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v

Mask components / Maskkomponenter / 
Maskekomponenter / Maskens komponenter / 
Maskin osat

Item / 
Produkt / 
Produkt / 
Artikkel / 
Osa

Description / Beskrivning / Beskrivelse / Beskrivelse / Kuvaus Part number / 
Delnummer / 
Delnummer / 
Delenummer / 
Tuotenumero

1 Spring frame* / Fjädring* / Fjederramme* / Hodestroppholder* / 
Joustava kehys*

61759 (S)
61760 (M)
61761 (L)

2 Frame / Stomme / Ramme / 
Ramme / Runko

61745 (S)
61746 (M)
61747 (L)

3 Cushion / Mjukdel / Pude / Pute / Pehmike 61721 (S)
61722 (M)
61723 (L)

4 Soft sleeves / Mjuka skydd / Bløde manchetter / Myke mansjetter 
/ Runko-osan hihnat

61758

5 Ports cap / Portlock / Porthætte / Porthette / Liitäntöjen korkki 16570 (2)
16571 (10)

6 Headgear clip / Clips på huvudbandet / Hovedbåndsklemme / 
Hodestroppklemme / Pääremmien kiinnike

61353 (2)

7 Headgear / Huvudband / Hovedbånd / Hodestropper / Pääremmit 61734 (S)
61733 (M)
61738 (L)

8 Spring frame support / 
Fjädringsstöd / Fjederrammestøtte / Støtte for hodestroppholder / 
Joustavan kehyksen tuki

—

9 Elbow / Knärör / Vinkelstykke / Kneledd / Kulmakappale 61762

A Complete system / Komplett system / Komplet maske / Komplett 
system / Maski täydellisenä

61749 (S)
61750 (M)
61751 (L)

* Includes 1 & 4 / Inkluderar 1 & 4 / Inkluderer 1 og 4 / Inkluderer 1 og 4 / Sisältää 
osat 1 ja 4

S Small / Small / Small / Small / Pieni
M Medium / Medium / Medium / Medium / Keskikokoinen
L Large / Large / Large / Large / Suuri
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Quattro™ FX NV
IKKE-VENTILERT HELMASKE

Takk for at du valgte Quattro FX ikke-ventilert (NV) maske. Quattro FX 
NV kanaliserer løftstrømmen ikke-invasivt til en pasient med eller uten 
tilleggsoksygen.

Tiltenkt bruk
Quattro FX NV er beregnet på bruk sammen med ventilasjonssystemer som 
har aktiv ekspirasjonsventil, for å gi assistert ventilasjon til pasienter med 
respiratorisk insuffi siens og respirasjonssvikt.
Quattro FX NV:
 • skal brukes av voksne pasienter (> 30 kg) som trenger ikke 

livsopprettholdende assistert ventilasjon.
 • er tiltenkt gjenbruk på samme pasient hjemme og gjenbruk på fl ere 

pasienter i sykehus-/institusjonsmiljø.

 ADVARSEL
 • Masken skal ikke brukes uten kvalifi sert tilsyn på pasienter som ikke 

selv kan ta av seg masken.
 • Masken skal ikke brukes på pasienter med hemmet svelgerefl eks eller 

andre lidelser som predisponerer for aspirering i tilfelle oppstøt eller 
oppkast.

 • Masken skal ikke brukes uten at ventilasjonssystemet er slått på og 
fungerer som det skal.

 • Med en fast fl ow-hastighet av tilleggsoksygen (hvis brukt) vil 
den innåndede oksygenkonsentrasjonen variere, avhengig av 
trykkinnstillingene, pasientens pustemønster, valg av maske og 
lekkasjegrad. 

 • Hvis oksygen brukes sammen med ventilatoren, må 
oksygentilførselen slås av når ventilatoren ikke er i drift, slik at ubrukt 
oksygen ikke akkumuleres i utstyret og utgjør en brannfare.

 • Ikke bruk masken hvis du har NOEN SOM HELST negative reaksjoner 
ved bruk av masken, og rådfør deg med legen eller søvnterapeuten.

 • Bruk av masken kan føre til sårhet i tenner, gomme eller kjeve 
eller forverre et eksisterende tannhelseproblem. Hvis det oppstår 
symptomer, skal du ta kontakt med lege eller tannlege.

 • Fjern all emballasje før du begynner å bruke masken.
 • Påse at de myke mansjettene hele tiden er på under bruk.
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Slik bruker du masken
ResMed har gitt Quattro FX kneleddet et blått skjær for å identifi sere den som 
en ikke-ventilert maske.
Quattro FX NV har en standard konisk 22 mm hunnkobling for ekstern tilkobling 
til ventilatoren.
Se de tekniske spesifi kasjonene i denne brukerveiledningen for informasjon 
om maskelekkasje, dødrom og motstand.

Tilpasning
Før du tar på masken, ta av Støtten for hodestroppholderen fra baksiden av 
masken og behold den for fremtidig bruk.

Avsnittet med illustrasjoner av tilpasning i denne brukerveiledningen viser 
rekkefølgen for å få best mulig tilpasning og komfort ved bruk av masken. 

