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Aiolos Nebulisator - Rengöring för sjukhusbruk 
 
 
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.  
 
 
Efter varje inhalationstillfälle (lokala rekommendationer kan förekomma): 
 
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. 
 
 
Alt 1 Värmedesinfektion i diskdesinfektor  

− Inhalatorns delar tas isär.  Placera samtliga nebulisatordelar (1-6, se sid 2) i en 
nätkorg med lock. Se till att inga delar kan falla ur korgen. Torka av underdel, fot och 
slang (7-10, se sid 2) med sprit. 
  

Alt 2 Desinfektion  
− Rengör först samtliga nebulisatordelar (1-6, se sid 2) med rengöringsmedel och skölj 

därefter av dem. Lägg sedan dessa delar 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 2) med sprit.   
 

Alt 3 Autoklavering  
− Nebulisatorns dysa, insatsrör, medicinbehållare, munstycke och överdel (1-6, se sid 2) 

  kan autoklaveras. Desinficera och rengör delarna före autoklavering. Torka av 
underdel, fot och slang (7-10, se sid 2) med sprit. 

 
 
 
Läs hela användarmanualen före användande av Aiolos Albatross! 
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Nebulisatorns delar

1. Insatsrör
10 330

2. Munstycke
10313

3. Överdel
10329

4. Medicinbehållare
10328

5. Dysa, isärtagen
10320

6. O-ring till dysa och 
underdel
10323

7. Underdel
10316

8. Avtryckare

9. Anslutningsnippel

10. Fot
10319




