
Mirage Quattro™

KOKOKASVOMASKI

NELJÄNNEN SUKUPOLVEN TEKNOLOGIAA

Sopii melkein kaikille: ResMedin neljännen sukupolven
kokokasvomaski sopii yli 95 prosentille käyttäjistä.*

Kaksikalvoinen Mirage™-pehmike, jossa on sovellettu joustavan
ilmatyynyn teknologiaa: ainutlaatuinen pehmike mukautuu
unenaikaisten liikkeiden mukaan ja tarjoaa tehokkaan ratkaisun
leuan loksahtamiseen.

MicroFit-säädin: uusi otsatuen säätömekanismi, jonka avulla maski
saadaan jokaiselle sopivaksi ja mukavaksi.

Kevyt, hiljainen ja helppo käyttää: nämä ominaisuudet ovat
parhaimmillaan virtaviivaisen muotoilun, paremman
ilmanpoistoaukon ja muiden käyttöä helpottavien ominaisuuksien
ansiosta. 

Pääremmien kiinnityskolot, joita ei
tarvitse säätää uudestaan
– parhaat säädöt säilyvät

Liikkuva kalvopehmike nenänvarren
kohdalla
mukautuu rakenteeltaan erityyppisten nenien
mukaan ja estää ilmavuotoa silmien kohdalla

Kaksikalvoinen Mirage-pehmike, jossa on
sovellettu joustavan ilmatyynyn
teknologiaa
parantaa tiiviyttä siellä, missä sitä eniten
tarvitaan

Pääremmien kiinnityskolot, joita ei
tarvitse säätää uudestaan
ja joiden ansiosta maski on helppo ottaa pois 

Yksinkertaisempi kulmakappale, jossa on
antiasfyksiaventtiili (AAV) 
vähemmän kulmakappaleen osia, joten
kokoaminen ja purkaminen on helpompaa;
venttiili lisää turvallisuutta, mikäli ilmavirtaus
maskiin estyisi

MicroFit-säädin 
takaa paremman istuvuuden, tiiviyden ja mukavuuden 
yli 95 prosentille käyttäjistä*

Paremmat ilmanpoistoaukot
vähentävät melun syntymistä

Pehmikkeen kiinnikkeessä olevat ulokkeet
joiden avulla pehmike on helppo irrottaa rungosta 

Liikkuva kalvopehmike leuan kohdalla
säilyttää maskin tiiviyden ja mukautuu leuan auki 
loksahtamisen ja liikkeiden mukaan

Kalvopehmike maskin pehmikkeen
sivukuvasta nähtynä
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EDUT HOITOHENKILÖKUNNAN KANNALTA

Sopii yli 95 prosentille käyttäjistä*

• MicroFit-säätimen ja joustavan
ilmatyynyn teknologian ansiosta maski
voidaan säätää useimmille
kasvonpiirteille sopivaksi

• Uusi XS-maskikoko

Tyytyväiset käyttäjät ja hyvä
hoitomyöntyvyys

• Monipuoliset käyttöä helpottavat
varusteet, kuten säilytyskotelo, hoito-
ohjeet DVD-levyllä, pikasovitusohje ja
käyttöohje 

• Hoitomyöntyvyys saavutetaan
helpommin, koska maski voidaan säätää
kerralla sopivaksi 

• Yksilöllinen istuvuus, mukavuus ja tiiviys
parantavat pitkäaikaista hoitoon
sitoutumista 

• Maskin osat on nopeampi ja helpompi
koota ja purkaa

Kustannustehokkuus ja ajansäästö

• Helpottaa varastonhallintaa: 33 %
vähemmän tuotekoodeja ja osia kuin
Ultra Mirage™ -kokokasvomaskissa

• Sovitukseen ja opastukseen kuluu
vähemmän aikaa: parempi maskin
pehmike takaa tiiviyden nopeammin

• Asiakaspalvelun tarve vähenee: maski on
helpompi käyttää ja saada sopivaksi

EDUT KÄYTTÄJÄN KANNALTA

Yksilöityä mukavuutta

• MicroFit-säätimen avulla maskin saa
mukautumaan käyttäjän profiilin mukaan

• Kaksikalvoinen pehmike, jossa on
sovellettu joustavan ilmatyynyn
teknologiaa, istuu kasvojenpiirteiden
mukaan ja mukautuu liikkeisiin unen
aikana (myös leuan alas loksahtamiseen)

Kevyt ja hiljainen

• Virtaviivainen muotoilu tuntuu kevyeltä
kasvoilla

• Vähemmän melua parempien ilma-
aukkojen ansiosta

Helpompi säätää ja käyttää

• MicroFit-säädin ja joustava
ilmatyynyteknologia auttavat saamaan
maskin sopivaksi heti ensimmäisestä
kerrasta lähtien

• Vähemmän osia, joten maskia on
helpompi käsitellä, puhdistaa, koota ja
purkaa

TEKNINEN EDISTYSASKEL

MicroFit-säädin

Voidaan valita tarkasti sopiva 24 asennosta – mukava ja tehokas tiiviys
yli 95 prosentille käyttäjistä*

• Säädettävä: voidaan säätää, kun maski on käyttäjän kasvoilla

• Tarkka säätö: otsatuki saadaan säädettyä säätimellä hyvin tarkasti

• Asteittainen säätö: siirtyy kasvoja kohti, jolloin käyttäjä tuntee heti,
milloin maski istuu mukavimmin juuri hänelle

• Toimii yhdessä pehmikkeen kanssa: kun maskin kulmaa kasvoihin
nähden säädetään säätimellä, pehmike mukautuu ja takaa tiiviyden siellä,
missä sitä tarvitaan eniten – ilman, että pääremmejä joutuu kiristämään
liikaa

* Lähde: ResMedin oma antropometrinen tietokanta

Eurooppa 11

XS (erittäin pieni) 61204
S (pieni) 61205
M (keskikokoinen) 61206
L (suuri) 61207

Eurooppa 22

XS (erittäin pieni) 61208
S (pieni) 61209
M (keskikokoinen) 61210
L (suuri) 61211

Eurooppa 33

XS (erittäin pieni) 61228
S (pieni) 61229
M (keskikokoinen) 61230
L (suuri) 61231

Ranska
XS (erittäin pieni) 61220
S (pieni) 61221
M (keskikokoinen) 61222
L (suuri) 61223

Iso-Britannia
XS (erittäin pieni) 61224
S (pieni) 61225
M (keskikokoinen) 61226
L (suuri) 61227

Tyynenmeren puoleinen Aasia
XS (erittäin pieni) 61216
S (pieni) 61217
M (keskikokoinen) 61218
L (suuri) 61219

Australia ja Uusi-Seelanti
XS (erittäin pieni) 61212
S (pieni) 61213
M (keskikokoinen) 61214
L (suuri) 61215

TUOTEKOODIT Mirage Quattro -kokokasvomaski 

1 Englanti, saksa, ranska, espanja, italia, portugali ja hollanti 
2 Englanti, ruotsi, norja, tanska, suomi, unkari, puola ja kreikka
3 Englanti, venäjä, turkki, tsekki, viro, sloveeni, slovakki, bulgaria, romania, latvia ja
liettua 
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