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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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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
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SUOMI 

 
Ilma-aukoton kokokasvomaski 

Kiitos, kun olet valinnut käyttöösi Quattro Air NV (Non-Vented, 
ilma-aukoton) -kokokasvomaskin. 
 

Tämän käyttöohjeen käyttö 

Lue koko käyttöohje ennen kuin alat käyttää maskia. Katso ohjeita 
lukiessasi käyttöohjeen alussa olevia kuvia. 
 

Käyttötarkoitus 

Quattro Air NV on non-invasiivinen lisävaruste, joka on tarkoitettu 
käytettäväksi aktiivisen uloshengitysventtiilin omaavien ventilaattoreiden 
kanssa ohjaamaan ilmavirtauksen (lisähapen kanssa tai ilman lisähappea) 
ventilaatioapuna potilaille, jotka kärsivät hengitysvajauksesta tai -häiriöstä. 

Quattro Air NV on tarkoitettu: 

 potilaille, jotka painavat >30 kg ja jotka eivät tarvitse elämää ylläpitävää 
ventilaatioapua, 

 saman potilaan toistuvaan käyttöön kotioloissa ja/tai useamman 
potilaan toistuvaan käyttöön sairaalassa/hoitolaitoksessa. 

 

 YLEISET VAROITUKSET 

 Maskia on käytettävä pätevässä valvonnassa, jos potilas ei pysty 

itse ottamaan maskia pois kasvoiltaan. 

 Tätä maskia ei saa käyttää potilailla, joiden laryngaaliset refleksit 

ovat heikentyneet tai joilla on muita sairaudentiloja, joissa on 

aspiraation vaara röyhtäilyn tai oksentamisen seurauksena. 

 Maskia tulee käyttää vain yhdessä lääkärin tai hoitohenkilökunnan 

suosittelemien ventilaattoreiden kanssa. 

 Maskia saa käyttää vain, kun ventilaattori on päällä ja toimii 

kunnolla. 

 Noudata tarvittavia varotoimenpiteitä lisähappea käytettäessä. 

 Jos ventilaattorin kanssa käytetään lisähappea, hapen virtaus on 

laitettava pois päältä, kun ventilaattori ei ole käynnissä, jotta 

käyttämätön happi ei pääsisi kertymään laitekotelon sisään eikä 

aiheuttaisi tulipalon vaaran. 
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 Jos lisähapen virtaus on asetettu vakioksi (jos lisähappi on 

käytössä), sisäänhengitysilman happipitoisuus vaihtelee 

paineasetusten, potilaan hengitystavan, valitun maskin koon ja 

ilmavuodon määrän mukaan. 

 Happi edesauttaa palamista. Happea ei saa käyttää tupakoitaessa 

tai avotulen läheisyydessä. Käytä lisähappea vain hyvin 

ilmastoiduissa tiloissa. 

 Maskin tekniset tiedot ovat lääkäriä varten, jotta hän voi tarkistaa, 

että ne ovat yhteensopivat käyttämäsi ventilaattorin kanssa. Jos 

maskia käytetään teknisistä tiedoista poikkeavalla tavalla tai 

muiden kuin yhteensopivien laitteiden kanssa, maskin tiiviys ja 

mukavuus voivat kärsiä, hoito ei ole parasta mahdollista ja 

ilmavuoto tai sen vaihtelut voivat vaikuttaa ventilaattorin 

toimintaan. 

 Lopeta tämän maskin käyttö, jos maskin käyttämisestä aiheutuu 

MIKÄ TAHANSA haitallinen reaktio, ja ota yhteyttä sinua 

hoitavaan lääkäriin tai hoitohenkilökuntaan. 

 Maskin käytöstä voi aiheutua kipua hampaisiin, ikeniin tai leukaan 

tai se voi pahentaa hampaistossa jo ilmeneviä ongelmia. Mikäli 

oireita esiintyy, kysy neuvoa lääkäriltä tai hammaslääkäriltä. 

 Katso asetuksia ja käyttöä koskevat tiedot ventilaattorin 

käyttöohjeesta. 

