Aiolos Nebulisator - Rengöring för hemmabruk
YOBSERVERA att bakterier trivs i fukt!
Avlägsna så mycket vatten som möjligt innan delarna lufttorkas. De ska vara ordentligt torra innan nästa
användning! Nebuliseringsdelarna ska aldrig förvaras fuktiga!

Demontering innan rengöring
Tag isär överdelen på nebulisatorn, d v s munstycke, överdel, insatsrör (vilket sitter inne i
överdelen) medicinbehållare och dysa. Insatsröret pressas upp underifrån genom
nebulisatorns överdel. Tag även isär själva dysan.

Efter varje inhalationstillfälle

Efter avslutad inhalation hälls ev. rester av läkemedelsberedningen ur inhalatorn och lite rent
vatten nebuliseras för att ”blåsa ur” klibbig inhalationsberedning ur trånga kanaler, hål och
spalter.
Plocka isär nebulistorn och skölj delarna (1-6, se sid 2 ) i hett vatten och skaka av så mycket
vatten som möjligt. Låt sedan delarna lufttorka. Underdel, fot och slang (7-10, se sid 2)
räcker att torkas av utvändigt.
En gång per dag (obs! Vid infektion: efter varje inhalationstillfälle)
Kokning
− Inhalatorns delar tas isär och diskas rena från vanligt smuts och fett. Använd varmt
vatten, oparfymerat diskmedel och tandborste (eller annan liten borste) för att komma
åt överallt. Doppa eller lägg delarna i kokande vatten i högst 5 min. Koka upp vatten
och lägg delarna i en sil eller durkslag, inte direkt på grytans botten. Skaka av så
mycket vatten som möjligt. Låt sedan delarna lufttorka. Underdel, fot och slang (7-10,
se sid 2) räcker att torkas av utvändigt.

En gång per vecka
Avkalkning en gång/vecka: Tillsätt ättika i det kokande vattnet enligt instruktion ovan alterantivt
rengör delarna i kall ättikslösning enligt nedan:
Ättikslösning
− Inhalatorns delar tas isär. Lägg delarna 1-6 (se sid 2) i den blandade ättikslösningen
i 1 timme. Ta därefter upp delarna och skölj dem i rinnande vatten. Skaka därefter av
delarna och låt dem lufttorka. Nebulisatorns underdel, fot och slang (7-10, se sid 2)
torkas endast av utvändigt.
Ättikslösning: Ättikssprit 12% eller 24%, finns att köpa i livsmedelsaffärer.
12% blandas med 1 del ättika och 5 delar vatten.
24% blandas med 1 del ättika och 9 delar vatten.
Färdigblandad ättikslösning blir ungefär 2 - 4 %. Färdigblandad ättikslösning är hållbar i 4 dygn.
Blanda i t ex en hink eller burk med lock.

Vid behov
Torka av kompressorenheten med lätt fuktad trasa.
Läs hela användarmanualen före användande av Aiolos Albatross!
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Nebulisatorns delar
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