
Mirage Quattro™

VOLGELAATSMASKER

Gebruikersinformatie

Bezoek www.resmed.com voor meer informatie over de

Mirage Quattro, inclusief stapsgewijze instructies voor het

opzetten.

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 ontwerpregistraties: 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 en Mirage Quattro zijn handelsmerken van ResMed Ltd en

Mirage is gedeponeerd bij het bureau voor octrooien en handelsmerken van de V.S. Specificaties

kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. © 2007 ResMed Ltd. 1011464/1 07 03

Global leaders in sleep and respiratory medicine    www.resmed.com   

Mirage Quattro 
VOLGELAATSMASKER

Vierde-generatie technologie

Persoonlijk afgestemd comfort

Licht en stil

We maken het u gemakkelijker

Betrouwbare maskerprestaties 

Mirage Quattro™ is een volgelaatsmasker

dat superieure afdichting en comfort biedt.

Uw masker is van ResMed, leiders in

maskertechnologie. Onze

volgelaatsmaskers blijven de norm

bepalen en miljoenen gebruikers over de

hele wereld vertrouwen erop (net als u!).
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Persoonlijk afgestemd comfort

• Past zich aan op uw profiel – met de MicroFit

draaiknop kan de voorhoofdsteun nauwkeurig

worden afgesteld met het masker op uw gezicht.

Met de draaiknop zet u het masker in de positie die

voor u het meest comfortabel is.

• Dicht af tegen uw gezichtscontouren – het

dubbelwandige kussen is zacht en meegevend en

gebruikt veerluchttechnologie om de contouren van

uw gezicht te volgen en past zo de afdichting

zachtjes aan.  

•  Geeft ruimte voor kaakbewegingen tijdens uw

slaap – het kussen bevat een bewegend membraan

bij de kin.

• Een grote verscheidenheid aan maten – XS, S, M

en L ... u vindt altijd de maat die u precies past.

Licht en stil

• Voelt licht aan op het gezicht – gestroomlijnd

ontwerp dat licht aanvoelt.

• Stille werking – ingebouwde afvoeropeningen

verdelen de lucht stil en rustig zodat u en uw

partner van een goede nachtrust kunnen

genieten. 

We maken het u gemakkelijker

• Meteen goed passen – het is gemakkelijk om

vertrouwd te raken met uw masker, wanneer

het u meteen de eerste keer goed past. Uw

Mirage Quattro is ontworpen voor een goede

pasvorm – meteen en elke keer weer.

• Gemakkelijk op en af te zetten – handige

klemmen en sleuven voor de hoofdband.

• Klaar voor gebruik – de set-and-forget

hoofdband bewaart uw instellingen na de

eerste afstelling.

• Gemakkelijk schoon te maken – minder

onderdelen dus eenvoudige montage en

demontage van uw masker.

• Ontworpen voor uw levenswijze – uitgebreid

ondersteuningspakket met reistas, DVD over

maskerverzorging, snelle pasgids en

gebruiksaanwijzing.
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