
Mirage Quattro™
ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΤΈΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΆΣ

Μεγάλο εύρος εφαρμογής: η μάσκα τέταρτης γενιάς για

ολόκληρο το πρόσωπο από τη ResMed εφαρμόζει στο

95% των χρηστών τουλάχιστον.*

Μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage™ με
ανακουφιστική τεχνολογία: μοναδικό μαξιλάρι που

παραλαμβάνει την κίνηση κατά τον ύπνο και προσφέρει

αποτελεσματική λύση στην πτώση του σαγονιού.

Επιλογέας MicroFit: η νέα ρύθμιση του στηρίγματος

μετώπου προσφέρει εξατομικευμένη εφαρμογή και άνεση.

Ελαφριά, αθόρυβη και εύχρηστη: αυτά τα οφέλη

βελτιστοποιούνται με την απλή σχεδίαση της μάσκας, τη

βελτιωμένη σχεδίαση του εξαερισμού και μια σειρά φιλικών

προς το χρήστη χαρακτηριστικών. 

Σχισμές κεφαλοδέτη που δεν
απαιτούν συνεχείς ρυθμίσεις
διατηρούν τις ρυθμίσεις βέλτιστης

εφαρμογής

Κινητή μεμβράνη μαξιλαριού στη
γέφυρα της μύτης
υποδέχεται διάφορους τύπους ρινικών

δομών και εμποδίζει τη διαρροή προς

τα μάτια

Μαξιλάρι διπλού τοιχώματος Mirage
με ανακουφιστική τεχνολογία
ενισχύει τη σφράγιση εκεί που

χρειάζεται περισσότερο

Συνδετήρες κεφαλοδέτη που δεν
απαιτούν συνεχείς ρυθμίσεις
επιτρέπουν την εύκολη αφαίρεση της

μάσκας 

Απλοποιημένο γωνιακό εξάρτημα με
αντιασφυξιογόνο βαλβίδα (AAV)
λίγα κομμάτια για εύκολη

συναρμολόγηση και

αποσυναρμολόγηση. Η βαλβίδα AAV

ενισχύει την ασφάλεια όταν η ροή αέρα

προς τη μάσκα εμποδίζεται

Επιλογέας MicroFit 
παρέχει καλύτερη εφαρμογή, σφράγιση και 

άνεση στο 95% των χρηστών τουλάχιστον*

Βελτιωμένα ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού
παρέχουν εξαγωγή με ελάχιστο θόρυβο

Συνδετήρας μαξιλαριού με προεξοχές
επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του μαξιλαριού 

από το πλαίσιο

Κινητή μεμβράνη μαξιλαριού στο 
πηγούνι
διατηρεί τη σφράγιση και παραλαμβάνει 

την πτώση και την κίνηση του σαγονιού

Η μεμβράνη όπως φαίνεται στην πλάγια

όψη του μαξιλαριού της μάσκας
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το εύρος εφαρμογής αυξήθηκε στο
95% των χρηστών τουλάχιστον*

• Ο επιλογέας MicroFit και η ανακουφιστική

τεχνολογία μαξιλαριών ρυθμίζουν τη μάσκα

ώστε να εφαρμόζει σε περισσότερες δομές

προσώπων

• Νέο πολύ μικρό (XS) μέγεθος μάσκας

Ικανοποίηση και συμμόρφωση του
πελάτη

• Περιεκτικό πακέτο υποστήριξης χρήστη με

τσάντα μεταφοράς, DVD για τη φροντίδα

της μάσκας, οδηγίες γρήγορης εφαρμογής

και οδηγίες χρήσης

• Αυξημένη αποδοχή θεραπείας μέσω της

εφαρμογής από την πρώτη φορά

• Η εξατομικευμένη εφαρμογή, άνεση και

σφράγιση ενθαρρύνουν τη μακροχρόνια

συμμόρφωση

• Απλοποιημένα κομμάτια για γρήγορη και

εύκολη συναρμολόγηση και

αποσυναρμολόγηση

Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου

• Μειωμένος αριθμός εξαρτημάτων: 33%

λιγότεροι κωδικοί προϊόντων σε σύγκριση

με τη μάσκα για ολόκληρο το πρόσωπο

Ultra Mirage™ και λιγότερα κομμάτια για τη

μάσκα

• Μειωμένος χρόνος εφαρμογής και

εκπαίδευσης: η βελτιωμένη τεχνολογία

μαξιλαριών επιτρέπει τη γρήγορη σφράγιση

• Μειωμένες επιστροφές για διορθώσεις:

