
Quattro™ Air ...
det lättare sättet  
att sova bättre.

Fördelar för dig … 
Bygger vidare på styrkorna hos Quattro
Quattro Air tillhandahåller prestanda du kan lita på, i en 
ny elegantare, lättare mask som täcker en mindre del av 
ansiktet. Den har med andra ord alla förutsättningar att 
tilltala patienterna.

Färre komponenter för snabb och enkel tillpassning
Quattro Air har färre komponenter än de flesta andra 
helmasker (FFM) – bara fyra. Den går snabbt att 
demonstrera och patienterna lär sig snabbt att använda 
den, vilket främjar deras compliance.

Enklare att använda för patienten 
Masken har gjorts mycket enklare, med förbättrad komfort 
och stabilitet, så patienterna ringer inte lika ofta om hjälp 
och du får mer tid till annat.

Innovativ design för att enkelt tolereras  
av användaren
Den är lätt, strömlinjeformad och bekväm, så att du kan 
hjälpa de av dina patienter som kämpar med att fortsätta 
med behandlingen.

... och dina patienter
Lätt och täcker mindre av ansiktet
Quattro Air är lätt med ett klarare synfält och täcker 
ansiktet mindre än andra helmasker, så det är 
mindre sannolikt att patienterna känner cellskräck 
eller rädsla.

Intuitiv och okomplicerad
Quattro Air är enkel för patienterna att använda på 
grund av snabb, enkel rengöring och återmontering.

Pannstabilitet
Dess avancerade Flex-Wing-pannstöd är bekvämt 
och känns lätt mot ansiktet.

Tyst funktion
Den cirkulära ventilationen sprider tyst och 
försiktigt luftflödet bortåt, så att användaren  
och partnern störs i mindre utsträckning –  
bara 28 dBA.**

ResMeds nya och lätta Quattro Air Full Face Mask (helmask) bygger 
vidare på den beprövade erfarenheten och tillförlitligheten hos 
Quattro. Den är bekvämare och enklare att använda samt  
45% lättare* än den föregående Mirage Quattro-masken.

* Quattro Air i storleken Medium är 45% lättare än Mirage Quattro i 
storleken Medium.

** Deklarerade värdepar för bulleremission (med osäkerhet ±3 dBA) i 
överensstämmelse med ISO 4871.e1.
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Ännu bättre komfort ...
Quattro Air är lättare, elegantare och till och med bekvämare 
än den föregående Mirage Quattro-masken, på grund av en rad 
förbättringar i designen.

Den är dessutom enklare att använda, till följd av att antalet komponenter 
har minskats ned till bara fyra. Det här gör det enklare för patienterna 
att förstå hur de ska använda sin Quattro Air och lätt för dem att 
montera ihop den igen efter rengöring.
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Förbättrad komfort
och mindre risk för hudirritation i det 
känsliga området på näsryggen 

SoftEdgeTM-huvudbandets design
har premiumtyg med rullade kanter 
som minskar uppkomsten av 
märken i ansiktet och 
dessutom är bekvämt 
att ha på sig

Ventilation med cirkulär spridning
riktar luften bortåt, så att användaren 
och partnern störs i mindre 
utsträckning

Knärör med mekanism 
för snabb frigöring
med sidoknappar som gör fastsättning 
och borttagande snabbare och lättare

Flex-Wing-pannstöd
ger ett dynamiskt tillpassnings-

och justeringsintervall och
känns lätt mot ansiktet

Huvudbandets öglor
förenklar fastsättningen

för bättre användarvänlighet

Spring AirTM-mjukdel
med dubbla väggar

ger en förslutning med hög 
prestanda och ännu större komfort

FULL FACE MASK (HELMASK)

Produktkoder

Quattro Air-masksystem, Small 62709

Quattro Air-masksystem, Medium 62710

Quattro Air-masksystem, Large 62711 

Quattro Air for Her-masksystem, X-Small 62746

Quattro Air for Her-masksystem, Small 62747

Quattro Air for Her-masksystem, Medium 62748 

http://www.iceni.com/infix.htm

