
Mirage Quattro™

VOLGELAATSMASKER

VIERDE-GENERATIE TECHNOLOGIE

Breed pasbereik: vierde-generatie volgelaatsmasker van
ResMed past meer dan 95% van de gebruikers.* 

Mirage™ dubbelwandig kussen met veerluchttechnologie:
het unieke kussen laat beweging toe tijdens de slaap en biedt
een effectieve oplossing voor het zakken van de kaak.

MicroFit draaiknop: nieuwe instelmogelijkheid voor de
voorhoofdsteun verschaft een persoonlijke pasvorm en comfort.

Licht, stil en gebruikersvriendelijk: deze voordelen zijn
optimaal met het gestroomlijnde maskerontwerp, de verbeterde
luchtafvoer en een heel assortiment aan gebruikersvriendelijke
functies.  

Instellen en klaar sleuven voor de
hoofdband
bewaren de optimale pasvorminstellingen

Een bewegend kussenmembraan bij de
neusbrug
past zich aan verschillende neusstructuren aan
en voorkomt lekkage in de ogen

Mirage dubbelwandig kussen met
veerluchttechnologie
verbetert de afdichting waar dit het hardste
nodig is

Set-and-forget sleuven in de hoofdband
voor gemakkelijk afzetten van het masker 

Vereenvoudigde bocht met 
anti-verstikkingsklep (AAV) 
slechts enkele bochtonderdelen voor
gemakkelijke montage en demontage; AAV
verbetert de veiligheid als de luchtstroom naar
het masker wordt belemmerd

MicroFit draaiknop 
op het maskerkussen geeft een betere pasvorm, 
afdichting en meer comfort voor meer dan 95% van 
de gebruikers*

Verbeterde ingebouwde luchtafvoeropeningen
zorgen voor een minimale geluidsproductie

Kussenklem met lipjes
om het kussen gemakkelijk van het frame
te verwijderen

Een bewegend kussenmembraan bij de kin
zorgt voor een blijvende afdichting en geeft 
ruimte voor zakken en bewegen van de kaak

Het membraan zoals u het ziet op een
zijaanzicht van het maskerkussen.
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VOORDELEN VOOR DE ARTS

Pasbereik vergroot tot meer dan 95%

van de gebruikers*

• De MicroFit draaiknop en
veerluchtkussentechnologie zorgen
ervoor dat het masker beter op meer
gezichtsstructuren past

• Nieuwe maskermaat XS 

Klantentevredenheid en therapietrouw

• Uitgebreid ondersteuningspakket voor de
gebruiker met reistas, DVD over
maskerverzorging, snelle pasgids en
gebruiksaanwijzing 

• Verhoogde therapie-acceptatie door
meteen een goede pasvorm 

• Op de persoon afgestemde pasvorm,
comfort en afdichting stimuleren
langdurige therapietrouw 

• Vereenvoudigde onderdelen voor snelle
en gemakkelijke montage en demontage

Kosten- en tijdbesparend

• Minder voorraad: 33% minder
productcodes dan Ultra Mirage™
Volgelaatsmasker en minder
maskeronderdelen

• Minder tijd nodig voor aanmeten en
training: verbeterde kussentechnologie
met snelle afdichting

• Minder hulpvragen: gemakkelijk in het
gebruik en eenvoudig passend te maken

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER 

Persoonlijk afgestemd comfort

• De MicroFit draaiknop past het masker
zo aan dat het bij het profiel van de
gebruiker past

• Het dubbelwandige kussen met
veerluchttechnologie past zich aan op de
contouren van het gezicht en laat
beweging toe tijdens de slaap (inclusief
het zakken van de kaak)

Licht en stil

• Gestroomlijnd ontwerp voelt licht aan op
het gezicht

• Verbeterd luchtafvoerontwerp zorgt voor
minder geluid

We maken het u gemakkelijker

• Met behulp van de MicroFit draaiknop en
de veerluchtkussentechnologie bereikt u
een goede maskerpasvorm – meteen en
elke keer weer

• Minder onderdelen voor gemakkelijk
hanteren, schoonmaken, montage en
demontage

NIEUWSTE TECHNOLOGIE

MicroFit draaiknop

Wel 24 posities binnen uw bereik – voorziet in een comfortabele,
effectieve pasvorm voor meer dan 95% van de gebruikers*

• Verstelbaar: kan op het gezicht van de gebruiker worden aangepast

• Nauwkeurig: elke draai aan de draaiknop verstelt de voorhoofdsteun
een klein stukje

• Progressief: beweegt in de richting van het gezicht zodat de gebruiker
voelt wanneer de pasvorm het meest comfortabel is

• Werkt in combinatie met het kussen: als de draaiknop de hoek tussen
het masker en het gezicht verstelt, past het kussen zich aan voor een
betere afdichting op de plaatsen waar dit het hardste nodig is – zonder
dat de hoofdband te strak hoeft te worden aangetrokken

* bron: interne antropometrische gegevens van ResMed
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PRODUCTCODES Mirage Quattro™

Volgelaatsmasker 

1 Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees en Nederlands 
2 Engels, Zweeds, Noors, Deens, Fins, Hongaars, Pools en Grieks
3 Engels, Russisch, Turks, Tsjechisch, Estlands, Sloveens, Slowaaks, Bulgaars,
Roemeens, Lets en Litauws 

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 of 1 800 424 0737 (gratis), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 of 1 800 658 189 (gratis). Kantoren in Brazilië, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Hongkong, Japan, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland (zie website voor verdere informatie). Beschermd door octrooien: 
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. Overige octrooien
aangevraagd. Beschermd door octrooien: 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. Overige ontwerpregistraties aangevraagd. Mirage, Mirage Quattro en Ultra Mirage zijn handelsmerken van ResMed Ltd en Mirage is gedeponeerd bij het bureau voor octrooien en handelsmerken
van de V.S.© 2007 ResMed Ltd. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 1011408/1 07 03
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