Trinn for tilpasning

1. Sørg for at begge de nedre hodestroppklipsene er åpne, plasser 
masken i en vinkel mot ansiktet og pass på at den øvre delen av 
puten først berører neseryggen.

2. Hold den øvre maskeposisjonen og sving den nedre halvdelen 
av masken ned mot ansiktet slik at den hviler halvveis mellom 
underleppen og haken.

3. Hold masken godt mot ansiktet og trekk hodestroppene over hodet.

4. Før de nedre stroppene under ørene og knepp hodestroppene inn i 
nedre del av hodestroppholderen.

5. Løsne borrelåsen av merket Velcro®, trekk jevnt i de øvre 
hodestroppene til de sitter godt og behagelig og fest borrelåsen igjen.

6. Gjenta trinn 5 med de nedre hodestroppene.

Kontroll av hodestropper og pute
 • Påse at hodestroppene er riktig plassert. Se illustrasjonene for kontroll av 

hodestropper i denne brukerveiledningen.

 • Quattro FX-puten er konstruert for å sitte midt på neseryggen. 
Se illustrasjonene for riktig plassering av puten.
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Slik tar du av masken
Masken tas av ved å koble fra de nedre hodestroppklipsene og trekke masken 
og hodestroppene over hodet.

Demontering
Før du demonterer masken skal du koble fra luftslangen og koble fra de 
nedre hodestroppklipsene fra hodestroppholderen. Se illustrasjonene for 
demontering i denne brukerveiledningen.

Trinn for demontering

1. Ta av kneleddet fra masken.

2. Trekk hodestroppholderen varsomt bort fra rammen. Ta av de myke 
mansjettene fra hodestroppholderen.

3. Skill varsomt puten fra rammen.

4. Ta av porthetten.

Montering
Se illustrasjonene for montering i denne brukerveiledningen.

Trinn for montering

1. Sett på porthetten.

2. Sett puten inn i kanalen på maskerammen. Sett den øverste delen på 
først, og fortsett deretter rundt, og skyv puten inn i maskerammen. 
Påse at puten ikke er vridd eller forvrengt rundt maskerammen.

3 Sett de myke mansjettene på hodestroppholderen og plasser den på 
maskerammen.

4. Begynn øverst og skyv og knepp hodestroppholderen varsomt inn i 
maskerammen.

5. Skyv og knepp hver side av den nedre hodestroppholderen varsomt 
inn i maskerammen.

6. Sett kneleddet inn i maskeenheten.
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Rengjøring av masken hjemme
Masken og hodestroppen skal håndvaskes ved forsiktig skrubbing i varmt 
(om lag 30 °C) vann med en mild såpe. Alle komponenter skal skylles godt 
med drikkevann og lufttørkes uten å bli utsatt for direkte sollys. 
Hver dag / etter hver bruk:
 • Ansiktsfett og -olje må fjernes fra puten etter bruk for å oppnå best 

mulig maskeforsegling. 
 • Håndvask de enkelte maskekomponentene (med unntak 

for hodestroppene).
Ukentlig
 • Vask hodestroppene for hånd. De kan vaskes uten å måtte demonteres.

 ADVARSEL
 • Du skal ikke bruke aromatisk baserte løsninger eller parfymerte 

oljer (f.eks. eukalyptusolje eller eteriske oljer), blekemidler, alkohol 
eller produkter som avgir sterk lukt (f.eks. sitron eller appelsin) til 
rengjøring av noen av maskens komponenter. Restdamp fra disse 
løsningene kan innåndes hvis komponentene ikke skylles godt. 
De kan også skade masken ved å forårsake sprekker. 

 FORSIKTIG
 • Hvis noen komponent i systemet er synlig forringet (har sprekker, 

krakelering, revner osv.), skal komponenten kasseres og skiftes.
 • Unngå å koble bøyelige PVC-produkter (det vil si PVC-slanger) direkte 

til noen del av masken. Bøyelig PVC inneholder stoffer som kan være 
skadelige for maskens materiale og kan føre til sprekker eller skade 
på deler.

Rengjøring av masken mellom pasienter 
Denne masken skal rengjøres når den brukes mellom pasienter.
Instruksjoner om desinfi sering og sterilisering er tilgjengelige på ResMeds 
nettside, www.resmed.com/masks/sterilization. Hvis du ikke har Internett-
tilgang kan du ta kontakt med ResMeds representant.
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Feilsøking
Problem / mulig årsak Løsning

Masken er ukomfortabel

Hodestroppene er for 
stramme.

Putemembranen er konstruert for å blåses opp 
mot ansiktet for å gi komfortabel forsegling med 
minimal strammingen av hodestroppene. Juster 
stroppene jevnt. Pass på at hodestroppene 
ikke er for stramme og at puten ikke blir klemt 
eller brettet.

Masken kan ha feil 
størrelse.

Snakk med klinikeren for å få størrelsen på 
ansiktet ditt kontrollert mot tilpasningsmalen. 
Merk at størrelsene på de ulike maskene ikke 
alltid er like. Quattro FX-puten er konstruert for å 
sitte midt på neseryggen.

