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 ▍ UMA EMPRESA COM 
HISTÓRIA - MISSÃO
Com mais de 70 anos no sector da ortopedia, a 
Orliman desenvolve e fabrica produtos ortopédicos 
em série, instrumentando o futuro da recuperação 
da mobilidade, prevenção e melhoria funcional. 
Para isso, baseia-se em soluções integradas, 
trabalhadas em equipa com clientes, médicos, 
consumidores, distribuidores e criadores de 
tendências futuras.

 ▍ VISÃO
A visão da Orliman é ser uma empresa inovadora, 
líder de mercado em ortopedia não invasiva em 
Espanha e Portugal, bem como noutros mercados 
chave, procurando sempre novas formas de 
satisfazer os clientes, a comunidade médica e os 
utilizadores, dotando os seus produtos da máxima 
tecnologia e funcionalidade.





 ▍ GAMA DE PRODUTOS
A nossa gama de produtos inclui:

 ▸Ortóteses para o tronco

 ▸Ortóteses para os membros superiores

 ▸Ortóteses para os membros inferiores

 ▸Palmilhas e calcanheiras

 ▸Podologia

 ▸Ortóteses termo-contensivas

 ▍ AUMENTÁMOS O NOSSO ESPAÇO
Multiplicámos as nossas instalações com uma 
nova sede de mais de 10.000 m² que alberga 
todos os meios tecnológicos e profissionais que 
requer uma empresa líder.

 ▍ EQUIPA HUMANA 
A equipa humana da Orliman é formada por 
profissionais dentro de cada especialidade 
que recebem formação continua para estar 
devidamente informados sobre produtos, 
avanços tecnológicos e médicos e que se 
esforçam para se superarem diariamente para 
atender as necessidades dos nossos clientes.

Adaptamo-nos a uma nova realidade 
empresarial. Contamos com uma competente 
equipa de mais de cem profissionais 
altamente especializados para encarar esta 
nova realidade e poder garantir a melhor 
atenção aos nossos clientes.

3000 referências 
em stock



 ▍ PRESENÇA INTERNACIONAL
Todo este crescimento permite-nos consolidar 
a nossa presença internacional nos cinco 
continentes.

Ampliámos a nossa capacidade e infraestrutura 
necessárias para olhar o futuro com otimismo nos 
mercados internacionais.

Por isso, seguimos aumentando o nosso raio 
de acção com o objectivo de conseguir uma 
liderança internacional.

 ▍ EMPRESA CERTIFICADA
A Orliman garante que a maioria dos seus produtos são certificados 
pelo critério Oeko-tex 100 que prova a inexistência de substâncias que 
possam ser perigosos e/ou tóxicas para a saúde. Os produtos descritos 
neste catálogo encontram-se disponíveis nas melhores lojas de ortopedia, 
estão em conformidade com a diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos 
médicos ( RD.1591 / 2009 ).

 ▸Todos os produtos mencionados anteriormente foram sujeitos a análises 
de riscos conforme a normativa UNE-EN ISO 14971.

 ▸Todos os ensaios e testes foram realizados de acordo com a normativa 
Europeia UNE-EN 22523 para próteses e ortóteses.

A empresa Orliman está certificada pelo ISO: 13485 e 9001.

 ▍ COMUNICAÇÃO E INTERNET
Devido à demanda de informação necessária 
para os nossos clientes e profissionais, a Orliman 
desenvolveu nos últimos anos ferramentas ágeis 
para lhes fazer chegar esta informação através de 
diversos canais, para além dos tradicionais.

Uma das ferramentas é a sua página web, 
constantemente atualizada, onde os clientes podem 
aceder a notícias, novidades, realizar pedidos, 
aceder a artigos científicos, etc.

Emitimos periodicamente boletins electrónicos para 
manter pontualmente informados os nossos clientes 
sobre novidades de produtos, notícias do sector, 
promoções, etc. O nosso catálogo de produtos 
online, dividido por zonas corporais e que facilita 
a sua pesquisa através de um motor de busca por 
referências, indicações patológicas, família, etc. 
www.orliman.com

http://www.facebook.com/OrlimanOp

http://www.youtube.com/user/OrlimanOp

https://twitter.com/orliman_op
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Colares cervicais

Ref.: CC2108 (7,5 cm) Ref.: CC2109 (9,5 cm) Ref.: CC2111 (10,5 cm)

COLAR CERVICAL EM ESPUMA

PERÍMETRO 
CM 1 2 3 4 ALTURA

CC2108 30-34 35-39 40-44 45-50 7,5

CC2109 30-34 35-39 40-44 45-50 9,5

CC2111 30-34 35-39 40-44 45-50 10,5  

Pe
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et
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 ▍ Características: 
Fabricado em espuma de poliuretano com uma 
altura de 7,5 a 10,5 cm, fecho posterior de velcro e 
desenho anatómico. Forro exterior 100% algodão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises 
espinhosas, transversas) e tecidos moles.
 ▪Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, 
cervicobraquialgias, síndromes compressivos, 
patologias reumáticas e/ou degenerativas.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: CC2208 (7,5 cm) Ref.: CC2209 (9,5 cm) Ref.: CC2211 (10,5 cm)

COLAR CERVICAL SEMI-RÍGIDO EM ESPUMA COM REFORÇO DE POLIETILENO

PERÍMETRO 
CM 1 2 3 4 ALTURA

CC2208 30-34 35-39 40-44 7,5

CC2209 30-34 35-39 40-44 45-50 9,5

CC2211 30-34 35-39 40-44 45-50 10,5  

Pe
rím

et
ro

 d
o 
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sc
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o
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RA

 ▍ Características: 
Fabricado em espuma de poliuretano com uma 
altura de 7,5 a 10,5 cm, reforço de banda de 
polietileno, fecho posterior de velcro e desenho 
anatómico. Forro exterior 100% algodão. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises 
espinhosas, transversas) e tecidos moles.
 ▪Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, 
cervicobraquialgias, síndromes compressivos, 
patologias reumáticas e/ou degenerativas.

 ▍ Cor:  Azul.

Capacete de proteção craneana

Ref.: H100 

CAPACETE DE PROTEÇÃO CRANEANA

PERÍMETRO CM

Perímetro da cabeça, 
imediatamente acima  

das orelhas

46

48

50

52

54

56

58

60

 ▍ Características: 
O capacete é leve, fabricado em espuma 
acolchoada transpirável e forrado no interior 
por algodão turco, sendo muito resistente e 
durável. Possui um aperto mentoniano ajustável 
e desenhado para ser utilizado por terceiros, 
impedindo a sua manipulação pelo utilizador. 

 ▍ Indicações:
 ▪Pacientes com paralisia cerebral, hemofilia, 
ataxia, espasticidade e em todos os casos em 
que exista risco acrescido de queda.

