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Fotelik ortopedyczno-rehabilitacyjny QUARK™ to doskonałe rozwią-
zanie do codziennej rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Stabilna konstrukcja oraz rozbudowany system pelot i pasów bezpie-
czeństwa sprawiają, że dziecko czuje się  bardzo pewnie i bezpiecznie. 
Dzięki temu mały pacjent ma możliwość spożywania posiłków, zabawy, 
nauki oraz terapii w pozycji siedzącej lub półleżącej. Opiekunowie 
mogą łatwo i płynnie zmieniać wysokość siedziska.
Dzięki regulacji oparcia, siedziska oraz podnóżka dziecko może odpo-
cząć w pozycji leżącej.
Szczególną zaletą, którą docenią terapeuci jest łatwa regulacja funkcji 
kubełkowej.
Bogate wyposażenie i szeroki zakres regulacji pozwala na odpo-
wiednie dopasowanie fotelika do potrzeb i dysfunkcji dziecka.
Kompaktowa budowa i małe gabaryty pozwalają na użytkowanie 
QUARK’a™ w małych i ciasnych pomieszczeniach. Baza dostępna w 
jednym uniwersalnym rozmiarze.
Dzięki systemowi ClickClack© siedzisko możemy szybko, sprawnie i 
bez dodatkowych adapterów wpiąć do wszystkich baz jakie znajdują 
się w naszej ofercie (URSUS™, URSUS HOME™, URSUS ACTIVE™, 
QUARK™).

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Regulowane podnóżki z pasami stabilizującymi stopy | Siedzisko z regulacją głębokości | Regu-
lowany klin  | Odchylane oparcie | Pas biodrowy (Chwyć i pociągnij ©) | Peloty piersiowe | Kamizelka (CHWYĆ I POCIĄGNIJ©) | Zagłówek regulowany 
| Podłokietniki | Stolik | Podziałka wskazująca kąt pochylenia siedziska | Sprężyna gazowa znacznie poprawiająca płynność regulacji funkcji kubeł-
kowej oraz płynność w przechodzeniu pomiędzy pozycją siedzącą a leżącą | Mechanizm obrotowy pionizatora

• Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
• Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedo-

władami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji 
ruchów,

• Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – 
SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),

• Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
• Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami 

(dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
• Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
• Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
• Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszko-

dzeniami w zakresie narządu ruchu,
• Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach 

kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i 
porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

QUARK™ fotelik rehabilitacyjny

WSKAZANIA DO STOSOWANIA
Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:
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SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo 
użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapew-
niamy również serwis pogwarancyjny.

Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich materiałów, co korzystnie 
wpływa na jego wagę.

Stylowa i nowoczesna tapicerka 
zapewnia najwyższy komfort użyt-
kowania

QUARK™ pozwala na łatwe usta-
wienie funkcji kubełkowej

Łatwa regulacja wysokości za po-
mocą dźwigni

Elementy odblaskowe
Wyrób posiada elementy odblaskowe, aby poprawić Wasze 
bezpieczeństwo.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia sie-
dziska.

Funkcja kubełkowa vs po-
chylanie oparcia

KOLORY STANDARDOWE

City Grass
Rozmiar 1

TAPICERKA WODOODPORNA HYDRO™:

KOLORY OPCJONALNE

*Istnieje możliwość zamiany kolorów między rozmiarami bez dopłaty. Czas oczekiwania 14 dni.

**Na specjalne zamówienie, czas oczekiwania do 30 dni.

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

City Rose
Rozmiar 2*

City Coffee
Rozmiar 3*

Grass
Rozmiar 1*

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA ATMO™:

Sea
Rozmiar 2*

Latte
Rozmiar 3* 

Black** Black&White** Red**

ODDYCHA JĄC A

AIR

ANT YALERGICZNA ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNA ŁAT WA DO CZ YSZCZENIA EKOLOGICZNAWODOODPORNA WY TRZ YMAŁA

QUARK™ fotelik rehabilitacyjny
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Symbol Pomiar Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

W orientacyjny wzrost użytkownika* [cm] 80 – 100 100 – 130 130 – 150

A szerokość siedziska [cm] 19 – 25 22 – 30 24 – 34

L głębokość siedziska [cm] 21 – 26 27 – 35 34 – 42

C wysokość oparcia (z zagłówkiem) [cm] 44 – 55 49 – 59 55 – 67

E szerokość oparcia [cm] 23 27 32

F długość podnóżka [cm] 13 – 29 16 – 40 16 – 43

długość stopki [cm] 20 20 20

H1 wysokość rączek prowadzących (de-
montowalne)

