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Mask components / Maskenkomponenten / 
Composants du masque / Componenti della maschera 
/ Maskkomponenter / Maskekomponenter / Maskens 
komponenter / Maskin osat /  
Maski osad

Quattro Air NV

A Headgear / Kopfband / Harnais / Copricapo / 
Huvudband / Hovedbånd / Hodestropper / 
Pääremmit / Pearihm

62821 (S) 
62820 (Std)

1 Upper headgear straps / Obere Kopfbänder / 
Sangles supérieures du harnais / Cinghie superiori 
del copricapo / Övre huvudbandsremmar / Øverste 
hovedbåndsstropper / Øvre hodestropper / 
Pääremmien ylähihnat / Pearihma ülemised rihmad

2 Lower headgear straps / Untere Kopfbänder / 
Sangles inférieures du harnais / Cinghie inferiori del 
copricapo / Nedre huvudbandsremmar / Nederste 
hovedbåndsstropper / Nedre hodestropper / 
Pääremmien alahihnat / Pearihma alumised rihmad

B NV Cushion / NV Maskenkissen / Bulle NV / 
Cuscinetto NV / Oventilerad mjukdel / NV-pude / 
NV-pute / NV-pehmike / NV polster

62823 (XS) 
62824 (S) 
62825 (M) 
62826 (L)

C Frame / Maskenrahmen / Entourage rigide / 
Telaio / Maskram / Ramme / Ramme / Runko / 
Raam

62760 (XS/S) 
62761 (M/L)

3 Upper headgear hooks / Obere Kopfbandhaken / 
Crochets supérieurs du harnais / Ganci superiori del 
copricapo / Hakar för övre huvudbandsremmarna / 
Øverste hovedbåndskroge / Øvre hodestroppkroker / 
Ylemmät pääremmien koukut / Pearihma ülemised 
haagid
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Quattro Air NV

4 Lower headgear hooks / Untere Kopfbandhaken / 
Crochets inférieurs du harnais / Ganci inferiori del 
copricapo / Hakar för nedre huvudbandsremmarna / 
Nederste hovedbåndskroge / Nedre hodestroppkroker / 
Alemmat pääremmien koukut / Pearihma alumised 
haagid

 

D NV Elbow / NV Kniestück / Coude NV / Gomito 
NV / Oventilerat knärö / NV-vinkelstykke / 
NV-kneledd / NV-kulmakappale / NV torupõlv

62827

5 Side buttons / Seitlich angebrachte Laschen / 
Boutons latéraux / Pulsanti laterali / Sidoknappar / 
Sideknapper / Sideknapper / Painikkeet / Nupud

E Quick release / Schnelllöslasche mit Clip / Clip 
de retrait rapide / Dispositivo di sgancio rapido / 
Säkerhetsspänne / Klemme til hurtig frigørelse / 
Hurtigutløsning / Pikairrotus / Kiirvabastus

62848

B+C+D+E

Frame system / Maskenrahmensystem / 
Entourage complet / Telaio / Maskramssystem / 
Rammesystem / Rammesystem / Maskin koko 
runko / Raami komplekt

62798(XS) 
62799 (S) 
62800 (M) 
62801 (L)

A+B+C+D+E

Complete system / Komplettes System / Système 
complet / Maschera con tutti i componenti / 
Komplett system / Komplet system / Fullstendig 
system / Maski täydellisenä / Maski komplekt

62782 (XS) 
62783 (S) 
62784 (M) 
62785 (L)

XS: Extra Small / Extra Small / Très Petit / Extra Small/ Extra Small / Extra Small / Extra 
Small / Erittäin Pieni / Väga väike
S: Small / Small / Petit / Small / Small / Small / Small / Pieni / Väike
M: Medium / Medium / Médium / Medium / Medium / Medium / Medium / Keskikokoinen / 
Keskmine
L: Large / Large / Large / Large / Large / Large / Large / Suuri / Suur
Std: Standard / Standard / Standard / Standard / Standard / Standard / Standard / Normaali / 
Standard

ii



iii

Fitting / Anlegen / Mise en place / Applicazione / Tillpassning / 
Tilpasning / Tilpasning / Sovittaminen / Paigaldamine 