 Poista kaikki pakkausmateriaali ennen kuin alat käyttää maskia. 
 

Maskin käyttö 

ResMed käyttää Quattro Air NV -maskissa sinistä kulmakappaletta, josta 
se on tunnistettavissa ilma-aukottomaksi maskiksi. 
Quattro Air NV -maskissa on vakiotyyppinen 22 mm:n naaraskartioliitin 
ventilaattoriin liittämistä varten. 

Käytä vakiokartioliitintä, jos halutaan nähdä painelukemat ja/tai käyttää 
lisähappea. 
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Sovittaminen 

1. Irrota kulmakappale maskista painamalla kulmakappaleen sivuilla olevia 
painikkeita ja vetämällä kulmakappale irti. 

2. Katso, että pääremmien molemmat alahihnat ovat auki. Pidä maskia 
kasvojasi vasten ja vedä pääremmit pään yli. Varmista, että 
pääremmien takana oleva tuotemerkki on ulospäin, kun pääremmit on 
laitettu päähän. 

3. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnoja tasaisesti, 
kunnes maski pysyy paikallaan ja kuvan mukaisesti. Kiinnitä 
tarrakiinnikkeet takaisin. 

4. Sijoita pääremmien alahihnat korviesi alapuolelle. Kiinnitä pääremmit 
maskin runkoon ja napsauta pikairrotuskiinnike kiinni. 

5. Avaa pääremmien alahihnojen tarrakiinnikkeet. Vedä hihnoja tasaisesti, 
kunnes maski istuu tukevasti leuan kohdalta, ja kiinnitä tarrakiinnikkeet 
takaisin. 

6. Käynnistä ventilaatio ja liitä ilmaletku laitteesta kulmakappaleeseen. 
Kiinnitä kulmakappale maskiin painamalla kulmakappaleen sivuilla 
olevia painikkeita ja työntämällä kulmakappale maskiin.  

7. Avaa pääremmien ylähihnojen tarrakiinnikkeet. Säädä hihnoja 
tasaisesti vain sen verran, että maskista tulee tiivis, ja kiinnitä 
tarrakiinnikkeet takaisin. Jos hihnoja kiristetään liikaa, seurauksena voi 
olla ilmavuotoja. 

8. Maskin ja pääremmien pitäisi nyt olla kuvan mukaisesti. 
 

Maskin pois ottaminen 

Maskin voi ottaa pois kahdella tavalla. 

Maskin pois ottaminen normaalilla tavalla 

1. Avaa pikairrotuskiinnike maskin rungosta painamalla sivuilla olevia 
painikkeita. Voit myös irrottaa pääremmien alahihnan koukusta. 

2. Vedä maski pois kasvoiltasi ja takaa pääsi yli. 
 

Maskin pois ottaminen pikairrotusnauhaa käyttäen 

1. Vedä pikairrotusnauhasta alaspäin. Pikairrotuskiinnike irtoaa maskista. 
2. Vedä maski pois kasvoiltasi ja takaa pääsi yli. 
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Maskin purkaminen 

1. Irrota pääremmien ylähihnat maskin rungosta. Hihnojen kiinnikkeitä ei 
tarvitse avata. 

2. Irrota kulmakappale maskista painamalla kulmakappaleen sivuilla olevia 
painikkeita ja vetämällä kulmakappale irti. Irrota kulmakappale 
ilmaletkusta. 

3. Pidä kiinni koukun alaosasta ja vedä maskin rungon kulmaa hiukan irti 
maskin reunasta. 

4. Irrota maskin runko muusta maskista. 
 

Paikalleen laittaminen 

1. Paina runko-osa maskiin varmistaen, että se naksahtaa paikalleen 
yläreunasta ja molemmista alakulmista. 

2. Kiinnitä pääremmien ylähihnat maskin runkoon pujottamalla niiden 
päät maskin ylempiin koukkuihin. Varmista, että pääremmien 
ResMed-logo on ulospäin ja oikeinpäin. 

3. Jos pikairrotuskiinnike on otettu irti maskin rungosta, laita se 
paikalleen pujottamalla se pääremmien oikean alahihnan koukkuun. 

