Mindre mask. Mer du.

Med sin lätta och diskreta design ger Quattro FX fler
valmöjligheter för behandling med full face mask och är ett
effektivt alternativ till konventionella masker.
Fördelar för dig ...

... och dina patienter

Välj storlek. Sväng. Perfekt passform – det är inte
svårare än så!
Quattro FX ger dig de verktyg du behöver för att uppnå
optimal passform för dina patienter – första gången,
varje gång. Specialverktyget för storleksval och Swing
Seal tekniken för tillpassning gör det lätt att hitta
rätt storlek, tillpassa och försegla masken för perfekt
passform... du sparar tid, pengar och återbesök.

Inga kvalitets- och prestandakompromisser
De nya teknologierna i Spring Air mjukdelen och i
fjädringen ger samma stabilitet och vinkeljustering
som konventionella pannstöd. Quattro FX är en
diskretare full face mask som erbjuder den kvalitet
och prestanda som krävs.

Spara tid och pengar
Tack vare den fjädrande kombinationen av Spring Air™
mjukdel och fjädring är pannstöd inte längre nödvändigt.
Genom att ta bort ytterligare en justeringspunkt är
tillpassningen av Quattro FX snabb och smidig.
Behandlingsacceptans
Den känsla av komfort och frihet och den prestanda som
Quattro FX erbjuder bidrar till att användarna accepterar
och fortsätter behandlingen ... redan från titreringen.

Frihet
Färre kontaktpunkter med ansiktet minskar risken
för hudirritationer och ett fritt synfält reducerar
det fysiska och känslomässiga motståndet mot
behandling med en full face mask.
En god natts sömn
Den tekniskt avancerade Spring Air mjukdelen
ger en jämn fördelning av trycket och absorberar
den minsta rörelse. Användaren kan lita på att
förseglingen håller tätt och kan se fram emot en god
natts sömn.
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Teknisk höjdpunkt
Välj storlek. Sväng. Perfekt passform. NY
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Med Quattro FX går storleksval, tillpassning och försegling snabbt och
enkelt.
Specialverktyget för storleksval gör det enkelt att hitta rätt storlek.
När rätt storlek väl valts är masktillpassningen väldigt lätt, tack vare
Swing Seal tekniken:
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Placera först
mjukdelen i vinkel
mot näsryggen ...
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... sväng sedan maskens
nedre del ner mot ansiktet
för att försegla.

Quattro FX: perfekt passform, säker försegling, första gången,
varje gång.

Fritt synfält
och en frihetskänsla från en full face mask som börjar
vid mitten av näsryggen. En mindre maskram gör det
också bekvämare att sova på sidan

Integrerad ventil
blåser mjukt och tyst ut luften

Flexibel, hållbar fjädring
så stark att den stabiliserar masken på
ansiktet; så mjuk att användaren lätt kan
röra sig i sömnen
Knärör som roterar 360°
för optimal placering av luftslangen
Swivel
gör det lätt att koppla in och bort
luftslangen
Ny huvudbandsdesign
för mindre stramning
ett konturerat band som
sitter tätt över hjässan
och undviker det känsliga
nackpartiet

Spring Air mjukdel med
dubbla väggar ger mjuk och
jämn tryckfördelning

Konturerat mjukdelsmembran
runt den känsliga näsryggen
– rullar och blåser försiktigt upp
sig mot näsryggen istället för att
sträcka sig över den

Clips på huvudbandet
lätta att greppa för att sätta fast eller
ta bort huvudbandet och de önskade
inställningarna bibehålls

Produktkoder
Small

61706

Medium

61707

Large

61708
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www.quattrofx.com
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