Quattro™ Air ...
kevyemmin
parempaan uneen.

ResMedin kevyt Quattro Air -kokokasvomaski perustuu
Quattron todistettuihin vahvuuksiin ja luotettavuuteen.
Maski on helppokäyttöinen ja 45 % kevyempi* kuin
Mirage Quattro -maski.
Maskin etuja ...

... ja potilaat ovat tyytyväisiä

Perustuu Quattron vahvuuksiin
Voit luottaa Quattro Air -maskiin. Kevyempi maski,
joka jättää kasvot vapaammiksi, saa myös potilaiden
hyväksynnän.

Kevyt ja näkökentän avoimeksi jättävä maski
Quattro Air on kevyt ja näkökenttä on vapaampi. Maski on
myös sirompi kuin muut kokokasvomaskit, mikä miellyttää
potilaita.

Vähemmän osia, nopeampi ja helpompi koota
Quattro Air -maskissa on vähemmän osia kuin monissa
muissa kokokasvomaskeissa (vain neljä osaa). Sen käyttö
on nopeaa ja helppoa opettaa potilaille, mikä lisää hoitoon
sopeutumista.

Helppo hyväksyä
Quattro Air -maski on helppo käyttää, puhdistaa
ja koota.

Parempi käytettävyys
Maskia on yksinkertaistettu ja käyttömukavuutta
sekä -vakautta on lisätty, mikä vähentää potilaiden
yhteydenottoja ja säästää aikaasi.
Innovatiivinen malli on helppo hyväksyä
Maski on kevyt ja hoito on miellyttävää, mikä auttaa niitä
potilaitasi, joille hoitoon sopeutuminen on haastavaa.

Vakaa istuvuus
Kehittynyt Flex-wing-otsatuki on miellyttävä
ja kevyt kasvoilla.
Hiljainen toiminta
Pyöreät ilma-aukot hajauttavat ilmavirran
hiljaisesti (vain 28 dBA**) poispäin
häiritsemättä käyttäjää tai kumppania.
* Keskikokoinen Quattro Air -maski on 45 % kevyempi kuin
keskikokoinen Mirage Quattro.
** Ilmoitetut kaksinumeroiset melupäästöarvot (epävarmuudella
s3 dBA) ISO 4871.e1 -standardin mukaisesti.
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Vielä miellyttävämpää
hoitoa ...
Quattro Air on kevyempi ja vielä miellyttävämpi kuin Mirage Quattro -maski
monien kehitysten ansiosta.
Maski on myös yksinkertaisempi käyttää. Quattro Air -maskissa on vain neljä
osaa, mikä helpottaa sekä käyttöä että puhdistusta.

SoftEdge™-pääremmimalli
laadukas pyöreäreunainen
kangas, joka vähentää
kasvoihin kohdistuvaa
painetta ja on
miellyttävä käyttää
Flex-wing-otsatuki
helpottaa sovitusta ja säätöä,
tuntuu kevyeltä kasvoilla

Parempi käyttömukavuus
ja vähemmän ihoärsytystä herkällä
nenänvarren alueella
Kaksiseinämäinen
Spring Air™ -maskityyny
tehokas tiivistys ja hoitomukavuus

Pyöreä hajautettu poistoaukko
suuntaa ilman poispäin käyttäjää ja
kumppania häiritsemättä

Pikalukko-kulmakappale
puristuskielekkeiden ansiosta
maskin kiinnittäminen ja irrottaminen
on nopeaa ja helppoa

Pääremmin silmukat
yksinkertaistavat
kiinnitystä ja helpottavat
käyttöä

Tuotekoodit
Eurooppa 1 Eurooppa 2

Eurooppa 3

Quattro Air -maskijärjestelmä, pieni
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Quattro Air -maskijärjestelmä, keskikoko

62706

62710

62714

Quattro Air -maskijärjestelmä, suuri
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Quattro Air for Her -maskijärjestelmä, erittäin pieni 62743

62746

62749

Quattro Air for Her -maskijärjestelmä, pieni

62744
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Quattro Air for Her -maskijärjestelmä, keskikoko

62745

62748

62751

Eurooppa 1: englanti (UK), italia (Sveitsi), ranska ja saksa
Eurooppa 2: englanti, norja, ruotsi, viro, suomi ja tanska
Eurooppa 3: englanti, espanja, hollanti (Belgia), italia, kreikka, portugali, puola, ranska
(Belgia), saksa (Belgia), slovakki, tsekki, turkki, unkari ja venäjä
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