7 8

3

5

6

21

4



iv

Removing your mask normally / Normales Abnehmen der 
Maske / Retrait normal de votre masque / Rimozione della 
maschera in modo normale / Normal borttagning av 
masken / Tag masken af normalt / Ta av masken på vanlig 
vis / Maskin pois ottaminen normaalilla tavalla / Maski 
eemaldamine tavapärasel viisil 

21

Removing your mask using the quick release / Abnehmen 
der Maske mithilfe der Schnelllöslasche / Retrait de votre 
masque à l’aide du cordon de retrait rapide / Rimozione 
della maschera utilizzando la cordicella di sgancio rapido / 
Borttagning med hjälp av snabbspännets snöre / Tag masken 
af vha. hurtigudløseren / Ta av masken ved hjelp av 
hurtigutløsningssnor / Maskin pois ottaminen 
pikairrotusnauhaa käyttäen / Maski eemaldamine 
kiirpäästiku abil 
 

1 2



v

Disassembly / Auseinanderbau / Démontage / Smontaggio / 
Demontering / Adskillelse / Demontering / Purkaminen / 
Osadeks lahtivõtmine 

1

4

2 3



vi

Reassembly / Zusammenbau / Remontage / Riassemblaggio 
/ Montering / Samling / Montering / Kokoaminen /  
Uuesti kokkupanek 

1

4

6

2

5

3



Eesti 1 

EESTI 

 
Mitteventileeritud täisnäomask 

Täname, et olete valinud Quattro Air Non-Vented (NV) täisnäomaski. 
 

Juhendi kasutamine 

Palun lugege enne kasutamist läbi kogu kasutusjuhend. Vaadake juhiste 
järgimisel juhendi esiküljel olevaid illustratsioone. 
 

Kavandatud kasutus 

Quattro Air NV on mitteinvasiivne tarvik, mida kasutatakse õhuvoolu (koos 
või ilma lisahapnikuta) juhtimiseks koos avatud väljalaskeklapiga 
ventilaatoriga, et abistada hingamispuudulikkuse või hingamisraskustega 
patsiente. 

Quattro Air NV on mõeldud: 

 kasutamiseks mitte-eluohtlikus seisundis patsientidel kehakaaluga >30 
kg, kes vajavad ventilatoorset abi, 

 korduskasutamiseks ühele patsiendile kodustes tingimustes või 
mitmele patsiendile haiglas. 

 

 ÜLDISED HOIATUSED 

 Patsiendid, kes ei ole võimelised ise maski eemaldama, peavad 

seda kasutama kvalifitseeritud spetsialisti järelevalve all. 

 Maski ei tohi kasutada patsientidel, kellel on pärsitud köharefleks 

või muu seisund, mis soodustab aspiratsiooni taasväljutamise või 

oksendamise ilmnemisel. 

 Maski võib kasutada koos ventilaatoritega, mida on soovitanud 

arst või meditsiiniõde. 

 Maski ei tohi kanda, kui ventilatsioonisüsteem on sisse lülitatud 

ning töötab täielikult. 

 Järgige kõiki ettevaatusabinõusid, kui kasutate lisahapnikku. 

 Kui ventilaatoris kasutatakse hapnikku, peab hapnikuvool olema 

välja lülitatud sel ajal, kui ventilaator ei tööta; nii ei kogune 

kasutamata jäänud hapnik seadmesse ning ei teki tuleoht. 
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 Kindlaks määratud lisahapniku voolu (kui seda kasutatakse) puhul 

varieerub sissehingatava hapniku sisaldus, mis sõltub rõhu 

sätetest, patsiendi hingamisest, maskist suurusest ning lekke 

kiirusest. 

 Hapnik soodustab tulekahju tekkimist. Hapnikku ei tohi kasutada 

suitsetamise ajal või lahtise tule läheduses. Kasutage hapnikku 

üksnes hästi ventileeritud ruumides. 

 Arst kontrollib maski tehniliste spetsifikatsioonide sobivust 

ventilaatoriga. Kui maski ei kasutata spetsifikaadi kohaselt või 

maskiga kokku sobivate seadmetega, ei pruugi maski tihend 

toimida ja mask ei pruugi nii mugav olla, parim ravitulemus võib 

jääda saavutamata ning maski lekke suurus ja selle vaheldumine 

võivad mõjutada ventilaatori tööd. 