4. Jos pikairrotuskiinnike on irrotettu, kokoa osat takaisin yhteen 
kokoamiseen liittyvien kuvien mukaisesti. 

5. Jos pikairrotuskiinnike on irrotettu pääremmeistä, pujota pääremmien 
oikea alahihna pikairrotuskiinnikkeessä olevan aukon läpi. Kiinnitä se 
taittamalla kiinnityskielekkeen tarranauha kiinni. 

6. Kiinnitä kulmakappale ilmaletkuun. Kiinnitä kulmakappale ja ilmaletku 
maskiin painamalla kulmakappaleen sivuilla olevia painikkeita ja 
työntämällä kulmakappale maskiin. Vedä kulmakappaletta ja tarkista, 
että se on kunnolla kiinni maskissa. 

 

Maskin puhdistaminen kotikäytössä 

Maskin ja pääremmit saa pestä vain käsin kevyesti hankaamalla 
lämpimässä (noin 30 °C) vedessä, jossa on mietoa pesuainetta. Maskin 
kaikki osat huuhdotaan huolellisesti vesijohtovedellä ja niiden annetaan 
kuivua suoralta auringonvalolta suojattuina. 
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 VAROITUS 

Noudata aina puhdistusohjeita ja käytä mietoa pesuainetta. Jotkut 

puhdistustuotteet voivat vaurioittaa maskia, sen osia ja niiden 

toimintaa, tai sellaisista voi jäädä jäljelle haitallisia höyryjä, jotka 

voivat joutua hengitysilmaan, jos osia ei huuhdota kunnolla. 

 HUOMIO 

Jos laitteiston osissa näkyy selviä vaurioita (halkeamia, värin 

muuttumista, repeytymiä tms.), rikkinäinen osa on poistettava 

käytöstä ja korvattava uudella. 

Päivittäin/jokaisen käyttökerran jälkeen: 

 Pura maski osiin purkamisohjeiden mukaisesti. 

 Puhdista maskin puretut osat (muut paitsi pääremmit) huolellisesti 
hieroen niitä varovasti lämpimässä (noin 30 °C) vedessä, jossa on 
mietoa saippuaa.  

 Jotta maski olisi mahdollisimman tiivis, pehmikkeestä tulisi poistaa 
kaikki kasvoista irronnut rasva käytön jälkeen. 

 Tarkista jokainen osa ja toista pesu, kunnes osat näyttävät puhtailta. 

 Huuhdo osat hyvin vesijohtovedellä ja anna niiden kuivua suoralta 
auringonvalolta suojattuina. 

 Kun kaikki osat ovat kuivat, kokoa maski kokoamisohjeiden mukaisesti. 

Kerran viikossa: 

 Pese pääremmit käsin. Pääremmejä ei tarvitse purkaa osiin ennen 
pesua. 

 

Maskin käsittely toista potilasta varten 

Maski tulee käsitellä perusteellisesti ennen kuin se annetaan toiselle 
potilaalle. Puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeita on saatavissa 
ResMedin nettisivuilta osoitteesta www.resmed.com/masks/sterilization. 
Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, ota yhteyttä paikalliseen 
ResMed-edustajaan. 
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Ongelmien selvittäminen 

Ongelma/mahdollinen syy Toimenpide
Maski tuntuu epämukavalta  
Pääremmien hihnat ovat liian kireällä. Pehmikkeen kalvo on suunniteltu täyttymään 

ilmalla kasvoja vasten ja tuntumaan mukavan 
tiiviiltä, kun pääremmejä on kiristetty hieman. 
Säädä hihnojen kireys tasaisesti. Varmista, 
etteivät pääremmien hihnat ole liian tiukat ja 
ettei pehmike ole kasassa tai rypyssä. 

Maski voi olla väärän kokoinen. Puhu asiasta lääkärillesi, jotta hän voi 
tarkistaa kasvojesi koon sovitusmallia 
käyttäen. Huomaa, etteivät eri maskien koot 
vastaa aina toisiaan. 

Maskista lähtee liikaa melua  
Kulmakappale on laitettu paikalleen 
väärin. 

