
Fordeler for deg 

Finn riktig størrelse, sving ned masken og den vil 
forsegle seg.
Quattro FX for Her gir deg verktøyene du trenger for 
å få best mulig tilpasning for pasientene dine, første 
gang, hver gang. Svingforseglingsteknikken og 
spesialverktøyet for valg av størrelse, gjør det enklere 
å fi nne riktig maskestørrelse samt tilpasse og forsegle 
masken. Dermed sparer du både tid, penger og ekstra 
pasientbesøk.

Du sparer tid og penger
Den fjæringsaktige kombinasjonen av Spring Air™-
puten og hodestroppholderen gjør at det ikke er 
nødvendig å bruke pannestøtte. Dette eliminerer et 
ekstra justeringspunkt, og sikrer at tilpassingen av 
Quattro FX for Her går raskt og uproblematisk.

Pasientene godtar lettere behandlingen
Komforten, ytelsen og følelsen av åpenhet som Quattro 
FX for Her tilbyr, gjør det enklere for pasientene å 
godta og fortsette behandlingen, både under og etter 
titreringen.

... og pasientene dine

Kvalitet og ytelse opprettholdes 
De nye teknologiene som er brukt i Spring Air-puten 
og hodestroppholderen, gir samme stabilitet 
og vinkeljustering som den konvensjonelle 
pannestøtten. Quattro FX for Her leverer den 
nødvendige kvaliteten og ytelsen i en mer diskret 
helmaske.

Frihet
Det reduserte antallet kontaktpunkter med ansiktet 
reduserer risikoen for hudirritasjoner, samtidig som 
et klart synsfelt bidrar til å bryte ned de fysiske 
og emosjonelle barrierene som er forbundet med 
behandlinger hvor det benyttes helmaske.

God nattesøvn
Med hodestroppalternativer for ordning av håret er 
Quattro FX for Her tilpasset hennes personlige stil ... 
håret kan være oppsatt eller løst og over eller 
under hodestroppene.

Quattro™ FX for Her er en lett helmaske med diskret design, 
som gir brukere et effektivt alternativ til konvensjonell 
helmaskebehandling.

Laget spesielt for kvinner

Mindre maske. Mer deg.

Quattro  FX for Her
TM

FULL FACE MASK
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Teknologifokus
Finn riktig størrelse, sving ned masken og den vil 

forsegle seg. NYHET

Quattro FX gjør det enkelt å finne riktig størrelse samt tilpasse og 

forsegle masken. 

Spesialverktøyet for valg av størrelse gjør det enkelt å finne 

perfekt størrelse.

Når du har funnet riktig maskestørrelse, tilpasser du masken ved 

hjelp av svingforseglingsteknikken:

Quattro FX for Her: sitter som den skal, forsegler sikkert ... ved 

første forsøk.

Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com

Fleksibel og slitesterk hodestroppholder 
som er sterk nok til å stabilisere masken på ansiktet, 
men myk nok til å gi brukeren mulighet til å bevege på 
seg i søvne. 

Den konturerte putemembranen 
rundt det følsomme 
neseryggpartiet ruller og blåser 
seg opp forsiktig 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.

Svivelen 
gjør det enkelt og praktisk å koble til og fra 
luftslangen.

Det innebygde ventildesignet 
fordeler luften skånsomt og stille.

Kneleddet kan roteres 360° 
slik at slangen blir enklere tilgjengelig.

Spring Air-puten med 
doble vegger gir myk og jevn 
trykkfordeling.

Klart synsfelt 
og en følelse av åpenhet ved at helmasken 
starter halvveis opp på neseryggen. Rammen 
er dessuten mindre i størrelse, slik at det er 
langt mer komfortabelt å sove på siden.

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

Kan tilpasses hennes 
personlige stil
Enten brukeren har 
langt eller kort hår, har 
det oppsatt eller løst, 
er Quattro FX for Her-
hodestroppen komfortabel 
og praktisk … og den er 
utformet i et mer feminint 
fargespekter, spesielt 
for henne.

www.quattrofx.com

Quattro FX for Her
TM

FULL FACE MASK

Produktkoder
Small 62520

Medium  62521

1 Start med å plassere

puten i en vinkel mot 

neseryggen.

2 Sving deretter den nedre 

delen av masken ned mot 

ansiktet for å forsegle den.
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