 ▍ Cores:   Preto.
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Colares cervicais

Ref: CC2300

COLAR SEMI-RÍGIDO REGULÁVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM ALTURA

1 30-35

Regulável2 35-40

3 40-45

Pe
rím

et
ro
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o
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 ▍ Características: 
Fabricado com duas peças sobrepostas de 
polietileno, regulável em altura através de uma 
união de velcro, acolchoado nos bordos superior e 
inferior, forrado a napa e com fecho posterior de 
velcro.

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises 
espinhosas, transversas) e tecidos moles.
 ▪Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, 
cervicobraquialgias, síndromes compressivos, 
patologias reumáticas e/ou degenerativas.

 ▍ Cor:  Branco.

Ref: CC2400

COLAR SEMI-RÍGIDO COM APOIO DE QUEIXO E REGULÁVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM ALTURA

1 30-35

Regulável2 35-40

3 40-45

Pe
rím

et
ro

 d
o 
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o
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 ▍ Características: 
Fabricado com duas peças sobrepostas de 
polietileno, regulável em altura através de uma 
união de velcro e com apoio mentoniano para 
maior conforto. Acolchoado nos bordos superior e 
inferior, forrado a napa e com fecho posterior de 
velcro.

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos ligeiros de partes ósseas (apófises 
espinhosas, transversas) e tecidos moles.
 ▪Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias, 
cervicobraquialgias, síndromes compressivos, 
patologias reumáticas e/ou degenerativas.

 ▍ Cor:  Branco.

Ref: CC2503 
(8,3 cm)

Ref: CC2504 
(10,8 cm)

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA

PERÍMETRO 
CM 1 2 3 ALTURA

CC2503 33-41 41-46 46-48 8,3

CC2504 33-41 41-46 46-48 10,8

Pe
rím

et
ro
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o 
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 ▍ Características: 
Ortótese composta de duas peças, anterior e 
posterior, fabricadas em plastazote com reforços 
termoplásticos rígidos e fechos laterais em velcro. 
Desenhada na sua parte superior para realizar 
um contacto total com a parte inferior da cabeça 
e com apoio occipito-mentoniano. A sua parte 
inferior repousa lateralmente sobre os ombros, 
anteriormente sobre o manúbrio do esterno e 
posteriormente até D5. Possui orifício anterior para 
traqueostomia. Permite a realização de radiografias 
sem necessidade de retirar o dispositivo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos graves com fraturas vertebrais, 
proteção em pós-operatório, metásteses. Indicado 
para lesões cervicais altas C1-C2.

 ▍ Cor:  Bege.

ACESSÓRIOS

Ref.: CC2700

EXTENSÃO TORÁCICA PARA IMOBILIZAÇÃO DA MANDÍBULA OCCIPITAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Ba
ixo

 d
o 

pe
ito

UNIVERSAL min. 75 cm
max. 125cm

 ▍ Características: 
 ▪Extensão torácica válida para unir modelos 
CC2503, CC2504 y CC2600.

 ▍ Cor:  Cinza.
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ACESSÓRIOS 

Colares cervicais com e sem apoio torácico 

Ref.: CC2600

COLAR BIVALVE COM APOIO OCCIPITOMENTONIANO

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CI
RC

UN
FE

RE
NC

IA

1 30-35

2 35-40

3 40-45

Regulável: 

Min. 8 cm - Max. 11 cm  

Tanto o apoio mentoniano como o occipital podem regular-se ajustando os 
parafusos situados nas laterais da ortótese, adaptando-se assim à morfologia de 
cada paciente e evitando o aparecimento de pontos de pressão. 

 ▍ Características: 
Fabricado em polietileno de baixa densidade, 
composto por duas peças unidas entre si por fechos 
laterais de velcro. A ortótese dispõe de um forro 
interior de espuma acolchoada e forro exterior 
de veludo, aumentando o conforto e evitando 
queimaduras por fricção. 
Permite a realização de radiografias sem retirar o 
dispositivo.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização pós-traumática.
 ▪Hérnias discais cervicais.
 ▪Proteção em pós-operatório.

 ▍ Cor:  Cinza.

Ref.: CC2700

EXTENSÃO TORÁCICA PARA IMOBILIZAÇÃO DA MANDÍBULA OCCIPITAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

BA
JO

 P
EC

HO

UNIVERSAL min. 75 cm
max. 125cm

 ▍ Características: 
 ▪Extensão torácica válida para unir modelos 
CC2503, CC2504 y CC2600.

 ▍ Cor:  Cinza.

Ref.: CC2701

CONJUNTO DE BARRAS EM ALUMÍNIO

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características: 
Barras em alumínio para unir os modelos: 
CC2503 / CC2504 / CC2600 / CT1001 / 
CT1002.

 ▍ Cor:  Preto.
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Colares cervicais com e sem apoio torácico

Ref.: CC2800

COLAR CERVICAL BIVALVE COM SUPORTE TORÁCICO - TIPO MINERVA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Pe
rím

et
ro

 d
o 

pe
sc

oç
o1 30-35

2 35-40

3 40-45

 Pode ser adaptado indistintamente a pacientes 
masculinos ou femininos.

 ▍ Características: 
As actividades quotidianas obrigam coluna cervical 
a realizar esforços complexos, submetendo-a 
a forças de compressão, flexão e torção. Como 
tal, para conseguir uma correcta imobilização, 
é imprescindível evitar tanto os movimentos de 
flexo-extensão como de rotação e flexão lateral, 
conseguindo uma descarga eficaz dos discos 
intervertebrais. Com a finalidade de poder tratar 
lesões que requerem a imobilização e descarga da 
coluna cervical, desenhou-se a ortótese cervical 
com apoio torácico, composta por dois módulos: 
um superior (Ref.: CC2600 - Colar cervical bivalve 
com apoio occipitomentoniano) e outro inferior 
(Ref.: CC2700 - Extensão torácica). O módulo 
inferior é composto por duas placas: uma anterior 
com apoio no manúbrio esternal e outra posterior 
com apoio na coluna dorsal. Os módulos superior 
e inferior encontram-se unidos entre si por umas 
barras de alumínio (Ref.: CC2701) que permitem 
regular a ortótese longitudinalmente, adaptando-a 
à morfologia do paciente. 
A ortótese é fabricada em polietileno de baixa 
densidade, dispondo de um forro interior de 
espuma acolchoada e de um exterior de veludo, 
aumentando o conforto e evitando queimaduras 
por fricção. 
Permite a realização de radiografias sem retirar o 
dispositivo.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões e traumatismos da coluna cervical que 
requerem imobilização dos segmentos C1 a D1.
 ▪Protecção pós-operatória.
 ▪Metásteses ósseas.

