
Quattro™ Air ...
god søvn med  
en lettere maske.

Fordeler for deg … 
Bygger på fordelene ved Quattro
Med Quattro Air får du ytelse du kan stole på, i en lettere 
og mer grasiøs maske, som blir garantert populær blant 
pasientene dine.

Færre deler for raskt og enkelt oppsett
Quattro Air har færre deler enn de fleste andre helmasker – 
kun fire. Den er rask å demonstrere og pasientene lærer raskt 
hvordan den brukes, noe som gir bedre pasientcompliance.

Mer brukervennlig for pasientene 
Masken er nå mye mindre kompleks, med bedre komfort 
og stabilitet, noe som reduserer antallet gjentatte 
pasientbesøk.

Innovativ design som gjør den lett å venne seg til
Den er lett, helkonstruert og komfortabel, og er til hjelp for 
de av pasientene dine som har vansker med å holde seg til 
behandlingen.

… og pasientene
Lett og grasiøs
Quattro Air gir klarere sikt og er lettere enn andre 
helmasker, så pasientene har lettere for å akseptere 
behandling.

Intuitiv og ukomplisert
Quattro Air er enkel i bruk for pasientene og rask og 
enkel å rengjøre og sette sammen igjen.

Stabilitet på pannen
Den avanserte Flex-wing-pannestøtten er 
komfortabel og føles lett på ansiktet.

Stille i drift
Den sirkulære ventileringen leder luftstrømmen 
stille og forsiktig vekk for mindre forstyrrelse av 
brukeren og sengepartneren – kun 28 dBA.**

ResMeds nye, lette Quattro Air-helmaske bygger på 
Quattros dokumenterte yteevne og pålitelighet. Den gir økt 
komfort og brukervennlighet og er 45 % lettere* enn den 
tidligere Mirage Quattro-masken.

* Quattro Air i Medium-størrelse er 45 % lettere enn Mirage Quattro i 
Medium-størrelse.

** Erklærte dobbeltsifrede støyutslippsverdier (med usikkerhet på 3 dBA) i 
henhold til ISO 4871.e1.
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Produktkoder

Quattro Air-maskesystem Small 62709

Quattro Air-maskesystem Medium 62710

Quattro Air-maskesystem Large 62711

Quattro Air for Her-maskesystem X-Small 62746

Quattro Air for Her-maskesystem Small 62747

Quattro Air for Her-maskesystem Medium 62748

Enda mer komfort ...
Quattro Air er lettere, mer grasiøs og enda mer komfortabel enn den 
forrige Mirage Quattro-masken takket være en rekke designforbedringer.

Den er også enklere i bruk, med antall deler kuttet ned til kun fire. Dette 
gjør det enklere for pasientene å forstå hvordan Quattro Air brukes, og 
enkelt for dem å sette den sammen igjen etter rengjøring.
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Forbedret komfort
og mindre sjanse for hudirritasjon 
på det følsomme neseryggområdet

Hodestroppdesign med 
SoftEdge™-materiale
reduserer ansiktsmerker og er 
komfortabelt å ha på seg

Sirkulær ventilspredning
leder luften vekk, for mindre 
forstyrrelse av brukeren og 
sengepartneren

Praktisk kneledd
med klemmeklaffer som gjør det 
raskt og enkelt å koble til og fra

Flex-wing-pannestøtte
gir dynamiske tilpasnings- og 

justeringsmuligheter og føles lett 
på ansiktet

Hodestroppløkker
for enklere

tilkobling og bruk

Spring Air™-pute
med dobbeltvegg

for effektiv forsegling
og komfort
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