
Quattro Air
Non-vented full face mask
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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
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NORSK 

 
Ikke-ventilert helmaske 

Takk for at du valgte Quattro Air NV-helmaske (ikke-ventilert). 
 

Bruke denne veiledningen 

Les hele veiledningen før bruk. Når du følger anvisningene, må du handle 
i samsvar med bildene på forsiden av veiledningen. 
 

Tiltenkt bruk 

Quattro Air NV er et ikke-invasivt tilbehør som brukes til å kanalisere 
luftflow (med eller uten tilleggsoksygen), beregnet på bruk sammen med 
ventilatorer som har aktiv ekspirasjonsventil, for å gi assistert ventilasjon 
til pasienter med respiratorisk insuffisiens og respirasjonssvikt. 

Quattro Air NV: 

 skal brukes av pasienter som veier mer enn 30 kg og trenger assistert 
ventilasjon, men ikke for å overleve. 

 er beregnet på gjenbruk på én pasient i hjemmemiljø og/eller gjenbruk 
på flere pasienter i sykehus-/institusjonsmiljø. 

 

 GENERELLE ADVARSLER 

 Masken skal ikke brukes uten kvalifisert tilsyn på pasienter som 

ikke selv kan ta av seg masken. 

 Masken skal ikke brukes på pasienter med hemmet svelgerefleks 

eller andre lidelser som predisponerer for aspirering i tilfelle 

oppstøt eller oppkast. 

 Denne masken skal kun brukes med ventilatorer som er anbefalt 

av en lege eller respirasjonsterapeut. 

 Masken skal ikke brukes uten at ventilatorsystemet er slått på og 

fungerer som det skal. 

 Følg alle forholdsregler ved bruk av tilleggsoksygen. 

 Hvis oksygen brukes sammen med ventilatoren, må 

oksygentilførselen slås av når ventilatoren ikke er i drift, slik at 

ubrukt oksygen ikke akkumuleres i utstyret og utgjør en brannfare. 
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 Med en fast flowhastighet av tilleggsoksygen (hvis brukt) vil den 

innåndede oksygenkonsentrasjonen variere, avhengig av 

trykkinnstillingene, pasientens pustemønster, valg av maske og 

lekkasjegrad. 

 Oksygen støtter forbrenning. Oksygen skal ikke brukes under 

røyking eller i nærheten av åpen ild. Oksygentilførselen skal bare 

brukes i godt ventilerte rom. 

 De tekniske spesifikasjonene for masken blir sendt til klinikeren 

for å kontrollere at de er kompatible med ventilatoren. Ved bruk 

utenfor spesifikasjonene eller med ukompatibelt utstyr, kan 

forseglingen og komforten til masken være svekket slik at optimal 

behandling ikke oppnås og lekkasjer eller variabel 

lekkasjehastighet kan påvirke ventilatorens funksjon. 

 Avslutt bruken av masken hvis du har NOEN SOM HELST 

negative reaksjoner ved bruk av masken og rådfør deg med legen 

eller søvnterapeuten. 

 Bruk av masken kan føre til sårhet i tenner, gomme eller kjeve 

eller forverre et eksisterende tannhelseproblem. Hvis det oppstår 

symptomer, skal du ta kontakt med lege eller tannlege. 

 Se i bruksanvisningen for ventilatoren for mer informasjon om 

innstillinger og bruk. 

 Fjern all emballasje før du begynner å bruke masken. 
 

Slik bruker du masken 

ResMed har gitt Quattro Air NV-vinkelrøret et blått skjær for å identifisere 
den som en ikke-ventilert maske. 
Quattro Air NV har en standard konisk 22 mm hunnkobling for ekstern 
tilkobling til ventilatoren. 

Bruk en standard konisk kobling hvis det er nødvendig med 
trykkavlesninger og/eller tilleggsoksygen. 
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Tilpasning 

1. Ta vinkelrøret ut av masken ved å trykke inn sideknappene og trekke 
det ut. 

2. Med begge de nedre hodestroppene åpne, holdes masken godt mot 
ansiktet og hodestroppene trekkes over hodet. Pass på at etiketten på 
hodestroppene vender utover når hodestroppene er på. 

3. Løsne festetappen på de øvre hodestroppene. Trekk jevnt i stroppene 
til masken er stabil og posisjonert slik det er vist. Sett festetappene på 
igjen. 

4. Før de nedre stroppene under ørene. Hemp hodestroppene på 
rammen og klem hurtigutløsningen sammen. 

5. Løsne festetappen på de nedre hodestroppene. Trekk jevnt i 
stroppene til masken sitter godt på haken, og sett festetappene på 
igjen. 