 ▍ Cor:  Cinza.
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Ref.: C-41

IMOBILIZADOR DE OMBRO

TAMANHOS

1 (normal) <38

2 (grande) >38
COMPRIMENTO DO 

ANTEBRAÇO CM PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em veludo com forma de peito para o antebraço que 
o envolve e fecha sobre si mesmo permitindo regular a altura. 
Prolonga-se com duas faixas de cada lado dos ombros, que se 
cruzam pelas costas e se fecham no antebraço com velcro. Dispõe de 
uma faixa adicional imobilizadora para sublaxação de articulação 
escapulo-úmeral e quando se requer uma forte imobilização. 
Possibilidade de incorporar tira imobilizadora de ombro.

 ▍ Efeitos:
Estabiliza a articulação escápulo-umeral. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações e lesões leves de ombro.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: IC-30

IMOBILIZADOR DE CLAVÍCULA

TAMANHOS PERÍMETRO DO 
PEITO

0 (niño) 55-65

1 65-80

2 >80

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O

 ▍ Características: 
O imobilizador de clavícula IC-30 apresenta uma almofada 
acrómio-clavícular desenhada especificamente para exercer uma 
ampla e cómoda pressão no acrómio e cabeça do úmero sobre a 
zona delto-peitoral, distribuindo a pressão sobre a articulação com 
maior conforto e obtendo uma retropulsão tolerável dos ombros. 
A zona axilar encontra-se confeccionada no seu interior com 
microfibra produzindo um acolchoado confortável e permitindo a 
correcta transpiração. O sistema de tirantes de regulação, ao ser 
independente, permite posicionar a almofada interescapular à 
altura desejada. Os fixadores de microvelcro podem ser retirados, 
permitindo cortar o tirante ao comprimento desejado e voltar a 
colocar, evitando a necessidade de realizar trabalho de costura.. 

 ▍ Efeitos:
Retropulsão dos ombros.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de fraturas da clavícula, em situações em que há 
necessidade de repouso com um certo limite de mobilidade e 
evitando que a força da gravidade cause alguma tensão cápsula 
ligamentosa, obtendo uma postura correta.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: C-40

IMOBILIZADOR DE OMBRO E ANTEBRAÇO ADULTO CRIANÇA

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido de veludo forrado em algodão, com forma de 
bolsa para o ante-braço e fecho de ajuste em velcro. Banda fixação 
que permite regular a altura do braço e banda independente 
imobilizadora de ombro ajustável na cintura. 

 ▍ Efeitos:
Estabiliza a articulação escápulo-umeral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações e lesões leves de ombro.

 ▍ Cor:  Bege.
 ▍ Outros Modelos: Ref.: C- 40N (criança).

Imobilizadores ▸Imobilizadores de clavícula e ombro
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Imobilizadores ▸Imobilizadores de clavícula e ombro

Ref.: C-42A

SUPORTE DE BRAÇO RESPIRÁVEL

TAMANHOS COMPRIMENTO 
CM

1 <30

2 36

3 >42
COMPRIMENTO DO 
ANTEBRAÇO EN CM PO

DE SER FEITO POR M
EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido respirável de panal com forma de bolsa para 
cotovelo e antrebraço. Dispõe de uma banda de ajustamento que 
possibilita regular a altura do braço com almofada protectora de 
ombro em neopreno. Indicada em sub-luxação ou luxaçoes da 
articulação escapulo-úmeral e quando nos interessar desagravar a 
articulação do ombro. 

 ▍ Efeitos:
Estabiliza a articulação escápulo-umeral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações e lesões leves de ombro.

 ▍ Cores:
C-42A:  Azul.
C-42B:  Bege.

Possibilidade de incorporar 
uma cinta imobilizadora ombro 

Ref.: CINCHA-C42A Azul / Ref.: CINCHA-C42B Bege

C-42 
Video

Ref.: C-43A

SUPORTE BRAÇO COM TIRAS RESPIRÁVEL

TAMANHOS COMPRIMENTO 
CM

1 <30

2 36

3 >42
COMPRIMENTO DO 
ANTEBRAÇO EN CM

 ▍ Características: 
Fabricada em tecido respirável de favo, em forma de saco para 
cotovelo e antebraço. Possui uma banda de ajuste que permite 
regular a altura do braço. Também é fornecida uma banda de 
ajuste em cintura imobilizadora do ombro

 ▍ Efeitos:
Contém e estabiliza a articulação escápulo-umeral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações da articulação escápulo-umeral, quando for 
necessário descarregar a articulação do ombro.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: C-44

IMOBILIZADOR DE OMBRO TIPO VELPEAU 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

1 <95

2 95-110

3 >110
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 ▍ Características: 
Fabricada numa só peça de tecido Poromax® tipo rede em forma de 
arnês, com uma ombreira anatomicamente desenvolvida para se 
acoplar ao ombro. A parte anterior é constituída por uma aba que 
abraça o antebraço. A parte posterior é constituída por duas bandas, 
sendo que uma delas possui uma cavidade para alojar o cotovelo do 
braço afetado e uma parte prolongada na extremidade com fecho 
em micro gancho.
Na outra extremidade nascem duas bandas, em que uma delas 
abraça o lado oposto, passando por baixo da axila, e na sua 
extremidade apresenta um micro gancho para fixação. A outra 
banda passa pelo ombro contrário, atuando como uma correia de 
desagravamento, com sistema de micro gancho na sua extremidade 
para fixação da mesma, estes elementos unem-se através de um 
cinto de regulação na zona dianteira. Ambas as faces internas são 
acolchoadas com espuma e forradas a veludo.
Cada elemento da ortótese é diferenciado através de cores e estrelas 
para facilitar a sua colocação.

 ▍ Efeitos:
Imobilização da articulação do ombro e do cotovelo.

 ▍ Indicações:
 ▪ Imobilização das luxações na articulação acrómio-articular, 
indicada no tratamento de fraturas do colo do úmero, fraturas 
não deslocadas da escápula e das articulações, luxações na zona 
anterior do ombro. 
 ▪Tratamento da cabeça do úmero e da periartrite aguda da 
tuberosidade escápula umeral. Imobilização do ombro pós 
inflamação. Reumatismo, poliartrite reumatoide.

 ▍ Cor:  Preto.

Pelo facto de ser ambidestro, permite ser 
colocado tanto nas fraturas do membro 
superior esquerdo como nas do direito. 
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Ref.: C-46

ORTÓTESE PARA O OMBRO COM ABDUÇÃO (30°/45°)

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características: 
Fabricado em tecido com forma de favo de mel respirável, 
que permite a livre circulação do ar para evitar qualquer 
tipo de irritação na pele. A sua conceção em tecido de 
veludo Poromax® permite evitar a respiração. A superfície 
tem um micro gancho que por sua vez se encaixa no veludo 
da almofada. Almofada abdutora em espuma com 30°/45° 
de abdução para que o paciente beneficie de um máximo 
conforto. 

