
Fordeler for deg … 
Komforten, ytelsen og den åpne følelsen som Quattro 
FX NV gir, gjør det enklere for pasientene å godta og 
fortsette behandlingen på sykehuset eller i hjemmet.

Masken har det du trenger for å tilpasse den 
best mulig til pasienten. Det spesialutformede 
måleverktøyet og svingforseglingsteknikken gjør 
det enklere å velge størrelse på, tilpasse og forsegle 
masken. Tilpassing av Quattro FX NV er derfor raskt 
og enkelt.

Quattro FX NV – rask og enkel å tilpasse.

… og pasientene
Quattro FX NV er en helmaske som starter 
halvveis opp på neseryggen, og berører dermed 
pasientens ansikt kun hvor det er nødvendig. Dette 
reduserer ikke bare risikoen for hudirritasjon, 
men gir også klar sikt og er til mindre hinder for 
pasienten.

Spring Air-puten og hodestroppholderen inneholder 
ny teknologi som gjør Quattro FX NV til en 
helmaske som er komfortabel, godt forseglet  
og til mindre hinder for pasienten.

Quattro FX NV – komfort og sikker forsegling i 
en mindre helmaske.

Den lette og diskrete Quattro™ FX ikke-ventilerte (NV) 
helmasken er pålitelig og komfortabel ved non-invasiv 
ventilasjon på sykehus og i hjemmet.

Stabilitet og komfort  
for non-invasiv ventilasjon

IKKE-VENTILERT HELMASKE



Det spesialtilpassede 
måleverktøyet gir enkel 
og nøyaktig måling av 
størrelsen.

Teknologisk 
høydepunkt
Velg størrelse. Sving. 
Forsegle. NY

Det er raskt og enkelt å finne 
riktig størrelse, tilpasse og 
forsegle Quattro FX NV.
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Produktkoder

Small 61749

Medium 61750

Large 61751 

Fleksibel og slitesterk hodestroppholder 
som er sterk nok til å stabilisere masken på ansiktet 
og myk nok til å følge brukerens bevegelser

Den konturerte 
putemembranen rundt det 
følsomme neseryggpartiet ruller 
og blåser seg opp mot nesen i 
stedet for å strekke seg over den

Hodestroppklipsene er enkle å få tak i for å 
feste eller ta av, og trenger kun å stilles inn ved 
første gangs bruk

Kneleddet kan roteres 360°, 
slik at det blir enklere å bruke

Spring Air-pute med doble vegger 
gir skånsom og jevn trykkfordeling 

Klart synsfelt og en følelse av 
åpenhet ved at helmasken starter 
halvveis opp på neseryggen

Den nydesignede 
hodestroppen strammer 
mindre og har en 
konturert kronestropp som 
sitter godt øverst på hodet 
og unngår det følsomme 
nakkepartiet

Plasser puten i 
en vinkel på 
neseryggen ... 

… og sving deretter den 
nedre delen av masken 
ned over ansiktet for å 
forsegle den. 
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Transparent (ikke-farget) ramme 
Klar sikt gjør det enklere for 
helsearbeidere å overvåke pasientens 
ansikt for endringer under behandlingen

Blåfarget kneledd gir ekstra sikkerhet 
Spesialutformet, slik at det ikke kan forveksles 
med det transparente kneledd på ResMeds 
ventilerte masker

Etter at det er valgt riktig størrelse på masken, er det enkelt 
å tilpasse den ved hjelp av svingforseglingsteknikken:
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