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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
OVENTILERADE FULL FACE MASK

Tack för att du har valt Quattro FX NV (oventilerade) mask. Quattro FX NV 
kanaliserar luftflöde noninvasivt till patienten med eller utan tilläggssyre.

Avsedd användning
Quattro FX NV är avsedd att användas med ventilatorsystem försedda 
med aktiva utandningsventiler för att ge ventilationsstöd till patienter med 
andningsinsufficiens och andningssvikt.
Quattro FX NV: 
 • ska användas av vuxna patienter (>30 kg) som kräver icke-livsuppehållande 

ventilationsstöd.
 • kan återanvändas av en och samma patient i hemmet och mellan olika 

patienter på sjukhus eller i klinisk miljö. 

 VARNING
 • Kvalificerad övervakning krävs för patienter som inte själva är i stånd 

att ta bort masken.
 • Masken är inte avsedd för patienter med nedsatta larynxreflexer eller 

andra tillstånd där patienten löper risk för aspiration vid reflux eller 
kräkningar.

 • Masken får endast användas om ventilatorsystemet är påkopplat och 
fungerar ordentligt. 

 • Vid en fast flödeshastighet av tilläggssyre (om syrgas används) 
kommer den inandade syrgaskoncentrationen att variera beroende 
på tryckinställningar, patientens andningsmönster, maskstorlek och 
graden av läckage. 

 • Om syrgas används med ventilatorn, måste syrgasflödet stängas av 
när ventilatorn inte är i gång så att oförbrukad syrgas inte ansamlas 
inne i apparaten vilket kan utgöra en brandrisk. 

 • Sluta använda masken om du får NÅGON oönskad reaktion vid 
användningen och rådgör med din läkare eller sömnterapeut.

 • Användning av mask kan orsaka ömhet i tänder, tandkött eller käkar 
eller förvärra redan befintliga tandproblem. Kontakta läkare eller 
tandläkare om symptom uppstår. 

 • Ta bort all förpackning innan du använder masken. 
 • Se till att de mjuka skydden alltid är påsatta när du använder masken.
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Använda masken
ResMed har färgat knäröret på Quattro FX NV blått för att klart ange att detta är 
en oventilerad mask.
Quattro FX NV har en standard konformad 22 mm honkoppling för extern 
koppling till ventilatorn.
Avsnittet Tekniska specifikationerna i denna guide ger information om 
maskläckage, dead space och motstånd. 

Maskinpassning
Ta bort fjädringsstödet från maskens baksida innan du passar in masken och 
spara det för senare användning.

Inpassningsillustrationerna i guiden visar de steg du bör följa för optimal 
passform och komfort när du använder masken. 

Inpassningssteg

1. Frigör båda de nedre clipsen på huvudbandet och placera masken 
i vinkel mot ansiktet. Se till att mjukdelens övre del kommer först i 
kontakt med näsryggen.

2. Håll maskens övre del på plats och sväng maskens nedre del ner mot 
ansiktet så att den vilar halvvägs mellan underläppen och hakan.

3. Håll masken stadigt mot ansiktet. Dra huvudbandet över huvudet.

4. För de nedre remmarna under öronen och fäst huvudbandet med 
clipsen vid fjädringens nedre del.

5. Öppna Velcro® fl iken och dra åt de övre remmarna lika mycket på varje 
sida tills de sitter bekvämt och fäst sedan fl iken på nytt.

6. Upprepa steg 5 med de nedre remmarna.

Kontroll av huvudband och mjukdel
 • Se till att huvudbandet sitter korrekt. Illustrationerna i guiden visar hur du 

kontrollerar huvudbandet. 

 • Mjukdelen på Quattro FX är avsedd att vila mitt på näsryggen. 
Illustrationerna i guiden visar hur du placerar in mjukdelen korrekt.
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Ta bort masken
För att ta bort masken: koppla bort de nedre clipsen på huvudbandet och dra 
masken och huvudbandet över huvudet. 

Demontering
Koppa bort luftslangen och ta bort de nedre clipsen på huvudbandet från 
fjädringen innan du demonterar masken. Se demonteringsillustrationerna 
i guiden. 