6. Start ventilasjonen og koble deretter luftslangen fra apparatet til 
vinkelrøret. Fest vinkelrøret til masken ved å trykke inn sideknappene 
og skyve vinkelrøret inn i masken.  

7. Løsne festetappen på de øvre hodestroppene. Juster stroppene jevnt, 
akkurat slik at det oppnås tetning, og sett festetappene på igjen. 
Overstramming kan føre til lekkasjer. 

8. Masken og hodestroppene skal plasseres som vist. 
 

Slik tar du av masken 

Det er to måter å ta av masken på. 

Ta av masken på vanlig vis 

1. Løsne klemmen for hurtigutløsningen fra rammen ved å klemme 
sammen knappene på sidene. Du kan også ta den nedre 
hodestroppen av kroken. 

2. Trekk masken bort fra ansiktet og tilbake over hodet ditt. 
 

Ta av masken ved bruk av hurtigutløsningssnor 

1. Trekk hurtigutløsningssnoren ned. Hurtigutløsningsklemmen skilles fra 
masken. 

2. Trekk masken bort fra ansiktet og tilbake over hodet ditt. 
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Demontering 

1. Hekte av de øvre hodestroppene fra rammen. Du trenger ikke løsne 
festetappene. 

2. Ta vinkelrøret ut av masken ved å trykke inn sideknappene og trekke 
det ut. Koble fra vinkelrøret fra luftslangen. 

3. Hold i den nedre delen av kroken, og trekk hjørnet på rammen forsiktig 
bort fra siden på masken. 

4. Demonter rammen fra resten av masken. 
 

Montering 

1. Trykk rammen på resten av masken. Pass på at den knepper på plass 
øverst og i begge de nedre hjørnene. 

2. Fest de øvre hodestroppene til maskerammen ved å hempe dem 
gjennom hver av de øvre hodestroppkrokene. Pass på at 
ResMed-logoen på hodestroppene vender utover og er rettvendt. 

3. Hvis hurtigutløsningsklemmen er fjernet fra rammen, fester du den 
igjen ved å træ den på den nedre, høyre hodestroppkroken. 

4. Hvis hurtigutløsningen er demontert, klemmer du delene sammen 
igjen som vist i illustrasjonene for montering. 

5. Hvis hurtigutløseren er tatt av hodestroppene, træ den nedre 
hodestroppen gjennom sporet på hurtigutløseren. Fold tappen over for 
å feste på nytt. 

6. Koble vinkelrøret til luftslangen. Fest vinkelrøret til masken ved å 
trykke inn sideknappene og skyve vinkelrøret inn i masken. Trekk i 
vinkelrøret for å kontrollere at det er godt festet til masken. 

 

Rengjøring av masken hjemme 

Masken og hodestroppene skal vaskes for hånd ved å skrubbe dem 
forsiktig i nesten lunkent (omtrent 30 °C) mildt såpevann. Alle 
komponenter skal skylles godt med vann fra springen 
(drikkevannskvalitet) og lufttørkes uten å utsettes for direkte sollys. 

 ADVARSEL 

Følg alltid rengjøringsanvisningene og bruk mild såpe. Noen 

rengjøringsprodukter kan være skadelige for masken, dens deler og 

funksjon, og kan avgi dunster som er skadelig å puste inn hvis 

masken ikke skylles godt nok. 
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 FORSIKTIG 

Hvis noen komponent i systemet er synlig forringet (har sprekker, 

krakelering, revner osv.), skal komponenten kasseres og skiftes. 

Hver dag / etter hver gangs bruk: 

 Demonter maskens komponenter i henhold til 
demonteringsanvisningene. 

 Rengjør grundig de atskilte maskekomponentene (unntatt 
hodestroppene), ved å skrubbe dem varsomt i nesten lunkent 
(omtrent 30 °C) mildt såpevann.  

 Ansiktsfett og -olje må fjernes fra puten etter bruk for å sikre best 
mulig maskeforsegling. 

 Kontroller hver komponent og vask om nødvendig på nytt til du ser at 
komponentene er rene. 

 Skyll alle komponentene godt i vann fra springen (drikkevannskvalitet) 
og la dem lufttørke uten å utsettes for direkte sollys.  

 Når alle komponenter er tørre, monteres de igjen i henhold til 
anvisningene for montering. 

Ukentlig: 

 Vask hodestroppene for hånd. De kan vaskes uten å måtte 
demonteres først. 

