Vähemmän maskia. Vapaampi olo.

Kevyt ja sirorakenteinen Quattro FX -kokokasvomaski on
tehokas vaihtoehto tavanomaisille kokokasvomaskeille ja
lisää kokokasvomaskilla annettavan hoidon mukavuutta.
Etuja sinulle...

... ja potilaillesi

Valitse vain oikea koko – heilautus – ja maski
on tiivis
Quattro FX on helppo tapa löytää potilaalle sopiva
maski. Mukautettava sovitusmalli ja Swing Seal
-sovitustekniikka helpottavat oikean koon, oikean
säädön ja hyvän tiiviyden löytymistä, mikä säästää
aikaa ja rahaa sekä vähentää hoitokäyntejä.

Laadukkuus ja toimivuus
Uutta teknologiaa edustavien Spring Air -pehmikkeen
ja joustavan runko-osan ansiosta maski istuu
hyvin ja se saadaan säädettyä oikeaan kulmaan
ilman tavanomaista otsatukea. Kevytrakenteisena
kokokasvomaskina Quattro FX on laadukas ja toimiva.

Säästää aikaa ja rahaa
Jousitusta muistuttavan Spring Air™ -pehmikkeen ja
joustavan runko-osan ansiosta ei tarvita otsatukea.
Koska säädettäviä kohtia on yksi vähemmän,
Quattro FX -maski on nopea ja helppo säätää
sopivaksi.
Parempi hoitomyöntyvyys
Mukavuuden, toimivuuden ja avonaisuuden
tunteen ansiosta Quattro FX -maski auttaa
käyttäjiä tottumaan hoitoon ja jatkamaan sitä…
jo hoidon alusta lähtien.

Vapauden tunne
Kun maski on vähemmän kosketuksissa kasvoihin,
myös ihoärsytyksen mahdollisuus vähenee. Ja kun
näkökenttä pysyy vapaana, myös kokokasvomaskilla
annettavaan hoitoon ajoittain liittyvät fyysiset ja
tunneperäiset haitat tuntuvat pienemmiltä.
Virkistävä yöuni
Huipputeknologiaa edustava Spring Air -pehmike
istuu tasaisesti kasvoille ja mukautuu pienimpienkin
liikkeiden mukaisesti, jolloin voi nauttia vapaasti
virkistävästä yöunesta tietäen, että maski
pysyy tiiviinä.
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Tekninen edistysaskel
Oikea koko – heilautus – ja maski on tiivis UUSI
Quattro FX -maskista on nopeaa ja helppoa löytää oikea koko ja saada
maski sopivaksi ja tiiviiksi.
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Sovitusmallin avulla on helppoa löytää oikeankokoinen maski.
Kun oikeankokoinen maski on valittu, se on helppo säätää sopivaksi
Swing Seal -tekniikkaa käyttäen:
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Aseta maskin pehmike
ensin kallelleen
nenänvartta vasten...
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... heilauta sitten
maskin alaosa tiiviiksi
kasvoja vasten.

Quattro FX: sopii heti, istuu tiiviisti – ensimmäisellä kerralla,
jokaisella kerralla.
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Esteetön näkökenttä
ja avonaisuuden tunne kokokasvomaskissa,
joka alkaa nenänvarren puolivälistä; myös
kyljellä nukkuminen on nyt paljon mukavampaa
kapeamman rungon ansiosta
Maskin ilma-aukko
hajottaa ilman hellävaraisesti ja hiljaisesti

Joustava, kestävä jousitettu runko-osa
on tarpeeksi vankka stabiloimaan maskin
kasvoille ja tarpeeksi pehmeä mukautumaan
käyttäjän liikkeiden mukaan hänen
nukkuessaan
360° pyörivä kulmakappale
helpottaa ilmaletkun sijoittamista
Pyörivä liitin
on kätevä ilmaletkun liittämisen ja
irrottamisen kannalta
Uusi pääremmien rakenne:
päälaen yli kulkeva hihna
istuu tukevasti pään
päällä ja vähentää
niskaan kohdistuvaa
painetta

Muotoiltu pehmikkeen kalvo-osa
herkällä nenänvarren alueella
mukautuu hellävaraisesti nenän
muodon mukaan
Kaksinkertainen Spring Air
-pehmike istuu kasvoille
hellävaraisesti ja tasaisesti
Säädettävät pääremmien kiinnikkeet
on helppo kiinnittää ja irrottaa; pääremmien
säädöt pysyvät muuttumattomina

Tuotenumerot
S Pieni

61706

M Keskikokoinen

61707

L Suuri

61708
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