MANUAL DO
EQUIPAMENTO
CERTIFICADO DE GARANTIA
03 (Três) Meses contra defeito de fabricação

Nome do Cliente:
Endereço:

Complemento:
DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR:
ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Bairro:

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

Cidade:
UF:

CEP:

Data da Compra:
N° de Série:

Nota Fiscal (N°):
N° Lote:

Equipamento:
OBS:

EXTENSOR
TRAINER

EXTENSOR TRAINER – ALIVIA DOR NA
LOMBAR E DAS COSTAS
(O Extensor Trainer Arktus é um instrumento projetado
anatomicamente a fim de possibilitar auxilio no alívio de
dor crônica na região de coluna baixa (lombar),
desequilíbrio postural, restaurar uma curvatura mais
saudável e ainda garante reeducação e correção da
postura do ombro, evitando também as dores cervicais. O
Corretor Postural é aplicado com fins ortopédicos ideal
para você que deseja alongar-se de forma suave, para
principalmente aliviar desconfortos e pode ser ajustado
de acordo com usas necessidades. É de fácil manuseio e
portátil, promovendo reeducação postural em qualquer
lugar! Pode ser utilizado sobre maca, cama, no chão ou
até mesmo na sua cadeira de trabalho.
Indicado para alívios de dores de baixa intensidade,
proporcionando versatilidade. Seu uso proporciona
alinhamento da coluna e relaxamento muscular ao
mesmo tempo, favorecendo a reeducação postural
distribuindo uniformemente os esforços de maus
hábitos feitos pelo corpo, induzindo o usuário a
postar-se corretamente.
A coluna tem função de suporte, flexibilidade e
proteção da medula espinhal e possui 4 curvaturas
naturais que fornecem tais funções. A partir dessas
características, pode-se relacionar a postura com o
equilíbrio corporal, que por sua vez está
relacionada com o equilíbrio entre as estruturas
ósseas e musculares. Quando são intensificados, os
maus hábitos posturais resultam nas famosas dores
na coluna, que devem ser avaliados por profissional
da saúde o qual irá indicar o tratamento correto.

Indicações de Uso:
Características e Benefícios: Diferenciais:
Possui em toda sua superfície cravos com pontas
arredondadas que atuam estimulando a pele,
proporcionando boas sensações ao usuário, além de ser
excelente para massagear as costas, atrelando bem-estar e
saúde em um só produto. Pronto para uso. É sua coluna
realinhada e saudável, livre de pontos de tensão (pontos
gatilhos) e dores por mais tempo.
Instruções de uso:
Posicione o Extensor Trainer no local pretendido de
uso (maca, cama, chão e outros) e ajuste o nível de
altura para maior alcance, o usuário pode escolher o
nível adequado de acordo com o biotipo de sua
coluna;
Deite-se de barriga para cima sobre o extensor, de
forma que a lombar fique bem posicionada na base
e as escápulas fiquem sobre a outra extremidade;
Certifique-se de nivelar a altura de forma que fique
confortável, que a curvatura da coluna não fique
retraída ou protusa de forma excessiva;
Deite-se e relaxe por pelo menos 10 minutos por dia
para sentir os benefícios do Extensor Trainer. Os
cravos com pontas arredondadas que promovem
automassagem na pele, e ajuda a distribuir o peso
do usuário, a fim de promover relaxamento, e
diminuir as sensações que o estresse diário causa;
* O produto deve ser utilizado com a supervisão de
um profissional adequado.

* Alívio de dores lombares e costas;
* Melhora da Ergonomia do usuário;
* Reeducação postural;
* Melhora da flexibilidade nos músculos: Lombares,
Costas e Ombro.
TERMO DE GARANTIA
Este produto é garantido pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data de
emissão da Nota Fiscal de venda, contra defeitos
de fabricação, desde que usado em condições
normais e de acordo com o manual de
instruções. Esta garantia não dá cobertura para os
casos abaixo relacionados:
-

Utilização do produto em lugar impróprio;
Não seguir as orientações do Manual.
Desgaste natural em virtude do uso;