Demonteringssteg

1. Ta bort knärörsmonteringen från masken.

2. Dra försiktigt bort fjädringen från stommen. Ta bort de mjuka skydden 
från fjädringen.

3. Separera försiktigt mjukdelen från stommen.

4. Ta bort portlocket.

Montering
Se monteringsillustrationerna i guiden. 

Monteringssteg

1. Sätt tillbaka portlocket. 

2. Passa in mjukdelen i skåran på stommen. Passa först in överdelen 
och fortsätt sedan hela vägen runt medan du samtidigt skjuter över 
mjukdelen på stommen Se till att mjukdelen inte är vriden eller sitter 
snett runt stommen. 

3. Sätt tillbaka de mjuka skydden på fjädringen och rikta in fjädringen 
med maskstommen. 

4. Börja längst upp och skjut försiktigt över fjädringen på stommen tills 
den klickar in sig på rätt plats. 

5. Skjut försiktigt och klicka in varje sida på den lägre fjädringen 
vid stommen. 

6. Sätt tillbaka knäröret vid maskmonteringen. 
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Rengöra masken i hemmet
Masken och huvudbandet får bara handtvättas och gnuggas då försiktigt i 
varmt (c:a 30° C) vatten och mild tvål. Skölj alla komponenter ordentligt i vatten 
och låt dem lufttorka men inte i direkt solljus. 
Dagligen/Efter varje användning:
 • För optimal maskförsegling bör ansiktsoljor tas bort från mjukdelen 

efter användningen. 
 • Handtvätta de demonterade maskkomponenterna (med undantag 

för huvudbandet).
Varje vecka:
 • Tvätta huvudbandet för hand. Det behöver inte demonteras vid tvättningen. 

 VARNING
 • Använd inte aromatiska lösningar eller parfymerade oljor (t.ex. 

eukalyptus eller eteriska oljor), blekningsmedel, alkohol eller 
starkt doftande produkter (t.ex. citrus) för att rengöra någon av 
maskkomponenterna. Resterande ångor från sådana lösningar kan 
andas in om de inte har sköljts bort ordentligt. De kan också skada 
masken och orsaka sprickbildning. 

 SE UPP!
 • Om du märker någon uppenbar försämring hos någon 

systemkomponent (sprickor, repor, revor etc.) bör den kasseras 
och bytas ut.

 • Undvik att koppla in flexibla PVC-produkter (t.ex. PVC-slangar) 
direkt till någon del av masken. Flexibla PVC-produkter innehåller 
beståndsdelar som kan skada materialen i masken och leda till att 
delarna spricker eller går sönder.

Hantering av masken mellan olika patienter
Masken måste rengöras och färdigställas när den används mellan olika 
patienter.
Anvisningar om rengöring, desinfektion och sterilisering finns på ResMeds 
webbplats, www.resmed.com/masks/sterilization. Var god kontakta din 
ResMed representant om du inte har tillgång till internet.
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Felsökning
Problem/Möjlig orsak Lösning

Masken är obekväm

Huvudbandets remmar 
sitter för stramt. 

Mjukdelens membran är avsett att blåsas 
upp mot ansiktet för en behaglig försegling 
utan att huvudbandet sitter för hårt. Justera 
remmarna med jämn tryckfördelning. Se till att 
huvudbandets remmar inte sitter för stramt och 
att mjukdelen inte är hoptryckt eller hopvecklad.

Du kanske använder 
fel maskstorlek. 

Tala med klinikern så att din ansiktsform 
mäts med en inpassningsmall. Kom ihåg att 
storlekar kan variera mellan olika masktyper. 
Mjukdelen på Quattro FX är avsedd att vila mitt 
på näsryggen. 

Huvudbandet trycker mot 
öronens överdel. 

Ta bort masken och passa in den på nytt. Följ 
anvisningarna. Se till att huvudbandets övre och 
nedre remmar sitter korrekt. Se till att Velcro-
fliken sitter korrekt i linje med huvudbandets 
material och inte skaver högst upp på öronen. 

Mjukdelen glider upp 
över ansiktet under 
användningen.

Se till att huvudbandet sitter som anges i 
anvisningarna. Huvudbandet ska inte sitta 
för långt bak på huvudet. Huvudbandet kan 
vara fel storlek. Tala med klinikern om 
problemet kvarstår. 

