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Slik fjerner du masken raskt ved hjelp 
av hurtigstroppen:
•  Trekk hurtigstroppen nedover. Klipsen åpner

seg slik at masken er løs.

•  Dra masken ut fra ansiktet, over hodet og
bakover.

•  Åpne borrelåsen på de øverste
hodestroppene. Tilpass hodestroppene
slik at masken sitter rett, slik illustrasjonen
viser. Lukk borrelåsen igjen.

•  Med begge de nederste stroppene løse
holder du masken mot ansiktet og trekker
stroppene over hodet. Pass på at merket
bak på hodestroppen vender ut når du tar
hodestroppen på.

•  Åpne borrelåsen på de nederste
hodestroppene. Tilpass hodestroppene
slik at masken sitter behagelig på haken.
Deretter lukker du borrelåsen igjen.

•  Masken og hodestroppen skal sitte som
vist på illustrasjonen.
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•  Fjern kneleddet fra masken ved å trykke
på klemmeklaffene og trekke leddet ut.
Brukeren kan deretter trykke på klipsen
for å løsne de nederste stroppene (uten å
trekke i hurtigstroppen).

•  Trekk de nederste stroppene under ørene.
Fest hodestroppen til rammen og trykk
klipsene mot hverandre til du hører et klikk.

•  For å fullføre tilpasningen av masken
justerer du stroppene i pannen slik at
masken sitter komfortabelt og du oppnår
best mulig forsegling. Hvis masken sitter
for stramt, kan det oppstå lekkasje.
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•  Start ventileringen og koble luftslangen til
kneleddet. Fest kneleddet til masken ved å
trykke på klemmeklaffene og skyve leddet
inn i masken.
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NIV-behandling … på den letteste måten
Et travelt medisinsk miljø krever en maske som sikrer behandling av høy kvalitet og samtidig 
forårsaker lite forstyrrelse. På samme måte trenger en pasient som gjennomgår langvarig, ikke-
invasiv behandling (NIV), en maske som er komfortabel og enkel i bruk. Svaret på dette er samlet 
i én maske—ResMeds Quattro™ Air NV. Det er en lett maske som er designet for å tilfredsstille 
mange behov, både på sykehuset og i hjemmet. 

Komfortabel
Soft-Edge™ hodestropp er laget av 
førsteklasses, mykt materiale som føles 
behagelig på huden. Maskens lette 
konstruksjon bidrar også til at den er 
behagelig over tid, ettersom slitasjen på 
huden er minimal. 

Effektiv
Quattro Air NV er designet slik at man 
kommer i gang med NIV-behandling 
på en enkel og effektiv måte. Spring 
Air™-puten gir en utmerket forsegling 
av masken.

Enkel 
Masken består av kun fem deler 
og kan dermed settes sammen på 
kort tid. Ved hjelp av hurtigstroppen 
som er festet til klipsen, kan masken 
fjernes raskt og enkelt hvis det 
oppstår en nødssituasjon.

Tilpasningsveiledning for Quattro Air NV
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Optimal puteplassering

Hold den nederste delen av puten mot hakefolden og 
den øverste delen mot øyekroken.

Masken er plassert over nesen på linje med eller 
nedenfor øynene.
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Konsentrer deg om pasientene
Quattro Air NV er designet for å gi pasienten en effektiv, ikke-invasiv ventilering, og samtidig gi 
deg maksimal innsparing av tid og kostnader. Masken består av kun fem deler, så den er enkel 
å montere og demontere. Fordi masken består av moduler er den også enkel å rengjøre, slik at 
den trygt kan brukes på flere pasienter. Ettersom flere av komponentene er de samme som i 
Quattro Air-masken, blir lagerstyringen også enkel og kostnadssparende. Med Quattro Air NV  
kan du konsentrere deg om det viktigste—pasientene.

Flex-wing pannestøtte  
føles lett på ansiktet, er 
fleksibel og gir mange 
tilpasningsmuligheter, slik 
at den er behagelig for 
pasienten. 

Kneledd med klemmeklaffer 
gjør det enkelt å tilkoble 
eller frakoble slangen fra 
masken.

SpringAir-pute med 
dobbel vegg  
gir komfortabel og  
utmerket forsegling.

Hodestropper med hekter 
forenkler monteringen og gir 
bedre brukervennlighet.

SoftEdge hodestropper  
er laget i et 
førsteklasses, mykt 
materiale som er 
behagelig å ha på og 
som ikke etterlater 
merker i ansiktet.

Hurtigstropp for  
rask frakobling  
gjør at masken lett kan fjernes 
i et eventuelt nødstilfelle.

 Quattro Air NV egenskaper og fordeler

Hodestropp

62821 (Sml)  
62820 (Std)

 Quattro Air NV-komponenter

Produktkoder
(komplett maskesystem)
    Europa

Quattro Air NV maskesystem XS . 62782

Quattro Air NV maskesystem S . 62783 

Quattro Air NV maskesystem M . 62784

Quattro Air NV maskesystem L . 62785

Ramme

62760 (XS/S) 
62761 (M/L)

Pute

62823 (XS) 
62824 (S) 
62825 (M) 
62826 (L)

Kneledd

62827

Hurtigstropp

62848

Tips for tilpasning av størrelsen på Quattro Air NV

Bruk denne tilpasningsmalen for å finne riktig maskestørrelse til pasienten. Kontroller at pasientens munn er lukket 
og avslappet når du skal finne riktig maskestørrelse.

SIZE

I dette eksemplet er Small anbefalt størrelse.

Anbefalt størrelse vises 
på linje med  øyekroken 
inn mot nesen.

Plasser den 
nederste buen på 
tilpasningsmalen inn 
mot hakefolden, slik det 
er vist på illustrasjonen. 
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XS-masken blir levert med små hodestropper.
 Maskestørrelsene S, M og L blir levert med hodestropp i standard størrelse.
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