Hodestroppene berører 
øverste delen av ørene.

Ta av og juster masken på nytt etter 
anvisningene. Kontroller at de nedre og øvre 
hodestroppene er riktig plassert. Pass på at 
borrelåsen er stilt inn riktig i forhold til materialet 
i hodestroppene og at den ikke skjærer inn i 
øverste delen av øret.

Puten sklir oppover i 
ansiktet under bruk.

Kontroller hodestroppenes posisjon mot 
anvisningene. Hodestroppene skal ikke bæres 
for langt tilbake på hodet. Hodestroppene kan 
ha feil størrelse. Hvis problemet vedvarer, må 
du snakke med klinikeren.

Hodestroppholderen 
sitter for nær øynene.

Masken kan ha feil størrelse. Snakk med 
klinikeren for å få størrelsen på ansiktet ditt 
kontrollert mot tilpasningsmalen.

Masken er for støyende

Porthettene eller 
kneleddet er feil satt inn.

Ta av porthetten og kneleddet fra masken og 
monter det hele etter anvisningene.
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Masken lekker rundt ansiktet

Putemembranene er 
klemt eller brettet.

Slå av apparatet og ta av masken. Sett masken 
på igjen etter anvisningene.
Pass på at puten er riktig plassert på ansiktet før 
du trekker hopestroppene over hodet.
Ikke la masken gli nedover ansiktet under 
tilpasningen ettersom dette kan føre til at puten 
klemmes eller brettes.

Puten er feil satt inn 
i maskerammen.

Ta puten ut av maskerammen og sett den inn 
på nytt fra toppen. Rett inn den hevede delen av 
puten med innfellingen øverst i maskerammen. 
Pass på at tilpasningsmerkene i de nederste 
hjørnene av puten er rettet inn med merkene på 
maskerammen. Pass på at putemembranen ser 
jevn ut før du setter den på igjen. Hvis problemet 
vedvarer, må du snakke med klinikeren.

Masken kan ha 
feil størrelse.

Snakk med klinikeren for å få størrelsen på 
ansiktet ditt kontrollert mot tilpasningsmalen. 
Merk at størrelsene på de ulike maskene ikke 
alltid er like. Quattro FX-puten er konstruert 
for å sitte midt på neseryggen.

Hodestroppholderen 
er feil tilpasset 
maskerammen.

Koble hodestroppholderen fra maskerammen og 
monter det hele etter anvisningene.

Tekniske spesifi kasjoner

Dødroms-
informasjon

Fysisk dødrom er det tomme volumet i masken opptil enden 
av svivelen. Når du bruker puter i størrelse Large er det 243 ml.

Behandlingstrykk 4 til 30 cm H2O

Miljøbetingelser Driftstemperatur: +5 til +40 °C
Luftfuktighet under bruk: 15 % til 95 % ikke-kondenserende.
Oppbevaring og transport: -20 til +60 °C
Luftfuktighet under oppbevaring og transport: opptil 95 % ikke-
kondenserende.

Bruttodimensjoner

Small:
Medium:
Large:

Maske fullstendig satt sammen med kneledd – ingen 
hodestropper.
121 mm (H) x 176 mm (B) x 144 mm (D) 
130 mm (H) x 176 mm (B) x 144 mm (D) 
140 mm (H) x 176 mm (B) x 144 mm (D) 
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Merknader: 

 • Maskesystemet inneholder ikke lateks, PVC eller DEHP.
 • Produsenten forbeholder seg retten til å forandre disse spesifi kasjonene 

uten varsel.

Oppbevaring
Påse at masken er grundig rengjort og tørr før du oppbevarer den over et 
lengre tidsrom. Oppbevar masken på et tørt sted ute av direkte sollys.
Ta godt vare på masken ved å påse at fjærrammestøtten er satt på 
under reise.

Kassering
Denne masken inneholder ingen farlige stoffer og kan kasseres sammen med 
vanlig husholdningsavfall.

Symboler

 Forsiktig, les dokumentene som følger med; LOT  Partinummer;  

Autorisert EU-representant; REF  Delenummer;  Temperaturbegrensning; 

 Luftfuktighetsbegrensning;  Inneholder ikke lateks;  Produsent;  

Angir en advarsel eller forsiktighetsregel og advarer deg om mulig personskade 

eller forklarer særlige tiltak for sikker og effektiv bruk av utstyret;  Må ikke 

utsettes for regn; 

 Denne side opp;  Forsiktig, behandles med forsiktighet.

Forbrukergaranti
ResMed vedkjenner seg alle kunderettigheter som er gitt under EU-forskrift 
1999/44/EF og de respektive nasjonale lovene innenfor EU når det gjelder 
produkter som selges innenfor EU.
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For patent information, see www.resmed.com/ip

Quattro is a trademark of ResMed Pty Ltd. 
Velcro is a trademark of Velcro Industries B.V.

© 2011 ResMed.

Manufacturer: 
ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Distributed by: 
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA 
ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK 

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.
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