späd 1 dl ättika (24%)
med 9 dl vatten alternativt 1 dl ättika (12%) med 5 dl vatten. Skölj därefter delarna i vatten.
Skaka sedan av delarna och låt lufttorka. Nebulisatorns underdel, fot och slang (7-10, se sid 5) 
torkas endast av utvändigt.

Torka av kompressorenheten med en lätt fuktad trasa.

 

 

 

Vid behov:
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Rengöring på sjukhus 
 

 I fukten trivs bakterier. Slå därför av så mycket vatten som möjligt innan delarna 
lufttorkas. Var noga med att alla delar är helt torra innan de läggs undan för förvaring. 
 
Demontering innan rengöring. 
Tag isär överdelen på nebulisatorn, dvs munstycke, överdel, insatsrör (pressas upp 
underifrån nebulisatorns överdel), medicinbehållare och dysa. Tag även isär 
själva dysan.  
 
Efter varje inhalation eller om andra lokala rekommendationer förekommer:
 
Alt 1. Värmedesinfektion i diskdesinfektor. 
 
Placera samtliga nebulisatordelar (1-6, se sid 5) i en nätkorg med lock. Se till att inga delar 
kan falla ur korgen. Torka av underdel, fot och slang (7-10, se sid 5) med sprit. 

  
Alt 2. Desinfektion 
 
Rengör samtliga nebulisatordelar (1-6, se sid 5) med rengöringsmedel och skölj därefter
av dem. Lägg sedan delarna (1-6, se sid 5) i lämplig desinfektionslösning under 30 minuter.
Delarna skall täckas helt av lösningen. Skölj därefter återigen av delarna under rinnande 
kallt vatten. Placera sedan delarna i ett kärl med rent kranvatten i cirka 10 minuter. Låt
därefter delarna lufttorka - det är viktigt att delarna är helt torra innan de läggs undan för
förvaring. Torka av underdel, fot och slang (7-10, se sid 5) med sprit.  

 
 

 
  Alt 3. Autoklavering 

Nebulisatorns dysa, insatsrör, medicinbehållare, munstycke och överdel (1-6, se sid 5) kan 
autoklaveras. Desinficera och rengör delarna före autoklavering. Torka av underdel, 
fot och slang (7-10, se sid 5) med sprit.  
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Felsökning 
 Det kommer lite eller ingen aerosol- kontrollera med monteringsanvisningen. 

 Nebulisatorn är inte korrekt monterad. Kontrollera med 
monteringsanvisningen. 

 Dysan i medicinbehållaren är trasig eller saknas eller tät. 
 O-ring är trasig eller saknas så att nebulisatorn läcker. Kontrollera 

samtliga o-ringar se (2 st, se fig sid 5 pos 6). Byt o-ring vid behov, 
kontrollera dem visuellt vid rengöring, om de ser trasiga eller slitna ut så 
byt ut dem. 

 Fel på kompressorn. 
 Kontakta din medicintekniker eller Aiolos Medical för service. 

Underhåll/Service 
 Byte av insugningsfilter bör ske minst en gång per år.

  Insugningsfilter/luftfilter (5 st/fp): Apotekets varunummer 280750
 

 
 5-årsservice*. Minst vart femte år bör kontroll av tryck, flöde och 

strömförbrukning ske. Vid behov även utbyte av förslitningsdetaljer.  
Aiolos Medical AB erbjuder service och patienten erhåller då en 
utbyteskompressor som denne behåller. Ny slang och dysa till nebulisatorn 
ingår. 

 
 

 Dysan bör bytas minst en gång vartannat år (vid behov även 
nebuliseringsdelar). 

 6-årsservice, kompressorn bör renoveras (byte av reparationssats). 

* Se sid 12 för beskrivning hur du beställer en kompressorservice.  

Garanti 
Det är 1 års garanti på Aiolos Nebulisatorn och 3 års garanti på kompressorenheten.  
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Typ:  009H-40-A 
Spänning:  230 V ͠ 50 Hz, typ B, klass II  
Strömförbrukning: max 0,4 A 
Max drifttid:  45 minuter 
Min vilotid:  60 minuter 
Aerosol:  70-90 % respirabla partiklar 
Arbetstryck:  2,1 + 0,4/-0,1 bar 
Kompressorflöde: 7,2 - 8,5 liter/minut med Aiolos nebulisator 

vid 2,1 ±0,1 bars drivtryck 
MMAD:  3,7 mikrometer (2bar NaCl) 
Restvolym:  ca 0,5 ml 
Vikt:  3,5 kg 
CE-märkning:  MDD, annex 2, CE 0413 

