
Mirage Quattro™

FULL FACE MASK

FJÄRDE GENERATIONENS TEKNOLOGI

Många olika storlekar: fjärde generationens full face
mask från ResMed passar mer än 95 % av användarna.*

Mirage™ mjukdel med dubbla väggar och "spring
air" teknologi: unik mjukdel som anpassar sig till
rörelser under sömnen och  effektivt löser de problem
som uppstår när käkarna slappnar av. 

MicroFit ratt: ny justeringsfunktion för pannstödet ger
patienten individuell inpassning och komfort.

Lätt, tyst och enkel att använda: dessa fördelar
optimeras av strömlinjeformad maskdesign, förbättrade
ventiler och en rad användarvänliga funktioner.  

Inpassningshål på huvudbandet justeras
en gång för alla
och sparar optimala inpassningsinställningar

Mjukdelens följsamma hinna vid
näsryggen
passar olika näsformer och förhindrar att luft
läcker ut mot ögonen

Mirage mjukdel med dubbla väggar och
"spring air" teknologi
ger förhöjd försegling där det behövs som mest

Clips på huvudbandet perfekt vid första
inprovning
och gör det lätt att ta bort masken 

Förenklat knärör med antiasfyktisk klaff
(AAV) med bara ett par delar gör masken lätt
att montera och ta i sär; AAV ger extra trygghet
om luftflödet till masken förhindras

MicroFit ratt 
ger bättre passform, försegling och komfort för över 
95 % av användarna*

Förbättrade inbyggda ventiler
gör masken exceptionellt tystgående

Clipsen på mjukdelen har flikar
som gör det lätt att ta bort den från ramen 

Mjukdelens rörliga hinna vid hakan
ger fortsatt försegling även om käkarna är 
avslappnade eller vid andra rörelser

Mjukdelens hinna visas här på bilden,
sedd från sidan 
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FÖRDELAR FÖR KLINIKERN 

Fler maskstorlekar som passar över 
95 % av användare*

• MicroFit ratt och mjukdelens "spring
air" teknologi justerar masken så att
den passar fler olika ansiktsformer

• Ny XS maskstorlek

Nöjdare kunder, bättre compliance

• Omfattande stödpaket med bag för
resor, DVD med skötselanvisningar,
snabbinpassningsguide och
användarguide. 

• Ökad behandlingscompliance när
masken passar redan från början 

• Individuell inpassning, komfort och
försegling leder till bättre compliance
på lång sikt 

• Färre maskdelar gör masken snabb
och lätt att montera och ta isär. 

Kostnadseffektiv och tidssparande

• Rationellare lagerhållning: 33 % färre
produktkoder än för Ultra Mirage™
Full Face Mask och färre maskdelar

• Det tar mindre tid att passa in och
förklara maskfunktionerna: förseglar
snabbt med förhöjd mjukdelsteknologi

• Färre återbesök: lätt att använda och
passa in

FÖRDELAR FÖR ANVÄNDAREN

Individuell komfort

• MicroFit ratten anpassar masken till
användarens egen profil

• Mjukdel med dubbla väggar och
"spring air" teknologi följer
ansiktsformen och anpassar sig till
rörelser under sömnen även när
käkarna slappnar av

Lätt och tyst

• Känns lätt mot ansiktet

• Förbättrad ventildesign för en tystare
mask

Så mycket enklare

• MicroFit ratt och mjukdelens "spring
air" teknologi för god passform redan
från början – perfekt direkt

• Färre maskdelar gör masken lätt att
hantera, rengöra,  montera och ta isär. 

TEKNISK HÖJDPUNKT

MicroFit ratt

Låt fingrarna välja mellan 24 positioner – som ger behaglig och effektiv
passform för över 95 % av användarna*

• Justerbar: kan justeras när masken sitter på ansikten

• Exakt: var gång du vrider på ratten justerar du pannstödet, lite i
taget

• Steg för steg: rör sig in mot ansiktet så att användaren själv kan
känna vilken position som känns mest behaglig

• Fungerar tillsammans med mjukdelen: när ratten finjusterar hur
masken lutas mot ansiktet anpassas också mjukdelen för att ge
försegling där det mest behövs – utan att att huvudbandet behöver
sitta alltför spänt

* Källa: interna ResMed antropometriska data
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PRODUKTKODER 
Mirage Quattro Full Face Mask 

1 Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska och holländska 
2 Engelska, Svenska, norska, danska, finska, ungerska, polska och grekiska
3 Engelska, ryska, turkiska, tjeckiska, estniska, sloveniska, slovakiska, bulgariska,
rumänska, lettiska, litauiska 

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 eller 1 800 424 0737 (avgiftsfritt), ResMed Pty Ltd Bella Vista, NSW, Australien +61 (2) 8884 1000 eller 1 800 658 189 (avgiftsfritt). Kontor i Brasilien, Finland, Frankrike,
Holland, Hong Kong, Japan, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike (läs på webbsidan för detaljerad information). Skyddas av patent: 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. Andra patentsökningar pågår.
Skyddas av mönsterregistreringar: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114, AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187, EU 499173, EU 559208,
NZ 407770. Andra registreringsansökningar pågår. Mirage, Mirage Quattro och Ultra Mirage är varumärken som tillhör ResMed Pty Ltd och varumärket Mirage är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. 
© 2007 ResMed. Specifikationerna kan ändras utan varsel. 1011412/1 07 03
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