 Lõpetage selle maski kasutamine kohe, kui teil esineb maski 

kasutamisel ÜKSKÕIK MILLISEID kõrvaltoimeid, ning pidage nõu 

oma arsti või õenduspersonaliga. 

 Maski kasutamine võib põhjustada hammaste, igemete või lõua 

valulikkust või süvendada olemasolevat hammastega seotud 

probleemi. Pidage sümptomite esinemisel nõu arsti või 

hambaarstiga. 

 Vaadake ventilaatori seadistamise ning töötamise kohta teavet 

seadme kasutusjuhendist. 

 Enne maski kasutamist eemaldage kogu pakend. 
 

Maski kasutamine 

ResMed on tooninud Quattro Air NV torupõlve siniseks, mis on 
mitteventileeritud maski tunnuseks. 
Maskil Quattro Air NV on standardne 22 mm sisekeermega kitsenev 
liitmik, mis sobib väliseks ühendamiseks ventilaatorile. 

Kasutage tavalist koonusekujulist ühendust, kui vajalikud on rõhunäidud 
ja/või lisahapnik. 
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Paigaldamine 

1. Eemaldage maski küljest torupõlv, vajutades külgedel olevatele 
nuppudele ning tõmmates torupõlve eemale. 

2. Hoidke maski vastu nägu nii, et pearihma alumised rihmad on lõdvad, 
ning tõmmake pearihm üle pea. Kui pearihm on oma kohal, veenduge, 
et selle tagaküljel olev märgis jääks väljapoole. 

3. Tehke lahti pearihma ülemiste rihmade kinnituskrõpsud. Tõmmake 
rihmasid ühtlaselt, kuni mask on kindlalt õigel kohal, nagu on joonisel 
näidatud. Sulgege kinnituskrõpsud. 

4. Tooge alumised rihmad kõrvadest allapoole. Kinnitage peahoidik raami 
külge ja klõpsake kiirpäästik kokku. 

5. Tehke lahti pearihma alumiste rihmade kinnituskrõpsud. Tõmmake 
rihmasid ühtlaselt, kuni mask on korralikult vastu lõuga, ja sulgege 
kinnituskrõpsud. 

6. Alustage ventileerimist ning seejärel ühendage seadme küljes olev 
õhuvoolik põlvega. Kinnitage torupõlv maski külge, vajutades külgedel 
olevaid nuppe ning surudes põlve maski sisse.  

7. Tehke lahti pearihma ülemiste rihmade kinnituskrõpsud. Kohendage 
rihmasid ühtlaselt üksnes niipalju, et mask oleks hermeetiliselt, ning 
sulgege kinnituskrõpsud. Ülepinguldamine võib põhjustada lekkeid. 

8. Mask ja pearihm peaksid olema samas asendis, nagu on näidatud 
joonisel. 

 

Maski eemaldamine 

Maski eemaldamiseks on kaks võimalust. 

Maski eemaldamine tavapärasel viisil 

1. Eemaldage kiirpäästik raami küljest, vajutades külgedel olevaid nuppe. 
Samuti võite haagi küljest eemaldada peahoidiku alumise rihma. 

2. Tõmmake mask näost eemale ning seejärel üle pea. 
 

Maski eemaldamine kiirpäästiku abil 

1. Tõmmake kiirpäästikut allapoole. Kiirpäästiku klõps tuleb maski küljest 
lahti. 

2. Tõmmake mask näost eemale ning seejärel üle pea. 
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Osadeks lahtivõtmine 

1. Haakige pearihma ülemised rihmad raami küljest lahti. Kinnituskrõpse 
ei ole vaja lahti võtta. 

2. Eemaldage maski küljest torupõlv, vajutades külgedel olevatele 
nuppudele ning tõmmates torupõlve eemale. Eemaldage torupõlv 
õhuvooliku küljest. 