CE-märkt

 
OBSERVERA

 

 

Tillverkare: Aiolos Medical AB
  Zakrisdalsvägen 26 A / Z64
  653 42 Karlstad
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Beställningsinformation | Aiolos Albatross      
 

Vid beställning av tillbehör och
reserdelar via Apotek på 
hjälpmedelskort används
apotekets varunummer (ap vnr), 
se alla varunr på www.aiolos.se 
alterantivt på www.tlv.se

 
 

 
Aiolos Albatross komplett inkl. vit nebulisator: 
art nr: 14000 

  
Aiolos Albatross komplett inkl. blå nebulisator:  
art nr: 14000-3 

  
 

 art nr: 14000-4 
   

 
 
Som tillbehör finns bl a: 

- masker    art nr 19008 (mask nr 0), art nr 19009 (mask nr 1),  
art nr 19030 (mask nr 2), art nr 19033 (mask nr 3),   
artnr 19031 (mask nr 4), art nr 19032 (mask nr 5) 
 

- aerosolfilter art nr 80134 (flergångs ), art nr 80132 (filterhållare), 
art nr 10721 (engångs) 

 
- nebulisatorskorsten

/ flexanslutning 
  art nr: 10716 

För fler tillbehör, vänligen kontakta Aiolos Medical, tel kundtjänst 054-53 48 05
samt air@aiolos.se.

 

Aiolos Albatross komplett inkl. röd nebulisator:
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Tillbehör till patienter med track 
 

Trackade med ventilator/respirator: 
 

Nebuliseringsdelar för trakeotomi   art nr 10554 
Art nr 10554 består av : 
Överdel respirator ( art nr 10550) 
1 st Insatsrör (art nr 10330) 
1 st Dysa (art nr 10320) 
1 st Medicinbehållare (art nr 10328) 
1 st Plugg (art nr 10725 för 5 st) 
1 st Flexanslutning (art nr 80026 för 3 st inkl. adapter) 
1 st Flexanslutning för trakeotomi (art nr 10717) 

 
Alternativ är att använda trackmasken  då använder man flexanslutningen (art nr 
80026) istället för flexanslutning för trakeotomi (art nr 10717) 
 

Trackade utan ventilator/respirator:   
 

OBS använd INTE plugg när det är track utan ventilator. 
 

Aiolos nebulisatorn art nr 11310 (ta bort munstycket) 
1 st Flexanslutning (art nr 80026 för 3 st inkl. adapter) 
1 st Trakeotomimask vuxen(art nr 831200 eller barn (art nr 831206) 
eller 
1 st Flexanslutning för trakeotomi (art nr 10717) 

 
Alternativ 
Aiolos nebulisator för kontinuerlig drift (art nr 11112) 
1 st Flexanslutning (art nr 80026 för 3 st inkl. adapter) 
1 st Trakeotomimask vuxen(art nr 831200 eller barn (art nr 831206) 
eller 
1 st Flexanslutning för trakeotomi (art nr 10717) 
 

Använd inte längre slang än 30-40 cm till patient pga för stor förlust på 
läkemedel i slangarna. 
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Beställning av Albatross Kompressorservice  

Artikelnummer: 25000  

För att säkerställa fortsatt effektiv behandling rekommenderas service av 
utrustningen Aiolos Albatross efter ungefär 5 års användande. Patienten erhåller en
utbyteskompressor som denne behåller. En ny slang och dysa till nebulisatorn ingår.

Se nedan en beskrivning av hur serviceproceduren går till steg för steg vid
beställning av kompressorservice från Aiolos Medical:

1. Sänd beställningen till Aiolos Medical via e-post, fax eller annat tillvägagångssätt.

2. Aiolos Medical skickar emballage, returfraktsedel och en utbyteskompressor till patienten.

3. Patienten skickar sin utrustning till Aiolos Medical. Observera att detta endast gäller 
    kompressorenheten, d v s inte nebulisatorn. En ny nebulisator, samt reservdelar till 
    utrustningen såsom nebuliseringsdelar och underdel mm kan vid behov förskrivas på  
    hjälpmedelskort alternativt beställas separat från Aiolos Medical.

4. Aiolos Medical fakturerar beställande enhet för serviceåtgärden.

 







Postadress:  
Aiolos Medical AB 
Zakrisdalsvägen 26 A / Z64
653 42 Karlstad

Godsadress:  
Aiolos Medical AB 
Zakrisdalsvägen 26 B / Z64
653 42 Karlstad

Tel 054-53 48 05 | Fax 054-53 47 87
air@aiolos.se | www.aiolos.se
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