Irrota kulmakappale maskista ja laita se 
takaisin paikalleen ohjeiden mukaan. 

Maskista vuotaa ilmaa kasvojen 
ympäriltä. 

 

Pehmikkeen kalvo on rypyssä tai 
taittunut. 

Sovita maski uudelleen ohjeiden mukaisesti. 
Varmista, että pehmike tulee kasvoille 
oikeaan kohtaan ennen kuin vedät pääremmit 
pään yli. Älä vedä maskia kasvoja pitkin alas, 
kun säädät maskia sopivaksi, koska pehmike 
voi silloin taittua tai jäädä kasaan. 

Maski voi olla väärän kokoinen. Puhu asiasta lääkärillesi, jotta hän voi 
tarkistaa kasvojesi koon sovitusmallia 
käyttäen. Huomaa, etteivät eri maskien koot 
vastaa aina toisiaan. 

Runko-osa on koottu väärin. Irrota maskin muut osat runko-osasta ja kokoa 
runko-osa ohjeiden mukaisesti. 
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Tekniset tiedot 

Kuollutta tilaa 
koskevat tiedot 

Maskin kuollut tila on fyysisesti tyhjä tila pyörivän liittimen päähän 
saakka. Suuria pehmikkeitä käytettäessä kuollut tila on 214 ml. 

Hoitopaine 0 - 40 cm H2O 
Virtausvastus Mitattu paineenlasku (nimellinen) 

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

Käyttöympäristö Käyttölämpötila: +5 - +40 °C 
Käyttöympäristön ilmankosteus: 15 - 95 %, ei kondensoituva 
Säilytys- ja kuljetuslämpötila: -20 - +60 °C 
Ilmankosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: enintään 95 %, ei 
kondensoituva 

Ulkomitat 
Maski täysin 
koottuna 
kulmakappaleineen 
(ei pääremmejä) 

Erittäin pieni:
156 mm (K) x 103 mm (L) x 111 mm (S) 
Pieni: 
156 mm (K) x 103 mm (L) x 112 mm (S) 
Keskikokoinen: 
175 mm (K) x 103 mm (L) x 112 mm (S) 
Suuri: 
175 mm (K) x 103 mm (L) x 112 mm (S) 

 
 

Huomautukset: 
 Maskin osat eivät sisällä PVC- tai DEHP-muoveja tai ftalaatteja. 

 Tämän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumia 
(lateksia). 

 Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 
 

Säilytys 

Varmista, että maski on täysin puhdas ja kuiva ennen kuin pistät sen 
säilytykseen pidemmäksi aikaa. Säilytä maskia kuivassa paikassa 
suojattuna suoralta auringonvalolta. 
 

Hävittäminen 

Tämä maski ei sisällä mitään vaarallisia valmistusaineita ja se voidaan 
hävittää tavallisen talousjätteen tapaan. 
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Symbolit 

Tuotteessa tai sen pakkauksessa voi esiintyä seuraavia symboleja: 

 
Tuotenumero 

 
Eränumero 

 
Ilmankosteusrajoitus 

 
Lämpötilarajoitus 

 
Helposti särkyvää, käsiteltävä 
varoen  

Tuotetta ei ole valmistettu 
luonnonkumista (lateksista) 

 
Valmistaja  

Valtuutettu edustaja Euroopan 
yhteisön alueella 

 
Suojattava sateelta 

 
Tämä puoli ylöspäin 

 

Ilmaisee varoitusta tai huomioitavaa seikkaa ja varoittaa vammautumisen 
mahdollisuudesta tai ilmaisee erityistoimenpiteet laitteen turvallista ja 
tehokasta käyttöä varten 

 
Huomio, perehdy mukana tulleisiin ohjeisiin 

 
Ilma-aukoton maski 

 
 

Kuluttajatakuu 

ResMed ilmoittaa noudattavansa kaikkia Euroopan unionin alueella 
myytäviä tuotteita koskevia EU-direktiivin 1999/44/EY nojalla tunnustettuja 
kuluttajasuojaa koskevia lakeja ja Euroopan unionin jäsenmaiden vastaavia 
kansallisia lakeja. 
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