3. Hoidke haagi alumist osa ning tõmmake raami nurka maski servast 
veidi eemale. 

4. Eemaldage raam maski küljest 
 

Kokkupanek 

1. Suruge raam maski sisse, veenduge, et see kinnitub ülemises nurgas 
ning mõlemates alumistes nurkades oma kohale. 

2. Kinnitage pearihma ülemised rihmad raami külge, pannes need 
pearihma ülemiste haakide taha. Veenduge, et pearihma küljes olev 
ResMedi logo jääb väljapoole. 

3. Kui kiirpäästiku klamber on raami küljest eemaldatud, kinnitage see 
uuesti peahoidiku parema alumise konksu külge. 

4. Kui kiirpäästiku klõps on lahti võetud, pange osad uuesti kokku nii nagu 
juhendi joonistes kirjeldatud. 

5. Kui kiirpäästik on peahoidiku küljest eemaldatud, kinnitage peahoidiku 
parem alumine rihm läbi kiirpäästikul oleva pesa. Uuesti kinnitamiseks 
voltige krõps üle. 

6. Kinnitage torupõlv õhuvooliku külge. Kinnitage torupõlv ning õhuvoolik 
maski külge, vajutades külgedel olevatele nuppudele ning surudes 
torupõlve maski sisse. Tõmmake torupõlve väljapoole, et kontrollida, 
kas see on kindlalt maski külge kinnitunud. 
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Maski puhastamine kodus 

Maski ja pearihma võib pesta üksnes käsitsi, hõõrudes neid õrnalt sooja 
vee (umbes 30 °C) ning pehmetoimelise seebiga. Kõiki komponente 
tuleks hoolikalt loputada joogivee kvaliteedile vastava veega ning lasta neil 
kuivada õhu käes otsesest päikesevalgusest eemal. 

 HOIATUS 
Järgige alati puhastamise juhtnööre ning kasutage pehmetoimelist 

seepi. Mõned puhastustooted võivad maski, selle osasid ning nende 

funktsioone kahjustada või jätta endast järele kahjulikke 

aurumisjääke, mida võidakse sisse hingata, kui neid korralikult ei 

loputata. 

 ETTEVAATUST 
Juhul kui märkate maski komponentidel ükskõik milliseid kvaliteedi 

halvenemise tunnuseid (lõhed, värvikaotus, mõrad jne), tuleb see 

komponent ära visata ning uuega asendada. 

Iga päev / pärast iga kasutamist 

 Võtke juhtnööride kohaselt mask osadeks lahti. 

 Puhastage maski eraldatud komponendid (välja arvatud pearihm), 
hõõrudes neid õrnalt sooja vee (umbes 30 °C) ja pehmetoimelise 
seebiga.  

 Eemaldage maskipehmenduselt pärast kasutamist naharasv, et tagada 
maski tihedam kinnitumine. 

 Vaadake iga komponent üle ning vajaduse korral peske uuesti, kuni 
see on visuaalselt puhas. 

 Loputage hoolikalt kõiki komponente joogivee kvaliteedile vastava 
veega ning laske neil kuivada õhu käes otsesest päikesevalgusest 
eemal. 

 Kui kõik komponendid on kuivanud, pange need juhtnööride kohaselt 
uuesti kokku. 

Kord nädalas 

 Peske pearihma käsitsi. Rihma võib pesta ilma osadeks lahti võtmata. 
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Maski töötlemine enne igat patsienti 

Maski tuleb töödelda, kui seda kasutatakse mitmel patsiendil. 
Puhastamise, desinfitseerimise ning steriliseerimise juhend on 
kättesaadav ResMedi veebilehel www.resmed.com/masks/sterilization. 
Kui teil puudub ligipääs internetile, võtke ühendust oma kohaliku ResMedi 
esindajaga. 
 

Veaotsing 

Probleem / võimalik põhjus Lahendus
Mask on ebamugav.  
Pearihmad on liiga pingul. Maskipehmendus on mõeldud pehmendusena 

vastu nägu, et tagada pearihma väiksem 
surve ja mugav kinnitumine. Reguleerige 
rihmad võrdselt. Veenduge, et pearihmad ei 
ole liiga pingul ning maskipehmendus ei ole 
muljutud ega kortsunud. 

