
Linha de ortóteses semirrígidas com 
sistema de fecho BOA®
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PREMIR, GIRAR E PRONTO!



O sistema de fecho e ajuste BOA® 
reinventa o desempenho de sistemas 
de ajuste em dispositivos médicos, em 
equipamento desportivo e calçado, etc. 
como uma inovação em sistemas de fecho.

Mais de 25 milhões 
de produtos em todo 
o mundo já usam este 
sistema inovador. 
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Rápido e fácil de colocar, a Fixquick vai de encontro a 
esses requisitos: premir, girar e pronto a usar! 

PREMIR, GIRAR E PRONTO!

SEGURANÇA

O MECANISMO 
Garante uma fixação forte e um ajuste adequado, ao milímetro.

1

OS CORDÕES 
Em aço inoxidável com revestimento, são ultra resistentes e leves.

2

OS GUIAS 
Garantem que não há atrito entre os cordões e oferecem um ajuste 
completamente equilibrado, sem pontos de pressão.

3

Os três componentes do sistema BOA® foram conceptualizados de forma a garantir que as 
ortóteses Orliman Fixquick são versáteis e que podem sem usadas em qualquer ambiente

Toda uma nova gama de ortóteses inovadoras, desenvolvidas, acima de tudo,  
para uma geração de cliques que quer resultados rápidos e eficazes, e para 
aqueles que procuram a diferenciação sem perder nenhuma da essência e 
funcionalidade dos produtos ortopédicos e desportivos.

PRECISÃO, SIMPLICIDADE, 
LEVEZA E CONFORTO.

1 2

3

A Orliman juntou-se a 
esta revolução com a

um conceito inteiramente 
novo na ortopedia que 
visa oferecer soluções 
rápidas, confortáveis e 
eficazes, através de um 
design moderno e da 
inclusão da mais recente 
tecnologia, com um 
sistema de fecho que 
proporciona o ajuste 
perfeito apenas com um 
simples girar. 
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O SEU DIA A DIA, 
COM A ORLIMAN 
FIXQUICK
POWERED BY

  FIT SYSTEM

Seja por esforço excessivo, ações repetitivas, 
deformações, lesões desportivas ou acidentes, existem 
várias patologias que podem afetar as articulações 
que mais usamos (pulso, joelho, tornozelo) e, portanto, 
interferir com o nosso quotidiano.

Esta nova gama de produtos foi desenvolvida para 
tratar as patologias que afetam o nosso dia-a-dia, 
tais como excesso de esforço, contusões, entorses, 
tendinites, etc.

UM SISTEMA QUE SE ADAPTA AO SEU RITMO DE VIDA
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RAPIDEZ
SIMPLICIDADE
O sistema de fecho BOA® torna mais fácil o 
ajuste de ortóteses Orliman® Fixquick, para 
que estas possam ser colocadas rapidamente 
com uma fixação simplificada que pode ser 
reajustada ao longo do dia. Tudo o que tem 
de fazer é ativar o sistema ao pressionar o 
mecanismo, e depois rodar na direção das setas 
de maiores dimensões [  ] para uma maior 
compressão ou, alternativamente, rodar na 
direção das setas de menores dimensões [  ] 
para um ajuste mais largo. Para destrancar, é só 
puxar o mecanismo!

PRESSIONAR ALARGARAPERTAR SOLTAR

PRECISÃO
O mecanismo de ajuste gradual, permite micro-ajustes com 
precisão milimétrica:

1 clique = 1 milímetro a mais de ajuste ou folga.

Esta precisão garante um controlo total ao ajustar as 
ortóteses Orliman® Fixquick, de forma a assegurar a 
compressão e conforto desejados.

CONFORTO
Os cordões no sistema de fecho BOA® têm 
uma estrutura interior em aço inoxidável 
para uma imensa flexibilidade, além de 
um revestimento em poliamida, para que 
possam deslizar pelas guias, sem atritos, 
proporcionando o juste adequando, e sem 
pontos de pressão.