[cm] 82 – 102 82 – 102 82 – 102

H2 wysokość siedziska [cm] 31 – 86 31 – 86 31 – 86

X kąt pochylenia oparcia [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

Y funkcja kubełkowa** [°] -10 do 45 -10 do 45 -10 do 45

Z kąt pochylenia podnóżków [°] 90 – 180 90 – 180 90 – 180

max. waga użytkownika [kg] 35 35 50

 Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia. 
**Kąt pochylenia siedziska/oparcia względem podłoża 

Wymiary i waga sprzętu Jednostka Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3

G Szerokość całkowita [cm] 70 70 70

G1 Długość całkowita [cm] 100 100 100

H Wysokość całkowita z siedziskiem [cm] 69-139 74-143 80-151

Waga bazy [kg] 17,2 17,2 17,2

Waga bazy z siedziskiem [kg] 24,5 26 27,5
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm. 
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

QUARK™ tabele rozmiarowe
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Stabilizacja

QRK_113 Pas stabilizujący tułów
Pełni funkcję dodatkowego zabezpie-
czenia tułowia i pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pozycji w trakcie siedzenia. 
Rozmiar pasa dopasowany jest do użyt-
kownika. Pas zapinany jest od przodu za 
pomocą rzepów.

QRK_101 Pasy odwodzące uda
Mocowane w łatwy sposób za pomocą 
taśm. Pozwalają na utrzymanie nóg 
w odwiedzeniu, a także zapobiegają 
zsuwaniu się pacjenta. Bezpieczne 
rozwiązanie, przy którym krocze nie jest 
uciskane.

QRK_107 Pas biodrowy
Szeroki pas wyposażony w system 
Chwyć i pociągnij©. Jeszcze lepiej zabez-
piecza pacjenta.

QRK_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
funkcję szybkiego dopasowania do ciała 
pacjenta za pomocą systemu Chwyć i 
pociągnij©. W razie potrzeby istnieje 
możliwość szybkiego odpięcia kamizelki.

QRK_125 Kamizelka pełna 6-punk-
towa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji. Dodatkowo 
posiada funkcję szybkiego dopasowania 
do ciała pacjenta za pomocą systemu 
Chwyć i pociągnij©.

QRK_121 Zagłówek z podparciem 
głowy
Zapewnia doskonałą stabilizację u osób 
z ograniczoną kontrolą głowy. Możli-
wość zamontowania na różnej wyso-
kości na oparciu, zależnie od potrzeb.

QRK_124 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców 
w odcinku lędźwiowym. Możliwość 
montażu na odpowiedniej wysokości.

QRK_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zasto-
sowanie w wielu naszych produktach. 
Zabezpiecza przed wypadnięciem. 
Anatomiczny kształt i zapięcie Velcro 
pozwala na komfortowe dopasowanie 
do pacjenta.

QRK_130 Kamizelka 4-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada 
duży zakres regulacji, co ułatwia jej 
dopasowanie. Wyposażona w system 
Chwyć i pociągnij©.

QRK_127 Peloty boczne tułowia
Zapewniają dodatkową stabilizację 
boczną tułowia. Posiadają możliwość 
regulacji szerokości. Mogą być monto-
wane na różnych wysokościach.

QRK_128 Regulowany klin między-
udowy
Profilowany klin zapewnia poprawną 
pozycję siedzącą. Można go łatwo 
zdemontować.

QRK_131 Zagłówek pełny
Zagłówek wykonany z pianki PU. 
Zapewnia podstawowe podparcie i 
stabilizację głowy.

QRK_134 Poduszki zawężające 
siedzisko o 6 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm. 
Wykonane z pianki obszytej materiałem.

QRK_137 Poduszki zawężające 
siedzisko o 10 cm
Mocowane są do tapicerki siedziska po 
obu stronach wózka. Dzięki nim można 
zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm. 
Wykonane z pianki obszytej materiałem.

QUARK™ aksesoria
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Komfort

QRK_414 Stolik z Plexiglas
Wykonany z przezroczystego tworzywa. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

QRK_403 Stolik
Wykonany z tworzywa sztucznego. 
Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. 
Idealny do pracy i spożywania posiłków.

QRK_411 Uchwyt na kubek
Uniwersalny uchwyt montowany do 
ramy. Dzięki niemu dostęp do butelki z 
napojem jest łatwy i szybki.

QUARK™ aksesoria

Przechowywanie

QRK_502 Torba DeLux
Duża, wytrzymała, stylowa torba zmieści 
wiele przydatnych drobiazgów. Wyko-
nana z materiałów wysokiej jakości.

QRK_504 Torba męska
Pojemna torba wykonana w męskim 
stylu zmieści wiele przydatnych drobia-
zgów.

QRK_503 Torba damska
Pojemna torba wykonana z myślą o 
mamach, zmieści wiele przydatnych 
drobiazgów.