 

Desinfisering av masken mellom pasienter 

Denne masken skal desinfiseres når den brukes mellom pasienter. 
Instruksjoner om desinfisering og sterilisering er tilgjengelige på 
ResMeds nettside, www.resmed.com/masks/sterilization. Hvis du ikke 
har Internett-tilgang, kan du ta kontakt med ResMeds representant. 
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Feilsøking 

Problem / mulig årsak Løsning
Masken er ukomfortabel  
Hodestroppene er for stramme. Putemembranen er konstruert for å blåses opp 

mot ansiktet for å gi komfortabel forsegling 
med minimal stramming av hodestroppene. 
Juster stroppene jevnt. Pass på at 
hodestroppene ikke er for stramme og at 
puten ikke blir klemt eller brettet. 

Masken kan ha feil størrelse. Snakk med klinikeren for å få størrelsen på 
ansiktet ditt kontrollert mot tilpasningsmalen. 
Merk at ulike masker kan ha forskjellig 
størrelse. 

Masken er for støyende  
Vinkelrøret er feil montert. Koble fra vinkelrøret fra masken og monter på 

nytt i henhold til anvisningene. 
Masken lekker rundt ansiktet  
Putemembranen er krøllet eller foldet. Tilpass masken på nytt etter anvisningene. 

Pass på at puten er riktig plassert på ansiktet 
før du trekker hodestroppene over hodet. La 
ikke masken gli nedover ansiktet under 
tilpasningen ettersom dette kan føre til at 
puten foldes eller krølles. 

Masken kan ha feil størrelse. Snakk med klinikeren for å få størrelsen på 
ansiktet ditt kontrollert mot tilpasningsmalen. 
Merk at ulike masker kan ha forskjellig 
størrelse. 

Ramme feil tilpasset. Ta resten av masken av rammen, og sett den 
deretter sammen i henhold til anvisningene. 
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Tekniske spesifikasjoner 

Dødromsinformasjon Fysisk dødrom er det tomme volumet i masken opptil enden av 
svivelen. Når du bruker puter i størrelse Large er det 214 ml. 

Behandlingstrykk 0 til 40 cm H2O 
Motstand Målt trykkfall (nominelt) 

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

Miljøbetingelser Driftstemperatur: +5 °C til +40 °C 
Driftsfuktighet: 15 % til 95 % ikke-kondenserende 
Temperatur under oppbevaring og transport: -20 °C til +60 °C 
Fuktighet under oppbevaring og transport: opptil 95 % 
ikke-kondenserende 

Bruttodimensjoner 
Maske fullstendig 
satt sammen med 
vinkelrør (ingen 
hodestropper) 

Extra Small:
156 mm (H) x 103 mm (B) x 111 mm (D) 
Small: 
156 mm (H) x 103 mm (B) x 112 mm (D) 
Medium: 
175 mm (H) x 103 mm (B) x 112 mm (D) 
Large: 
175 mm (H) x 103 mm (B) x 112 mm (D) 

 
 

Merknader: 
 Maskesystemet inneholder ikke PVC, DEHP eller ftalater. 

 Dette produktet er ikke laget av naturgummilateks. 

 Produsenten forbeholder seg retten til å forandre disse 
spesifikasjonene uten varsel. 

 

Oppbevaring 

Påse at masken er grundig rengjort og tørr før du oppbevarer den i et 
lengre tidsrom. Oppbevar masken på et tørt sted ute av direkte sollys. 
 

Avfallsbehandling 

Denne masken inneholder ingen farlige stoffer og kan kasseres sammen 
med vanlig husholdningsavfall. 
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Symboler 

Følgende symboler kan finnes på produktet eller emballasjen: 

 
Katalognummer 

 
Partikode (batch) 

 
Fuktighetsbegrensning 

 
Temperaturbegrensning 

 
Forsiktig, behandles med 
forsiktighet  

Ikke laget med naturgummilateks 

 
Produsent  

Autorisert europeisk 
representant 

 
Må ikke utsettes for regn 

 
Denne side opp 

 

Angir en advarsel eller forsiktighetsregel som varsler om potensiell 
personskade eller redegjør for spesielle tiltak som må iverksettes for at 
utstyret skal kunne brukes på en trygg og effektiv måte 

 
Forsiktig, kontroller medfølgende dokumenter 

 
Ikke-ventilert maske 

 
 

Forbrukergaranti 

ResMed vedkjenner seg alle kunderettigheter som er gitt under 
EU-direktiv 1999/44/EF og de respektive nasjonale lovene innenfor EU når 
det gjelder produkter som selges innenfor EU. 



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive, Bella Vista, NSW 2153. Australia 

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. For patent information, 
see www.resmed.com/ip. Quattro Air is a trademark of ResMed Ltd and is registered in 
the U.S. Patent and Trademark Office.  © 2017 ResMed Ltd.  628098/3 2017-07

628098
ResMed.com