 ▍ Indicações:
 ▪Como sistema de posicionamento em situações de entorse, 
luxação, subluxação glenoumeral. 
 ▪Deslocamento capsular. 
 ▪Como tratamento da bursite aguda e cronica. 
 ▪Cirurgia da lesão da coifa dos rotadores. Implante de prótese 
no ombro. Capsulite adesiva. 
 ▪Síndrome do aprisionamento. 
 ▪Como sistema de imobilização após implantação de uma 
prótese da articulação de ombro, e após uma acro mioplastia.

 ▍ Cor:  Cinza.

Bola para exercitar a mão de modo a manter a 
tonificação muscular na mesma e melhorar a 

circulação sanguínea

 Suporte de braço 
ambidestro

Cinta 
contralateral 
acolchoada

Ortótese para o ombro
Ref.: C-45

ORTÓTESE PARA O OMBRO COM ABDUÇÃO (15°/30°)

TAMANHOS COMPRIMENTO CM

1 <30

2 36

3 >42
COMPRIMENTO DO 
ANTEBRAÇO EN CM

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido com forma de favo de mel respirável, que 
permite a livre circulação do ar para evitar qualquer tipo de 
irritação na pele. A sua conceção permite o controlo da rotação 
externa, que pode ser controlada por meio da correia anti 
rotacional. A abertura no painel frontal permite que o paciente 
possa fazer exercícios com o cotovelo. Bola para exercitar a mão 
de modo a manter a tonificação muscular na mesma e melhorar 
a circulação sanguínea. Almofada abdutora em espuma com 
15°/30° de abdução para que o paciente beneficie de um máximo 
conforto.

 ▍ Indicações:
 ▪Como sistema de posicionamento em situações de entorse, 
luxação, subluxação glenoumeral. 
 ▪Deslocamento capsular. 
 ▪Como tratamento da bursite aguda e cronica. 
 ▪Cirurgia da lesão da coifa dos rotadores. 
 ▪ Implante de prótese no ombro. 
 ▪Capsulite adesiva. 
 ▪Síndrome do aprisionamento. 
 ▪Após tratamento artroscópico de lesões Bankhart.

 ▍ Cor:  Cinza.

Suporte de braço 
ambidestro

 Almofada abdutora em 
espuma com 15 ° / 30 ° de 

abdução

Bola para exercitar a 
mão de modo a manter a 

tonificação muscular

Imobilizadores ▸Imobilizadores de clavícula e ombro

Ref.: C-48

SUPORTE PARA BRAÇO 

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
O suporte de braço consiste de um apoio para o antebraço ligado a uma banda que passa em torno do 
pescoço. O interior do suporte do antebraço é fabricado a partir de tecido respirável com favos acolchoados, 
sendo o exterior em veludo. A banda está feita de maneira a que se adapte à anatomia do pescoço, 
ajudando a aliviar o desconforto de pressão na zona do pescoço. O suporte de braço é fabricado num só 
tamanho e pode ser utilizado tanto do lado direito ou esquerdo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós cirurgia ou no tratamento pós traumático de imobilização. 
 ▪ Lesões traumáticas do ombro ou braço cujo tratamento requerem a redução de mobilidade. 
 ▪ Lesões nos tecidos moles, tais como infeções ou queimaduras. 
 ▪Doenças reumáticas.

 ▍ Cor:  Cinza.
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Ortótese para o ombro 

Ref.: C-47
ORTÓTESE PARA O OMBRO COM POSICION. EM ROT. EXT. A 90°

TAMANHOS COMPRIMENTO CM

1 <30

2 36

3 >42
COMPRIMENTO DO 
ANTEBRAÇO EN CM

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido com forma de favo de mel respirável, que 
permite a livre circulação do ar para evitar qualquer tipo de 
irritação na pele. A sua conceção permite uma ligeira abdução 
de 15° do ombro e uma rotação externa de 90°. Bola para 
exercitar a mão de modo a manter a tonificação muscular na 
mesma e melhorar a circulação sanguínea.

 ▍ Indicações:
 ▪Como sistema de posicionamento em situações de entorse, 
luxação, subluxação glenoumeral. 
 ▪Deslocamento capsular. 
 ▪Cirurgia da lesão da coifa dos rotadores. 
 ▪Após tratamento artroscópico de lesões Bankhart. 
 ▪Recuperação de tecidos moles.

 ▍ Cor:  Azul.

Humertec® ▸Ortóteses de cotovelo

Ref.: 94300 Ref.: 94301D DIR Ref.: 94301I ESQ Ref.: 94302D DIR Ref.: 94302I ESQ

ORTÓTESES PARA O  
COTOVELO COM CONTROLO  
DE FLEXO-EXTENSÃO

ORTOTESE DO COTOVELO  
COM TALA PALMAR E CONTROLO  
DE FLEXO-EXTENSAO DO COTOVELO

ORTOTESE DO COTOVELO COM TALA  
PALMAR-POLEGAR E CONTROLO  
FLEXO-EXTENSAO DO COTOVELO

TAMANHOS A  B
PERÍMETRO 

C
 Ref.: 

94301/94302

1 26-32 20-25 <18

2 32-37 25-30 18-22

3 37-43 30-35 >22
Comprimento aproximado 

(mínima 42, máxima 44 cm).

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Formada por um apoio de braço e outro de ante-braço unidas entre si mediante articulacão monocêntrica 
com possibilidade de regular a flexo-extensão 0° a 90° em intervalos de 15° em 15°. A articulacão tem barras 
embutidas em tecido microvelcro que permite adaptação em toda a extensão do membro superior. Tem 
uma capa exterior de veludo e uma interna de tecido suave hipoalérgico e uma placa em termoplástico que 
proporciona um suporte firme. Tiras com fecho de ajuste em velcro.

 ▍ Efeitos:
Imobilização e ajuste do membro superior, quando é necessário controlar ou bloquear os graus de flexão e 
extensão.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas distais do úmero, fraturas patológicas (metástases Ostiolíticas). 
 ▪Em cirurgia dos ligamentos do cotovelo. 
 ▪Com tala palmar: em caso de nevralgia (paralisia transitória), devido ao agente traumático, recomenda-se a 
utilização da ortótese com suporte palmar. 
 ▪Em caso de paralisia radial recomenda-se o uso com tala palmar e abdução do polegar.

 ▍ Cor:  Cinza.

ACESSÓRIOS

Ref.: Art-Alu-Pc-Neg/CODO

ARTICULAÇÃO DE COTOVELO MONOCÊNTRICA
 ▍ Características: 
A articulação de cotovelo pode-se regular em intervalos de 15º.
Esta articulação vem de série nos modelos:
94300
94301D / 94301I
94302D / 94302I
TP-6300
TP-6301D / TP-6301I
Também se pode pedir em separado.