εύκολη στη χρήση και στην εφαρμογή

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Εξατομικευμένη άνεση

• Ο επιλογέας MicroFit ρυθμίζει τη μάσκα

ώστε να ταιριάζει με το προφίλ του χρήστη

• Το μαξιλάρι διπλού τοιχώματος με

ανακουφιστική τεχνολογία προσαρμόζεται

στο περίγραμμα του προσώπου και

παραλαμβάνει την κίνηση κατά τον ύπνο

(συμπεριλαμβανομένης της πτώσης του

σαγονιού)

Ελαφριά και αθόρυβη

• Απλή σχεδίαση που δεν βαραίνει στο

πρόσωπο

• Βελτιωμένη σχεδίαση εξαερισμού που

μειώνει το θόρυβο

Όλα γίνονται πιο εύκολα

• Ο επιλογέας MicroFit και η ανακουφιστική

τεχνολογία μαξιλαριών βοηθούν να

επιτευχθεί καλή εφαρμογή της μάσκας – την

πρώτη φορά, κάθε φορά

• Λιγότερα κομμάτια για εύκολο χειρισμό,

καθαρισμό, συναρμολόγηση και

αποσυναρμολόγηση

ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επιλογέας MicroFit

Δυνατότητα επιλογής 24 θέσεων στα δάχτυλά σας – παρέχεται άνετη,

αποτελεσματική εφαρμογή για το 95% των χρηστών τουλάχιστον*

• Ρυθμιζόμενος: μπορεί να ρυθμιστεί όταν είναι στο πρόσωπο του χρήστη

• Ακριβής: κάθε στροφή του επιλογέα προσαρμόζει το στήριγμα μετώπου σε

μικρά βήματα

• Προοδευτική ρύθμιση: κινείται προς το πρόσωπο, επιτρέποντας στον

χρήστη να αντιληφθεί πότε έχει επιτευχθεί η πιο κατάλληλη εφαρμογή για το

πρόσωπό του

• Λειτουργεί σε συνδυασμό με το μαξιλάρι: καθώς ο επιλογέας ρυθμίζει τη

γωνία της μάσκας στο πρόσωπο, το μαξιλάρι προσαρμόζεται ώστε να ενισχύει

τη σφράγιση εκεί που χρειάζεται περισσότερο – χωρίς να απαιτείται

υπερβολικό σφίξιμο του κεφαλοδέτη

* Πηγή: εσωτερικά ανθρωπομετρικά δεδομένα της ResMed

Ευρώπη 11

Πολύ μικρή 61204
Μικρή 61205
Μεσαία 61206
Μεγάλη 61207

Ευρώπη 22

Πολύ μικρή 61208
Μικρή 61209
Μεσαία 61210
Μεγάλη 61211

Ευρώπη 33

Πολύ μικρή 61228
Μικρή 61229
Μεσαία 61230
Μεγάλη 61231

Γαλλία
Πολύ μικρή 61220
Μικρή 61221
Μεσαία 61222
Μεγάλη 61223

Αγγλία
Πολύ μικρή 61224
Μικρή 61225
Μεσαία 61226
Μεγάλη 61227

Ασία-Ειρηνικός
Πολύ μικρή 61216
Μικρή 61217
Μεσαία 61218
Μεγάλη 61219

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία
Πολύ μικρή 61212
Μικρή 61213
Μεσαία 61214
Μεγάλη 61215

ΚΩΔΙΚΟI ΠΡΟΪOΝΤΟΣ
Μάσκα για ολόκληρο το πρόσωπο Mirage Quattro 

1 Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ολλανδικά 
2 Αγγλικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά και

Ελληνικά
3 Αγγλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Εσθονικά, Σλοβενικά, Σλοβακικά,

Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Λεττονικά και Λιθουανικά

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 ή 1 800 424 0737 (χωρίς χρέωση), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 ή 1 800 658 189 (χωρίς χρέωση). Γραφεία της

ResMed σε Αυστρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Μαλαισία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Σουηδία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ

(δείτε τον δικτυακό τόπο για περισσότερες πληροφορίες). Προστασία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 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. Άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπό κατοχύρωση. Προστασία με

καταθέσεις σχεδίων: 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. Άλλα σχέδια υπό κατοχύρωση. Τα Mirage, Mirage Quattro και Ultra Mirage είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd και η ονομασία Mirage είναι καταχωρισμένη στο

Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. © 2007 ResMed Ltd. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 1011413/1 07 03
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