Fjädringen sitter för 
nära ögonen. 

Du kanske använder fel maskstorlek. Tala med 
klinikern så att din ansiktsform mäts med en 
inpassningsmall. 

Masken är alltför högljudd

Portlocket eller knäröret 
kan vara felaktigt insatta.

Ta bort portlocket och knäröret från masken och 
montera sedan tillbaka enligt anvisningarna. 
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Masken läcker runt ansiktet

Mjukdelens membran 
är skrynkligt eller 
hopvecklat. 

Stäng av apparaten och ta bort masken. Passa in 
masken på nytt enligt anvisningarna. 
Se till att du placerar in mjukdelen korrekt 
mot ansiktet innan du drar huvudbandet över 
huvudet. 
Dra inte ner masken över ansiktet under 
inpassningen eftersom mjukdelen då kan veckas 
eller skrynklas. 

Mjukdelen fel insatt i 
stommen.

Ta bort mjukdelen från stommen och sätt in 
den igen. Börja längst upp. Rikta in mjukdelens 
förhöjning med skåran på maskstommens 
överdel. Se till att hörnmarkeringarna på 
mjukdelens nedre del sitter i linje med 
fördjupningarna på stommen. Se till att 
mjukdelens membran sitter jämt fördelat innan 
du sätter tillbaka det. Tala med klinikern om 
problemet kvarstår. 

Du kanske använder 
fel maskstorlek. 

Tala med klinikern så att din ansiktsform mäts 
med en inpassningsmall. Kom ihåg att storlekar 
kan variera mellan olika masktyper. Mjukdelen på 
Quattro FX är avsedd att vila mitt på näsryggen. 

Fjädringen har passats in 
fel på stommen. 

Ta bort fjädringen från stommen och montera 
tillbaka enligt anvisningarna. 

Tekniska specifikationer

Information om 
dead space

Fysisk dead space är maskens tomma volym upp till änden av 
sviveln. Volymen är 243 ml för en mjukdel i storlek Large. 

Behandlingstryck 4 till 30 cm H2O

Miljöförhållanden Drifttemperatur: +5° C till +40° C
Driftfuktighet: 15 % till 95 % ej kondenserande.
Förvarings- och transporttemperatur: -20° till +60° C
Fuktighet vid förvaring och transport: upp till 95 % relativ 
luftfuktighet, ej kondenserande.

Bruttodimensioner
Small:
Medium:
Large:

Helt monterad mask med knärör – inget huvudband
121 mm (H) x 176 mm x (B) x 144 mm (D) 
130 mm (H) x 176 mm x (B) x 144 mm (D) 
140 mm (H) x 176 mm x (B) x 144 mm (D) 
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Obs! 

 • Masksystemet innehåller inga latex-, PVC- eller DEHP-material.
 • Tillverkaren förebehåller sig rätten att ändra dessa specifikationer 

utan varsel. 

Förvaring
Se till att masken är ordentligt rengjord och torr innan den förvaras för en 
längre period. Förvara masken på en torr plats skyddad mot direkt solljus.
För att hålla masken i bästa möjliga skick bör den alltid passas in i 
fjädringsstödet när du reser.

Bortskaffning
Masken innehåller inga farliga ämnen och kan slängas tillsammans med 
vanligt hushållsavfall.

Symboler

 Se upp! Läs medföljande dokument; LOT  Partinummer; REF  Delnummer; 

 Auktoriserad europeisk representant;  Temperaturgräns;  

Fuktighetsgräns;  Innehåller inte latex;  Tillverkare; Anger en varning eller 

säkerhetsföreskrift som gör användaren uppmärksam på risk för personskada 

eller förklarar speciella åtgärder för säker och effektiv användning av 

utrustningen;  Får inte utsättas för regn;  Denna sida upp;  Ömtåligt 

gods, hanteras varsamt.

Konsumentgaranti
ResMed accepterar alla konsumenträttigheter i EU-direktiv 1999/44/EG och i 
respektive nationella lagstiftningar inom EU, för produkter som säljs inom den 
europeiska unionen.



For patent information, see www.resmed.com/ip

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

© 2018 ResMed.

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

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