TAMANHOS UNIVERSAL 1 UNIDADE
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Ref.: TP-6400

ORTÓTESE PARA ÚMERO

ÚMERO
PROXIMAL DISTAL

PE
RÍ

M
ET

RO
 C

M

COMPRIMENTO TAMANHOS A B *
29 1 25 22 ±3

30,5 2 27 24 ±3
32 3 30 27 ±4
34 4 32 29 ±4
34 5 34 31 ±4

*O comprimento pode variar entre:

 ▍ Características: 
Ortótese para o úmero, composto por duas 
peças (interna e externa) em polietileno de alta 
densidade, correias de regulação e sistema de 
fecho com micro gancho que podem ser cortadas 
de acordo com o comprimento desejado e que 
encaixam aos separadores em polietileno de 1 mm 
que por sua vez são unidas a uma tira acolchoada 
em plastazote no interior.

 ▍ Efeitos:
Imobilização, proteção e estabilização do 
centro diafisário da fratura do úmero através de 
compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas diafisárias do úmero, fraturas 
patológicas, controlo da instabilidade de fraturas 
durante o periodo curativo.

 ▍ Cor:  Branco.

Ortóteses para membro superior em termoplástico

Ref.: TP-6300 Ref.: TP-6301D DIR Ref.: TP-6301I ESQ

ORTÓTESE DE BRAÇO E ANTEBRAÇO COM ARTICULAÇÃO DE 
COTOVELO, EM TERMOPLÁSTICO

ORTÓTESE DE BRAÇO E ANTEBRAÇO COM ARTICULAÇÃO DE 
COTOVELO E APOIO DE MÃO, EM TERMOPLÁSTICO

 ▍ Características: 
Ortótese modular composta por uma tala para o úmero e antebraço, articulação do cotovelo com sistema de regulação da flexo-extensão, bloqueio e guia 
para definição dimensional, correias de regulação e sistema de fecho com micro gancho que podem ser cortadas de acordo com o comprimento desejado e 
que encaixam aos separadores em polietileno de 1 mm que por sua vez são unidas a uma tira acolchoada em plastazote no interior.

 ▍ Efeitos:
Imobilização do cotovelo em uma determinada posição. Maior estabilidade na fratura ou seja a região é abrangida uniformemente, isto é importante 
especialmente quando a fratura está muito próxima da articulação.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas distais do úmero quer por trauma direto ou indirecto, fraturas patológicas, tratamento cirúrgico das fraturas. Como tratamento de lesões 
associadas à articulação do cotovelo. 

 ▍ Cor:  Branco.
ÚMERO ANTEBRAÇO

TP-6300 TP-6301 PROXIMAL DISTAL PROXIMAL DISTAL

PE
RÍ

M
ET

RO
 C

M

COMPRIMENTO TAMANHOS A B C D *
35-47 35-57 1 25 22 22 19 ±3
35-47 35-57 2 27 24 24 21 ±3
35-50 35-60 3 30 27 27 24 ±4
35-50 35-60 4 32 29 29 26 ±4
35-50 35-60 5 34 31 29 26 ±4

*O comprimento pode variar entre:

Articulação monocêntrica com a possibilidade de 
regular a flexo-extensão de 0°a 90° em intervalos 
de 15°, assim com um bloqueio total.

 ▍ Controlo da mobilidade: 
Mediante a articulação de cotovelo com sistema de regulação 
da flexo-extensão, podemos limitar a mobilidade das mesmas 
conforme o desejado. Também existe maior proteção na zona 
da fratura a impactos externos, movimentos rotacionais ou 
outras forças físicas indesejadas. Articulação monocêntrica 
com a possibilidade de regular a flexo-extensão de 0° a 90° 
em intervalos de 30°, assim com um bloqueio total.

Ref.: TP-6500D DIR Ref.: TP-6500I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA PARA ANTEBRAÇO

TAMANHOS A COMPRIMENTO 
CM

PERÍMETRO A CM1 20-24 28

2 24-28 29

3 28-32 30

4 32-36 31

 ▍ Características: 
Fabricado em polietileno de baixa densidade, 
composto por duas placas e um forro de proteção 
interior em tecido, que por sua vez são unidas 
através de duas correias de regulação com fecho em 
micro gancho. A placa dorsal prolonga-se até à zona 
das articulações metacarpofalângicas. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações de fraturas do ante-braço e pulso, 
pós-cirúrgia. 

 ▍ Cor:  Branco.
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Elbowlution® ▸Ortótese de cotovelo 

Ref.: 94305D DIR Ref.: 94305I ESQ

ORTÓTESE DE COTOVELO ROM TELESCÓPICA

TAMANHOS

Min.: 37 cm
Máx.: 46 cm

UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Ortótese de cotovelo com articulação monocêntrica 
unilateral para um perfeito controlo da amplitude 
de movimentos ou imobilização do cotovelo.
Incorpora duas peças de espuma macia 
confecionadas com material transpirável, que 
facilitam a adaptação da ortótese e evitam que 
deslize.
O conjunto fica acoplado ao membro superior 
através de 4 tirantes móveis (2 braço + 2 
antebraço) graças ao sistema telescópico de que 
dispõe.

 ▍ Efeitos:
 ▪Controlo da amplitude de movimentos
 ▪ Imobilização
 ▪Manutenção da posição articular adequada (pós-
op.)
 ▪Alívio da dor
 ▪ Facilita a recuperação da funcionalidade articular.

 ▍ Indicações:  
 ▪Entorses de grau II ou III.
 ▪ Luxação.
 ▪ Fraturas distais do úmero ou proximais do rádio/
cúbito.
 ▪Reabilitação pós-traumática ou pós-operatória.

 ▍ Cor:  Preto.

Limitação de flexão:
de 0° a 120º
(em intervalos de 10° até 30° e 
em intervalos de 15° até 120°)
Limitação de extensão:
de 0° a 90°
(em intervalos de 10° até 30° e 
em intervalos de 15° até 90°)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Controlo da flexo-extensão.

Hastes telescópicas em 
alumínio para ajustar à 

altura desejada.
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Ortóteses para o úmero
Ref.: TP-6401

Ref.: TP-6402 
MODELO CURTO

SUPORTE PARA ÚMERO
 ▍ Características: 
Ortótese com duas componentes termo moldáveis em polietileno de baixa densidade e 
revestida com tecido acolchoado. Forro interior respirável em forma de favo. Tem duas 
peças em plástico térmico que estão unidas por um tecido elástico. Ajustável através 
de duas tiras de veludo com fecho de velcro. Sistema de fixação e apoio por meio de 
uma faixa na zona do peito. A ortótese também vem com uma faixa de suporte do 
antebraço.