Mask võib olla vale suurusega. Paluge arsti mõõta teie nägu vastava 
šablooniga. Pidage meeles, et erinevad 
maskid ei ole alati ühesuurused. 

Mask on kärarikas.  
Torupõlv on valesti paigaldatud. Eemaldage torupõlv maski küljest ning pange 

seejärel uuesti juhtnööride kohaselt tagasi. 
Mask lekib näo ümbruses.  
Maskipehmendus on muljutud või 
kortsus. 

Paigaldage mask juhtnööride kohaselt uuesti. 
Veenduge, et asetate maskipehmenduse 
õigesti vastu nägu, enne kui tõmbate 
pearihma üle pea. Ärge libistage maski 
paigaldamise ajal üle näo, sest see võib 
põhjustada maskipehmenduse keerdumist või 
rullumist. 

Mask võib olla vale suurusega. Paluge arsti mõõta teie nägu vastava 
šablooniga. Pidage meeles, et erinevad 
maskid ei ole alati ühesuurused. 

Raam on valesti paigaldatud. Eemaldage ülejäänud mask raami küljest ning 
pange uuesti juhtnööride kohaselt tagasi. 
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Tehnilised spetsifikatsioonid 

Surnud ruumi teave Füüsiline surnud ruum on maski tühimaht kuni pöörleva liite 
otsani. Suurte maskipehmenduste kasutamisel on see 214 mL. 

Ravirõhk 0 kuni 40 cm H2O 
Takistus Mõõdetud rõhu langus (nominaalne) 

Kiirusel 50 l/min: 0,1 cm H2O 
Kiirusel 100 l/min: 0,5 cm H2O 

Keskkonnatingimused Temperatuur kasutamisel: +5 °C kuni +40 °C 
Niiskus kasutamisel: 15% kuni 95%, mittekondenseeruv 
Temperatuur hoiundamisel ja transpordil: –20 °C kuni +60 °C 
Niiskus hoiundamisel ja transpordil: kuni 95%, 
mittekondenseeruv 

Kogumõõtmed 
Mask koos 
ühendatud 
torupõlvega (ilma 
pearihmata) 

Väga väike:
156 mm (K) × 103 mm (L) × 111 mm (S) 
Väike: 
156 mm (K) x103mm (L) x112 mm (S) 
Keskmine: 
175 mm (K) × 103 mm (L) × 112 mm (S) 
Suur: 
175 mm (K) × 103 mm (L) × 112 mm (S) 

 
 

Märkus. 
 Maskisüsteem ei sisalda polüvinüülkloriidi (PVC), 

di(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) või ftalaate. 

 See toode ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist. 

 Tootjal on õigus tehnilisi spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata. 
 

Hoiundamine 

Veenduge, et mask on täielikult puhastatud ja kuivanud, enne kui jätate 
selle ükskõik kui pikaks ajaks seisma. Hoidke mask kuivas kohas ja 
otsesest päikesevalgusest eemal. 
 

Kasutuselt kõrvaldamine 

See mask ei sisalda ohtlikke aineid ning selle võib kasutuselt kõrvaldada 
koos tavapäraste olmejäätmetega. 
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Sümbolid 

Tootel või pakendil võivad olla järgmised sümbolid. 

 
Kataloogi number 

 
Partii number 

 
Niiskuspiirangud 

 
Temperatuuripiirang 

 
Kergesti purunev, ettevaatust! 

 
Ei ole valmistatud looduslikust 
kummilateksist 

 
Tootja  Volitatud esindaja Euroopas 

 
Hoidke sademete eest 

 
Suunaga ülespoole 

 

Tähistab hoiatust või ettevaatusabinõu ning osutab võimalikule vigastuste 
ohule või kirjeldab erimeetmeid, mis aitavad tagada seadme ohutut ja 
efektiivset kasutust. 

 
Ettevaatust, vt kaasnevaid dokumente 

 
Mitteventileeritud mask 

 
 

Tarbija garantii 

ResMed tunnustab kõiki tarbijaõigusi, mis on kehtestatud ELi direktiiviga 
1999/44/EÜ ning vastavate riigisiseste seadustega Euroopa Liidus 
müüdavatele toodetele. 
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