
Nem sempre é preciso chamar o
técnico

Dica:

Assistência técnica autorizada

A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUARK
está sempre pronta para atendê-lo, caso
seu produto necessite de ajustes ou
reparos. Entretanto, mesmo que o
produto esteja na garantia, antes de
chamar um técnico, verifique se o
problema não é simples de resolver. Você
evitará perda de tempo e a remoção
desnecessária do produto.

- Verifique se as instruções de instalação e
uso foram seguidas corretamente.

Quark Produtos Médicos
Rua do Rosário, 1776 - Centro
CEP13.400-186 - Piracicaba SP
Fone/Fax: (19) 2105-2800
e-mail: ass-tec@quarkmedical.com.br

Observações:

- As partes e acessórios aprovados para a
utilização são os que acompanham o
produto. A QUARK não se resposabiliza
pela utilização de outras partes e
acessórios, bem como não garante a
qualidade dos mesmos.

- Devido a melhoria contínua de nossos
produtos, a QUARK se reserva ao direito
de alterar seus produtos sem incorrer em
obrigação alguma de aviso prévio ou
atualização em produtos já fabricados.
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As Escolioses



Ferramentas de apoio para auxíliar o

fisioterapeuta na aplicação da técnica

Postural Globalde Reeducação .

Indicação

Instruções para Instalação e Uso

Indicadas para apoio a realização da
técnica de Reeducação Postural Global
(R.P.G.).

1.Posicionar os bancos em local plano;

2.Posicionar o indivíduo sobre a
banqueta;

3. Aplicar a técnica de R.P.G.

Parabéns !

Você acaba de adquirir mais um produto

com a tecnologia QUARK que não tem

medido esforços para produzir produtos

de mecanoterapia, dentro dos rigorosos

padrões de qualidade. As Banquetas

para R.P.G. foram concebidas para

fornecer ao profissional da área de

Fisioterapia máxima confiabilidade e

facilidade de utilização.

A Reeducação Postural Global (R.P.G.) é

uma especialidade da Fisioterapia

criada pelo francês Philippe Souchard e

que trata o indivíduo de forma

globalizada, levando em consideração

suas necessidades, no intuito de

promover a reeducação do corpo e da

postura.

As Banquetas para R.P.G. da Quark são

Acessórios
As Banquetas para R.P.G. vem acom-
panhadas por este manual de
utilização.

Armação metálica em estrutura de ferro
com pintura eletrostática;

O assento constiui-se de prancha de
madeira coberta com palmilha
ortopédica de fina espessura, revestida
com corvim;

Possui 03 tamanhos (CxLxA):
- Pequena: 36,5cm x 33cm x 18cm
- Média: 47cm x 33cm x 25cm
-Grande: 57cm x 33cm x 31cm

Capacidade: 120 kg

Este acessório é de uso
exclusivo das Banquetas para R.P.G.

Características Técnicas

Recomendações de Segurança

Este produto foi projetado e produzido
dentro das mais rigorosas normas de
qualidade. Para usufruir melhor e obter
melhor funcionamento do produto, siga
estas recomendações:

A utilização das Banquetas para R.P.G.
deverá ser feita sob orientação do
Fisioterapeuta ou por profissional
treinado.

Utilize apenas um pano umedecido
com água para limpeza.

Nos casos em que as Banquetas não
sejam utilizadas por um período mais
longo, procure armazená-las em local
seco.

Utilização

Limpeza

Armazenamento e Conservação