 ▍ Efeitos:
Imobilização, proteção e estabilização por compressão da fratura do eixo umeral.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas do eixo umeral, tratamento pós cirúrgico e controle localizado da 
instabilidade da fratura durante o processo de fusão. 

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ TP-6401  ▍ TP-6402

COMPRIMENTO CM TAMANHOS PERÍMETRO A CM

PE
RÍ

M
ET

RO
 A

 C
M

27,5 22,5 1 22,5 - 26

29,5 24,5 2 26 - 29,5

32 27 3 29,5 - 33

33 28 4 33 - 36,5

35 30 5 36,5 - 40
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Neuro-Conex® ▸Suporte de ombro e antebraço

Ref.: 94303D DIR Ref.: 94303I ESQ Ref.: 94304D DIR Ref.: 94304I ESQ

SUPORTE PARA OMBRO COM APOIO DE BRAÇO / ANTEBRAÇO SUPORTE PARA OMBRO COM APOIO DE ANTEBRAÇO
 ▍ Características: 
Fabricado em veludo e espuma respirável e forrado em tecido celular, sistema de fecho em forma de micro gancho e fivela, reforçado com botão. 
A almofada é reforçada por uma alma termoplástica com 0,5 mm de espessura, a fim de aumentar a sua capacidade de suporte, evitando-se a sua 
deformação e, ao mesmo tempo que permite uma adaptação personalizada. A tração / suspensão do braço pode ser feita com o modelo 94303 que inclui 
um cotovelo para efetuar a tração do braço e antebraço, e o modelo 94304 que vem incorporado com o suporte de ante braço. Ambos os modelos incluem 
pontos de silicone no interior para evitar deslizamentos. A forma como foi concebido permite uma atividade livre nas funções do braço, permitindo que seja 
colocado com uma só mão pelo próprio paciente.

 ▍ Efeitos:
Estabilização da articulação do ombro.
Controle da subluxação e rotação interna do ombro.
Como método de redução das tensões nos ligamentos capsulares em situações de paralisia e instabilidades no ombro.
Na prevenção da dor e subluxação do ombro.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões neurológicas do membro superior.
 ▪ Lesões do plexo braquial com paralisia do ombro e do braço.
 ▪Hemiplegia causada por acidente vascular cerebral.
 ▪ Lesão do nervo periférico e lesão cerebral traumática.
 ▪Ombro doloroso e instável.
 ▪Ombro com subluxação.

 ▍ Cor:  Preto.
TAMANHOS 1 2 3

PE
RÍ

M
ET

RO
 C

M

PERÍMETRO CM 22,5-28 28-34 34-40

Neuro-Conex® Video
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Epitec® Fix ▸Braçadeira para epicondilite

Ref.: EP-21G 
CINZA

Ref.: EP-21V 
VERDE

BRAÇADEIRA PARA EPICONDILITE

TAMANHOS UNIVERSAL
COLOCAÇAO: 

A 3 CM DO COTOVELO

 ▍ Características: 
A zona exterior é fabricada em tecidos resistentes 
e almofadados acompanhado na zona interior por 
uma placa termoplástica moldada com pontos em 
silicone, que adere à superficie da pele quando 
estão sobre pressão. Facilmente ajustável por um 
sistema de fecho, banda elástica.

 ▍ Efeitos:
Mais compressão e proteção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenção nos trabalhos efetuados manualmente 
ou atividades desportivas. 
 ▪Epicondilite radial no caso dos tenistas e 
Epicondilite cubital no caso dos golfistas.

 ▍ Cores:
EP-21G:  Cinza.
EP-21V:  Verde.

Com as braçadeiras EPITEC FIX exerce-se 
pressão através de uma almofada 
viscoelástica com pontos especiais de 
ajuste que, convenientemente colocada, 
pretende reduzir a força de tração na 
inserção do tendão de alguns músculos da 
região do epicôndilo, conseguindo-o ao 
mudar a orientação das fibras musculares.

Epitec® Fix 
Video

SILICONE DE FIXAÇÃO
Pontos de silicone que aderem à pele e que impedem que a 
ortótese deslize no antebraço.

ALMOFADA
Fabricada em material viscoelástico com pontos de 
pressão especiais que exercem uma compressão seletiva, 
proporcionando um efeito massagem. É forrada numa face 
com turco hipoalergénico e na outra com microvelcro para 
fixar à ortótese e evitar o seu deslocamento.

ALMA DE TERMOPLÁSTICO
Moldada e conformada adapta-se à forma do terço 
proximal do antebraço e serve de âncora para o passador 
da cinta de ajuste. Ao realizar a compressão posiciona a 
musculatura do antebraço originando descompressão e 
alívio.

CINTA DE AJUSTE
Ajusta-se sobre o antebraço e volta sobre si mesma com 
um passador unido a uma banda elástica reguladora que 
permite uma adaptação individualizada em função da 
pressão que se exerce segundo a escala visual de aperto. A 
zona de fecho é reforçada com velcro suave para conseguir 
um ajuste mais resistente e duradouro.

Expositor
 ▍ Ref.: EXP-E21-Cartón 
Unidades: 12
Medidas: 50 x 20 cm
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Epitec® ▸Braçadeira para epicondilite

Ref.: EP-20A

BRAÇADEIRA PARA EPICONDILITE

TAMANHOS UNIVERSAL
COLOCAÇAO: 

A 3 CM DO COTOVELO

 ▍ Características: 
Feita de veludo em ambos os lados e reforçado com 
um núcleo de polietileno forrado em plastazote. A 
tira de ajuste ajusta-se ao antebraço e fecha sobre 
si mesma, ajustando-se de acordo com a pressão 
exercida na pulseira elástica com fecho em velcro.

 ▍ Efeitos:
Mais compressão e proteção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilites, epitrocleites provenientes da prática 
de desporto ou laboral.

 ▍ Cor:  Azul.

Está desenhada de maneira 
a fornecer uma compressão 
seletiva

Almofada Bilateral 
(esquerda / direita) 

Codisil® ▸Ortóteses de cotovelo

Imobilizador para o cotovelo 

Ref.: 8301 BEGE Ref.: 9301 PRETO

COTOVELEIRA ELÁSTICA COM ALMOFADA VISCOELÁSTICA

TAMANHOS PERÍMETRO CM COMPRIMENTO 
CM

1 17-19 21,5

2 19-21 22

3 21-23 22,5

4 23-25 24

5 25-27 24

6 27-29 24

7 29-31 24,5
A 12 CM A PARTIR DEL 

CODO

 ▍ Características: 
Fabricado em elástico com pontos respiráveis, com 
duas almofadas anatómicas viscoelásticas, que 
produzem uma maior redistribuição da compressão 
na zona do epicôndilo e epitrôclea.  

