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HELMASKE

Fjerdegenerasjonsteknologi

Personlig komfort

Lett og stillegående

Gjøre det enklere

Masken du kan stole på 

Mirage Quattro er en helmaske som gir

fremragende forsegling og komfort.

Masken leveres av ResMed, ledere i

masketeknologi. Våre helmasker fortsetter å

være standarden. Millioner av brukere (som

deg!) verden over setter sin lit til den.
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Personalisert komfort

• Tilpasses din egen profil – MicroFit-bryteren gir

muligheten for nøyaktige reguleringer av

pannestøtten mens masken sitter på ansiktet. Når

bryteren dreies, stilles masken inn slik at den sitter

så komfortabelt som mulig på deg.

• Former seg etter ansiktets konturer – mykt og

føyelig – cushion med dobbeltvegg med

luftfjæringsteknologi følger ansiktets konturer og

regulerer varsomt forseglingen deretter. 

• Gir bevegelsesfrihet til kjeven når du sover –

cushionen inkluderer en bevegelig membran ved

haken.

• Et bredt utvalg av størrelser – XS, S, M og L ... 

du finner en størrelse som passer akkurat for deg.

Lett og stillegående

• Kjennes lett mot ansiktet – strømlinjeformet

design, slank og kjennes lett.

• Stillegående – innebygde luftehull sprer luften

forsiktig og stille, så du og partneren din kan

sove godt om natten. 

Gjøre det enklere

• Førstegangstilpasning – det er lett å gjør seg

kjent med masken når den passer godt

allerede første gang du tar den på. Mirage

Quattro er utviklet for god passform – første

gang og hver gang

• Lett å ta på og ta av – praktiske

hodestroppklemmer og -spor.

• Klar til å bruke – hodestropper du bare

trenger å stille inn én gang – innstillingene

lagres etter førstegangsjustering.

• Lett å rengjøre – færre deler gjør det enkelt å

montere og demontere masken. 

• Utviklet for din livsstil – omfattende

støttepakke med reiseveske, DVD med

instruksjoner for stell av masken,

hurtigtilpasningsveiledning og brukerveiledning.
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