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Πληροφορίες χρήσης

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.resmed.com για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με το Mirage Quattro,

συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών εφαρμογής βήμα προς βήμα.

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 και Mirage
Quattro είναι εμπορικά σήματα της ResMed Ltd και η ονομασία Mirage είναι
καταχωρισμένη στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Οι
προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. © 2007 ResMed Ltd.
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Τεχνολογία τέταρτης γενιάς

Εξατομικευμένη άνεση

Ελαφριά και αθόρυβη

Όλα γίνονται πιο εύκολα

Μάσκα με απόδοση που
εμπιστεύεστε 

Η Mirage Quattro είναι μια μάσκα για

ολόκληρο το πρόσωπο που παρέχει

σφράγιση και άνεση ανώτερου επιπέδου.

Η μάσκα σας είναι από τη ResMed, την

εταιρεία με την κορυφαία τεχνολογία στις

μάσκες. Οι μάσκες μας για ολόκληρο το

πρόσωπο εξακολουθούν να είναι προϊόντα

αναφοράς και τις εμπιστεύονται

εκατομμύρια χρήστες (όπως εσείς!) σε

ολόκληρο τον κόσμο.
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Εξατομικευμένη άνεση

• Προσαρμόζεται στο προφίλ σας – Ο επιλογέας

MicroFit επιτρέπει να κάνετε ακριβείς ρυθμίσεις στο

στήριγμα μετώπου με τη μάσκα στο πρόσωπό σας.

Περιστρέφοντας τον επιλογέα, τοποθετείτε τη μάσκα

στην πιο άνετη για σας θέση.

• Σφραγίζει στο περίγραμμα του προσώπου σας –

το μαλακό και ελαστικό μαξιλάρι διπλού τοιχώματος

με ανακουφιστική τεχνολογία ακολουθεί το

περίγραμμα του προσώπου σας και προσαρμόζει

απαλά τη σφράγιση.

• Παραλαμβάνει την κίνηση του σαγονιού κατά τη

διάρκεια του ύπνου – το μαξιλάρι περιλαμβάνει μία

κινητή μεμβράνη στο πηγούνι.

• Μεγάλο εύρος μεγεθών – XS, S, M και L ... 

θα βρείτε το μέγεθος που σας ταιριάζει καλύτερα.

Ελαφριά και αθόρυβη

• Ελαφριά αίσθηση στο πρόσωπο – η απλή

σχεδίαση είναι όμορφη και την αισθάνεστε

ελαφριά.

• Αθόρυβη απόδοση – τα ενσωματωμένα

ανοίγματα εξαερισμού διασκορπίζουν τον αέρα

απαλά και αθόρυβα ώστε εσείς και ο/η

σύντροφός σας να μπορείτε να απολαύσετε

ύπνο χωρίς ενοχλήσεις. 

Όλα γίνονται πιο εύκολα

• Εφαρμογή από την πρώτη φορά – είναι

εύκολο να γνωριστείτε με τη μάσκα σας όταν

εφαρμόσει καλά από την πρώτη φορά που θα

τη φορέσετε. Η Mirage Quattro είναι

σχεδιασμένη για καλή εφαρμογή – την πρώτη

φορά, κάθε φορά.

• Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση – άνετοι

συνδετήρες και σχισμές κεφαλοδέτη.

• Έτοιμη να φορεθεί – ο κεφαλοδέτης που δεν

απαιτεί συνεχείς ρυθμίσεις διατηρεί τις

ρυθμίσεις σας μετά την πρώτη προσαρμογή.

• Εύκολος καθαρισμός – λιγότερα κομμάτια

επιτρέπουν στη μάσκα σας να έχει απλή

συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

• Σχεδιασμένη για τον δικό σας τρόπο ζωής –

περιεκτικό πακέτο υποστήριξης με τσάντα

μεταφοράς, DVD για τη φροντίδα της μάσκας,

οδηγίες γρήγορης εφαρμογής και οδηγίες

χρήσης.
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