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilite, epitrocleite, tendinite, também pode 
ser utilizado na prevenção, apoio e suporte em 
práticas desportivas e laborais, contusões leves, 
traumatismos e instabilidades leves, processos 
inflamatórios.

 ▍ Cores:
8301:  Bege.
9301:  Preto.

As almofadas distribuem a 
compressão da ortótese 
desde a proeminência dos 
epicôndilos até aos tecidos 
moles circundantes.

Ref.: IC-40

IMOBILIZADOR EM EXTENSÃO PARA COTOVELO

TAMANHOS PERÍMETRO CM COMPRIMENTO 
CM

1 22-27 34

2 27-32 35

3 32-37 37

CO
TO

VE
LO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido de algodão terry no interior 
e revestido no exterior com tecido de veludo 
acolchoado. Forro interior respirável em forma de 
favo. Materiais transpiráveis e laváveis para efeitos 
de uma higiene da ortótese Tem barras rígidas de 
alumínio tanto na zona dianteira como também 
na zona lateral. Ajustável através de duas tiras de 
veludo com fecho de velcro, com uma abertura para 
situações em que o paciente necessite de usar um 
dispositivo periférico de acesso venoso e ao mesmo 
tempo usar o imobilizador. Pode ser utilizado tanto 
do lado direito ou esquerdo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que o paciente necessite de usar 
um dispositivo periférico de acesso venoso e ao 
mesmo tempo tem que usar o imobilizador. 
 ▪A articulação do cotovelo mantem-se imobilizada 
em extensão.

 ▍ Cor:  Cinza.
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Manutec® ▸Ortóteses para a mão

Ref.: MF-D50 DIR Ref.: MF-I50 ESQ

PULSO ELÁSTICO CURTO ABERTO COM TALA FLEXÍVEL PALMAR REMOVÍVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

18 cm

1 12-15

2 15-17

3 17-19

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 19-21

 ▍ Características: 
Fabricado com material elástico suave, consta 
de fechos ajustáveis velcro e tala flexível palmar 
removível moldável para controlo da flexão. 

 ▍ Efeitos:
Controle e estabilização da articulação do pulso.

 ▍ Indicações: 
 ▪Afeções do tubo carpiano, tendinites, sequelas 
dolorosas ou inflamatórias, instabilidades, 
reabilitação física.

 ▍ Cor:  Bege.

Tecido 
antibacteriano

Tecido com efeito 
de massagem

Ref.: MF-D60 DIR Ref.: MF-I60 ESQ

PULSO ELÁSTICO COMPRIDO ABERTO COM TALA FLEXÍVEL PALMAR REMOVÍVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

22 cm

1 12-15

2 15-17

3 17-19

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 19-21

 ▍ Características: 
Fabricado com material elástico suave, consta de 
fechos ajustáveis velcro, faixa elástica à volta do 
pulso e tala flexível palmar removível moldável 
para controlo da flexão.

 ▍ Efeitos:
Controle e estabilização da articulação do pulso.

 ▍ Indicações: 
 ▪Afeções do tubo carpiano, tendinites, 
tenossinovite, sequelas dolorosas ou inflamatórias, 
instabilidades, reabilitação física.

 ▍ Cor:  Bege.

Tecido 
antibacteriano

Tecido com efeito 
de massagem

Ref.: MFP-D80 DIR Ref.: MFP-I80 ESQ

PULSO COMPRIDO ABERTO COM TALA DE PALMAR E POLEGAR

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

20 cm

1 12-15

2 15-17

3 17-19

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 19-21

 ▍ Características: 
Fabricado com material elástico suave, com fechos 
velcro, tala flexível palmar removível e tala de 
polegar flexível moldável.

 ▍ Efeitos:
Controle e estabilização da articulação do pulso e 
trapeciometacarpiana.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões combinadas da articulação do pulso 
com o polegar, afeções do túnel carpiano, 
tendinites, tenossinovites, sequelas dolorosas 
e inflamatórias, instabilidades das articulações 
carpometacarpianas e metacarpofalângicas.

 ▍ Cor:  Bege.

Tecido 
antibacteriano

Tecido com efeito 
de massagem

Ref.: MP-D70 DIR Ref.: MP-I70 ESQ

PULSO CURTO ABERTO COM TALA DE POLEGAR FLEXÍVEL MOLDÁVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

13 cm

1 12-15

2 15-17

3 17-19

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 19-21

 ▍ Características: 
Fabricado com tecido elástico suave, consta 
de fechos velcro e tala flexível para o polegar 
moldável.

 ▍ Efeitos:
Controle e estabilização da articulação do primeiro 
dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização relativa e proteção das articulações 
carpometacarpiana e metacarpofalângica.

 ▍ Cor:  Bege.
Tecido 

antibacteriano
Tecido com efeito 

de massagem
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Manutec® ▸Ortóteses para a mão

   
CURTA MÉDIA LONGA

Ref.: MF-D52 DIR Ref.: MF-D61 DIR Ref.: MF-D90 DIR

Ref.: MF-I52 ESQ Ref.: MF-I61 ESQ Ref.: MF-I90 ESQ

PULSO IMOBILIZADOR COM TALA PALMAR

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

17 cm

PU
LS

O

1 12-16

2 16-18

3 18-20

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

21 cm

PU
LS

O

UNI* 16-23

1 12-16

2 16-18

3 18-20

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 cm

PU
LS

O

1 14-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de algodão que está em contacto com a pele, permitindo o livre movimento dos dedos. Incorporam 
uma tala palmar em alumínio moldável e dois reforços dorsais de plástico, facilitando a correta utilização da ortótese segundo o angulo desejado.
De fácil colocação através do tecido elástico dorsal e sistema de fecho; as tiras de velcro são recortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪Síndrome do túnel cárpico.
 ▪Entorses do punho.
 ▪Artroses.
 ▪Tendinites.
 ▪Sobrecarga das articulações do punho.
 ▪Situações de instabilidade.
 ▪Tratamento pré/pós-operatório ou pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

TECIDO MULTI-CÈLULA
Transpiração

ESPUMA
Melhor adaptação

ALGODÃO
Maior conforto

PERFEITA 
ADAPTAÇÃO

MÁXIMA 
TRANSPIRAÇÃO

No modelo MF-61-UNI *, as placas dorsais 
são feitas de alumínio.
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Manutec® ▸Ortóteses para a mão

 

Ref.: MFP-D81 DIR Ref.: MFP-I81 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALA PALMAR E DE POLEGAR

