
www.quattrofx.com

•	 Com	as	duas	presilhas	no	arnês	
soltas,	posicione	a	almofada	em	
ângulo	na	ponte	nasal.	

•	 Segure	a	máscara	firmemente	
contra	o	rosto	e	puxe	o	arnês		
para	trás	da	cabeça.

•	 Mantendo	a	parte	superior	da	máscara	
no	local,	ajuste	a	parte	inferior	da	
máscara,	apertando	contra	o	rosto.

1 2 3

•	 Passe	as	correias	inferiores	por	
baixo	das	orelhas	e	fixe	o	arnês	na	
parte	inferior	da	estrutura	Spring.

•	 Repita	a	etapa	5	com	as	correias	
inferiores	do	arnês.
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•	 Solte	as	pontas	de	Velcro®,	puxe	
uniformemente	as	correias	superiores	
do	arnês	até	que	a	posição	seja	
confortável	e	volte	a	prender	o	Velcro.
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•	 Confira	se	o	arnês	está	posicionado	
corretamente	na	cabeça.

•	 Verifique	se	a	máscara	está	apoiada	na	metade	
da	ponte	nasal	e	não	aperta	os	olhos.

Dica	um Dica	dois

•	 Conecte	uma	das	extremidades	
do	tubo	de	ar	à	peça	giratória	e	a	
outra	ao	dispositivo	respiratório.

•	 Ligue	o	dispositivo	respiratório.
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Benefícios	para	você...		
Economias de tempo e custo 
A	Quattro	FX	fornece	ferramentas	para	obter	o	melhor	
ajuste	para	os	seus	pacientes—na	primeira	vez	e	em		
todas	as	vezes.

Recursos	novos	e	intuitivos	tornam	o	ajuste	da	Quattro	
FX	um	processo	rápido	e	direto,	economizando	tempo,	
dinheiro	e	visitas	adicionais	dos	pacientes.

Basta escolher o tamanho, ajustar e selar 
A	ferramenta	de	dimensionamento	personalizada	e	a	
técnica	de	ajuste	Swing	Seal	tornam	fácil	alcançar	uma	
selagem	confortável	e	eficaz.	A	estrutura	Spring	e	o	novo	
design	do	arnês	geram	uma	“suspensão”,	que	elimina	a	
necessidade	de	suporte	para	testa.	

Com	selagem	forte	e	menos	pontos	de	ajuste,	nunca	foi	
tão	fácil	colocar	e	usar	uma	máscara	facial.

Aceitação da terapia
O	conforto,	o	desempenho	e	a	sensação	de	liberdade	que	
a	Quattro	FX	fornece	ajudam	os	usuários	a	aceitar	a	terapia	
desde	o	início	e	manter	a	conformidade	a	longo	prazo.

...e	para	os	seus	pacientes
Desempenho estável  
As	novas	tecnologias	na	almofada	Spring	Air™	e	na	
estrutura	Spring	fornecem	a	estabilidade	e	o	ajuste		
de	um	suporte	de	testa	convencional.		

Liberdade
Menos	pontos	de	contato	com	o	rosto	reduzem	as	
chances	de	irritação	da	pele;	uma	linha	de	visão	livre		
ajuda	a	derrubar	as	barreiras	físicas	e	emocionais	
associadas	com	a	terapia	de	máscara	facial.

Uma boa noite de sono
A	almofada	de	alta	tecnologia	Spring	Air	distribui		
a	pressão	igualmente	e	absorve	até	os	mais	leves	
movimentos	dos	usuários,	para	que	possam		
aproveitar	uma	boa	noite	de	sono,	com	a	confiança		
de	que	a	selagem	está	firme.

Qualidade ResMed
A	Quattro	FX	oferece	o	conforto	e	a	qualidade		
superiores	da	ResMed,	nos	quais	você	sabe	que		
pode	confiar.

Menos	máscara.	Mais você.

Líderes globais na medicina respiratória e do sono    www.resmed.com    
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Com Quattro FX, a terapia nunca foi tão fácil 

Veja o que você está perdendo. Com estrutura leve e amplo 
campo de visão, a Quattro™ FX oferece a cobertura e a 
estabilidade de uma máscara facial com design discreto

Guia de Colocação e Ajuste
Observação: Antes de colocar a máscara, remova o suporte laranja da estrutura Spring do arnês e descarte.

MÁSCARA FACIAL

www.quattrofx.com

MÁSCARA FACIAL

A

JUSTE



Almofada
61721 (P) 
61722 (M) 
61723 (G)

Sistema de armação 
(sem	arnês)
61724 (P)
61725 (M) 
61726 (G)

A Quattro FX	fornece	a	qualidade	da	ResMed	e	conforto	facial	
em	uma	máscara	leve	e	discreta.

Para obter detalhes, consulte o   
Manual do Usuário da Máscara Facial Quattro FX.

Arnês
61734 (P)
61733 (M)
61738 (G)

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

Sistema	completo	da		
máscara facial Quattro FX

Tamanho    Código do produto
Pequena       61700  
Média     61701 
Grande     61702 
* O arnês médio está incluído em todos  
os tamanhos de máscaras

Estrutura Spring flexível e durável 
Firme o suficiente para estabilizar a máscara 
no rosto, suave o suficiente para acomodar a 
movimentação do usuário durante o sono 

Membrana de  
colchão contornada   
Descansa suavemente na área 
sensível da ponte nasal e infla 
para encontrar suavemente o 
nariz, em vez de apertá-lo

Peça giratória   
Oferece uma forma conveniente de  
conectar e desconectar o tubo de ar

Novo design de arnês que reduz a tensão  
Correia em coroa contornada com ajuste 
confortável no alto da cabeça, evitando a área 
sensível na nuca 

Arnês eficiente 
Fácil de segurar para prender e soltar;  
preserva os ajustes desejados do arnês

Design de ventilação integrado   
Distribui o ar de forma suave e silenciosa

Rotação de cotovelo em 360° 
Posiciona o tubo para facilidade de uso

Almofada de parede  
dupla Spring Air  
Fornece distribuição suave e 
equilibrada da pressão, e a parede 
de isolamento da almofada interna 
mantém a selagem em caso de 
abertura da mandíbula  

Linha de visão livre 
Gera uma sensação de abertura; uma estrutura 
menor também torna o sono mais confortável 
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Dimensione. Ajuste. Sele. 
Dimensionar,	ajustar	e	selar	a		
Quattro	FX	é	rápido	e	direto.

Posicione a almofada  
em ângulo na ponte 
nasal …

2 … e depois ajuste 
a parte inferior da  
máscara, apertando  
contra o rosto, para selar.
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Quattro	FX:	ajuste	correto,	selagem	segura	-	na	primeira		
e	em	todas	as	vezes.

Dimensione 
usando a  
ferramenta de  
dimensionamento  
personalizada

1

1

Destaque	tecnológico
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