
Mirage Quattro™

HELMASKE

FJERDEGENERASJONSTEKNOLOGI

Bredt tilpasningsområde: fjerdegenerasjons helmaske
fra ResMed passer for mer enn 95 % av brukerne.*

Mirage™-cushion med dobbeltvegg og
luftfjæringsteknologi: unik cushion gir bevegelsesfrihet
under søvn og en effektiv løsning for hakeslepp.

MicroFit-bryter: ny pannestøtteregulering gir
personalisert tilpasning og komfort.

Lett, stillegående og enkel å bruke: disse fordelene er
optimalisert med strømlinjeformet maskedesign, bedre
lufthulldesign og et utvalg av brukervennlige funksjoner.  

Spor for hodestroppene som bare trenger
stilles inn én gang
spar optimale tilpasningsinnstillinger

Bevegelig cushionmembran på neserygg
egner seg for forskjellige typer neser og
forhindrer lekkasje inn på øynene

Mirage-cushion med dobbeltvegg og
luftfjæringsteknologi
gir bedre forsegling hvor det er mest nødvendig

Klemmene for hodestroppene trenger bare
stilles inn én gang
gjør det lett å ta av masken 

Forenklet kneledd med antikvelningsventil
(AAV) 
få vinkeldeler for enkel montering og
demontering. Antikvelningsventilen gir bedre
sikkerhet hvis luftstrømmen til masken hemmes

MicroFit-bryter 
gir mer enn 95 % av brukerne bedre tilpasning, 
forsegling og komfort*

Forbedrede, innebygde luftehull
gir minimalt med støy

Puteklemme med klaffer
gjør det enkelt å fjerne cushionen fra rammen 

Bevegelig cushionmembran på haken 
opprettholder forseglingen også ved hakeslepp 
og bevegelse

Membranen sett fra siden på
maskecushionen
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FORDELER FOR KLINIKEREN

Tilpasningsområdet økte til mer enn 95

% brukere*

• MicroFit-bryter og teknologi for
luftfjæringscushion regulerer masken så
den passer til flere ansiktsstrukturer

• Ny ekstra liten (X-Small) maskestørrelse

Kundetilfredshet og samsvar

• Omfattende brukerstøttepakke med
reiseveske, DVD med instruksjoner om
stell av masken,
hurtigtilpasningsveiledning og
brukerveiledning 

• Økt behandlingsaksept ved første gang
masken er tilpasset 

• Personlig tilpasning, komfort og
forsegling, oppmuntrer til langtidsbruk 

• Forenklede deler for rask og enkel
montering og demontering

Kostnads- og tidseffektivitet

• Redusert inventar: 33 % færre
produktkoder enn Ultra Mirage™-
helmaske og færre maskedeler 

• Mindre tilpasnings- og opplæringstid:
bedre cushionteknologi forsegler raskt.

• Mindre tilbakekalling: enkelt å bruke og
tilpasse

BRUKERFORDELER

Personlig komfort

• MicroFit-bryteren regulerer masken slik
at den passer brukerens profil

• Cushion med dobbeltvegg og
luftfjæringsteknologi avpasses etter
ansiktskonturene og gir bevegelsesfrihet
under søvn (inkl. ved slipp av kjeven)

Lett og stillegående

• Strømlinjeformet design kjennes lett mot
ansiktet

• Forbedret luftehulldesign reduserer støy

Gjør det enklere 

• MicroFit-bryter og teknologi for
luftfjæringscushion gir god
masketilpasning – første gang og hver
gang

• Færre deler for enkel håndtering,
rengjøring, montering og demontering

TEKNOLOGIFOKUS

MicroFit-bryter

Et utvalg av 24 innstillinger ved fingerspissene – gir komfortabel,
effektiv tilpasning for mer enn 95 % av brukerne*

• Regulerbar: kan justeres når den sitter på brukerens ansikt

• Nøyaktig: hver dreining av bryteren justerer pannestøtten med små
økninger om gangen

• Progressiv: flytter seg inn mot ansiktet, lar brukeren merke når
passformen er mest behagelig

• Fungerer sammen med cushion: etter hvert som bryteren regulerer
maskens vinkel mot ansiktet, tilpasses cushionen for å gi bedre
forsegling der det trengs mest – uten behov for å overstramme
hodestroppene

* Kilde: Interne ResMed antropometriske data
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PRODUKTKODER Mirage Quattro-helmaske

1 Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og nederlandsk 
2 Engelsk, svensk, norsk, dansk, finsk, ungarsk, polsk og gresk
3 Engelsk, russisk, tyrkisk, tsjekkisk, estlandsk, slovensk, slovakisk, bulgarsk,
rumensk, latvisk og litauisk 
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Japan, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike (du finner nærmere informasjon på nettsiden). Patentbeskyttet: AU 777033, EP 1187649, EP
1314445,  HK 1057714, US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865, US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Andre patentsøknader under behandling.
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NZ 407770. Andre registreringer under behandling. Mirage, Mirage Quattro og Ultra Mirage er varemerker for ResMed Pty Ltd og Mirage er registrert hos USAs patent- og varemerkemyndigheter. © 2007 ResMed.
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