Os produtos Orliman® Fixquick têm 
acabamentos de elevada qualidade e foram 
especialmente desenvolvidos para garantir 
o bem-estar do usuário. O tecido interno e o 
revestimento elástico foram testados de forma 
a assegurar a inexistência de irritações na 
pele.

POWERED BY

  FIT SYSTEM

Principais características



ORTÓTESE DE PULSO 
SEMIRRÍGIDA COM TALA PALMAR 

Características
Ortóteses de pulso confeccionadas em tecido respirável semirrígido, com sistema 
de fecho e ajuste BOA®, que proporciona um ajuste regulável de uma forma rápida 
e simples. O ajuste gradual permite realizar micro-ajustes de precisão milimétrica. 
Incorpora tala palmar e/ou polegar de alumínio moldável e dois reforços dorsais 
rígidos de plástico, facilitando o suporte correcto do punho de acordo com os ângulos 

desejados.
Tecido interno acolchoado que fornece conforto e uma máxima adaptação; a 
face dorsal encontra-se reforçada com uma aba forrada que possui uma alma de 
termoplástico; de fácil colocação graças ao tecido elástico dorsal.

Indicações
 Ω Traumatismos do punho.
 Ω Entorses.
 Ω Contusões.
 Ω Tendinites.
 Ω Síndrome do túnel cárpico.
 Ω Imobilização pós-operatória.

Cor: Preto.

Indicações
 Ω Traumatismos do punho.
 Ω Entorses.
 Ω Contusões.
 Ω Tendinites.
 Ω Síndrome do túnel cárpico.
 Ω Imobilização pós-operatória.

Cor: Preto.

ORTÓTESE DE PULSO SEMIRRÍGIDO 
COM TALA PALMAR E DE POLEGAR 

Ref.: BCS50D | DIREITO Ref.: BCS51D | DIRETO

Ref.: BCS50I | ESQUERDO Ref.: BCS51I | ESQUERDO
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TAMANHO MEDIDAS

1 13 . 5 - 14 . 5 cm
2 14 . 5 - 16 cm
3 16 - 17 . 5 cm
4 17 . 5 - 19 cm

TAMANHO MEDIDAS

1 13 . 5 - 14 . 5 cm
2 14 . 5 - 16 cm
3 16 - 17 . 5 cm
4 17 . 5 - 19 cm



BRAÇADEIRA PARA EPICONDILITE
Características
Braçadeira confeccionada em tecido respirável semirrígido, com sistema de fecho e 
ajuste BOA®, que proporciona um ajuste regulável de uma forma rápida e simples. 
O ajuste gradual permite realizar micro-ajustes de precisão milimétrica. Incorpora 
uma almofada de pressão ajustável e amovível. Tecido interno acolchoado que 
fornece conforto e uma máxima adaptação.

ORTÓTESE ESTABILIZADORA DE TORNOZELO 
Características
Ortótese confeccionada em tecido respirável semirrígido, com sistema de fecho 
e ajuste BOA®, que proporciona um ajuste regulável de uma forma rápida e 
simples. O ajuste gradual proporciona uma adequada proteção e estabilização 
do tornozelo. Incorpora reforços medial e lateral desenhados anatomicamente, 
proporcionando um excelente controlo de eversão-inversão do tornozelo/pé. 
Tecido interno acolchoado que fornece conforto e uma máxima adaptação.

Ref.: BCS400 Ref.: BCS900

TAMANHOS MEDIDAS

1 22 - 27 cm
2 27 - 32 cmA 3 cm do cotovelo

TAMANHO MEDIDAS

1 19 - 22 cm
2 22 - 26 cm
3 26 - 29 cm
4 29 - 32 cm

Indicações
 Ω Epicondilite (cotovelo de 

tenista).
 Ω Epitrocleíte (cotovelo de 

golfista).
 Ω Prevenção de lesões 

desportivas e laborais.

Cor: Preto.

Indicações
 Ω Traumatismos do tornozelo.
 Ω Entorses.
 Ω Instabilidade ligamentar.
 Ω Pós-operatório.
 Ω Retoma da actividade e prevenção.

Cor: Preto.
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