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

21 cm

PU
LS

O

1 12-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o livre 
movimento dos dedos. As talas palmar e de polegar são de 
alumínio moldável e dispõe de dois reforços dorsais de plástico, 
facilitando o posicionamento do punho e polegar segundo 
os ângulos desejados. A tala de polegar apresenta, ainda, 
um desenho semi-circular, aumentando a comodidade e 
melhorando o seu posicionamento.
De fácil colocação através do tecido elástico dorsal e sistema de 
fecho; as tiras de velcro são recortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões combinadas de punho e polegar
 ▪Rizartrose
 ▪Entorse do ligamento colateral cubital
 ▪Tendinites
 ▪Tenosinovite de De Quervain
 ▪Sobrecarga das articulações do punho e polegar
 ▪ Instabilidade residual
 ▪Tratamento pré/pós-cirúrgico e pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

 

Ref.: MFP-D91 DIR Ref.: MFP-I91 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALAS PALMAR-DORSAL-POLEGAR - FAST LACING

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

16 cm

PU
LS

O

1 12-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o livre 
movimento dos dedos. As talas palmar, dorsal e polegar são 
de alumínio moldável, facilitando o posicionamento do punho 
e polegar segundo os ângulos desejados. A tala de polegar 
apresenta, ainda, um desenho semi-circular, aumentando a 
comodidade e melhorando o seu posicionamento.
De fácil colocação através do tecido elástico dorsal e sistema 
de fecho de cordões, permitindo um ajuste perfeito e 
uniforme da ortótese.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões combinadas de punho e polegar
 ▪Rizartrose
 ▪Entorse do ligamento colateral cubital
 ▪Tendinites
 ▪Tenosinovite de De Quervain
 ▪Sobrecarga das articulações do punho e polegar
 ▪ Instabilidade residual
 ▪Tratamento pré/pós-cirúrgico e pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

Ajuste perfeito graças 
ao sistema de fecho de 
cordões.

 

Ref.: MP-D72 DIR Ref.: MP-I72 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALA DE POLEGAR

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

14,5 cm

PU
LS

O

1 12-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o 
livre movimento dos dedos. A tala do polegar é de alumínio 
moldável e dispõe de dois reforços dorsais de plástico. 
A tala de polegar apresenta, ainda, um desenho semi-
circular, aumentando a comodidade e melhorando o seu 
posicionamento.
De fácil colocação através do tecido elástico dorsal e sistema 
de fecho; as tiras de velcro são recortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪Rizartrose
 ▪Entorse do ligamento colateral cubital
 ▪Tendinites
 ▪Tenosinovite de De Quervain
 ▪Sobrecarga das articulações do punho e polegar
 ▪ Instabilidade residual
 ▪Tratamento pré/pós-cirúrgico e pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

Incorpora uma tala com um 
desenho semi-circular.
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Manutec® ▸Ortóteses para a mão

 

Ref.: MF-D93 DIR Ref.: MF-I93 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALAS PALMAR-DORSAL - 2º e 3º METACÁRPICOS

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

28 cm

PU
LS

O

1 14-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o 
livre movimento dos dedos. As talas palmar e dorsal são de 
alumínio moldável, facilitando o posicionamento do punho 
e dedos segundo o ângulo desejado.
De fácil colocação através do tecido elástico radial e sistema 
de fecho; as tiras de velcro são recortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fratura do 2º e/ou 3º metacárpicos (fraturas de pugilista) 
 ▪Traumatismos do punho, mão e 2º e/ou 3º dedos
 ▪ Luxações e entorses
 ▪Tratamento pré/pós-cirúrgico e pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

Duplo 
sistema de 
imobilização 
podendo 
utilizar  
1 ou 2 talas 
dorsais.

Incorpora uma 
tala de uso 
opcional para 
melhorar a 
imobilização.

/ INOVAÇÃO / 
Duas formas 
de utilização, 
permitindo a 
opção de colocação 
e a regulação 
independente do 
punho e dos dedos.

 

Ref.: MF-D95 DIR Ref.: MF-I95 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALAS PALMAR-DORSAL - 4º e 5º METACÁRPICOS

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

28 cm

PU
LS

O

1 14-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o 
livre movimento dos dedos. As talas palmar e dorsal são de 
alumínio moldável, facilitando o posicionamento do punho 
e dedos segundo o ângulo desejado.
De fácil colocação através do tecido elástico radial e sistema 
de fecho; as tiras de velcro são recortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fratura do 4º e/ou 5º metacárpicos (fraturas de pugilista) 
 ▪Traumatismos do punho, mão e 4º e/ou 5º dedos
 ▪ Luxações e entorses
 ▪Tratamento pré/pós-cirúrgico e pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

Duplo 
sistema de 
imobilização 
podendo 
utilizar  
1 ou 2 talas 
dorsais.

Incorpora uma 
tala de uso 
opcional para 
melhorar a 
imobilização.

/ INOVAÇÃO / 
Duas formas 
de utilização, 
permitindo a 
opção de colocação 
e a regulação 
independente do 
punho e dos dedos.

 

Ref.: MF-D92 DIR Ref.: MF-I92 ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALAS PALMAR-DORSAL - FAST LACING

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

20,5 cm

PU
LS

O

1 12-16

2 16-18

3 18-20

 ▍ Características: 
Fabricadas com uma base têxtil transpirável e um forro de 
algodão que está em contacto com a pele, permitindo o 
livre movimento dos dedos. As talas palmar e dorsal são de 
alumínio moldável, facilitando o posicionamento do punho 
segundo o ângulo desejado.
De fácil colocação através do tecido elástico dorsal e sistema 
de fecho de cordões, permitindo um ajuste perfeito e 
uniforme da ortótese.

 ▍ Indicações: 
 ▪Síndrome do túnel cárpico.
 ▪Entorses do punho.
 ▪Artroses.
 ▪Tendinites.
 ▪Sobrecarga das articulações do punho.
 ▪Situações de instabilidade.
 ▪Tratamento pré/pós-operatório ou pós-traumático.

 ▍ Cor:  Preto.

Ajuste perfeito graças 
ao sistema de fecho de 
cordões.

M
EM

BR
O

 S
U

PE
RI

O
R



30

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: M760 Ref.: M660

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE PUNHO COM TALA PALMAR - AMBIDESTRA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

CO
M

PR
IM

EN
TO

21 cm

PU
LS

O

1 14-18

2 18-22
A nova Manutec Fix 
incorpora um novo 
sistema de fecho e 
ajuste, através de 
um único tirante de 
tracção situado no 
punho, que se bifurca 
num tirante de mão e 
outro de punho.

 ▍ Características: 
Ortótese confeccionada com materiais transpiráveis de última 
geração (tricapa: espuma, veludo, esponja), provida de triplo 
sistema imobilizador com tala palmar de alumínio moldável e 
reforços médio-laterais, permitindo obter uma melhor adaptação. 
Desenho bilateral que permite utilização para a mão esquerda ou 
direita.  

 ▍ Efeitos:
Suporte, estabilização e imobilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização do pulso, pós traumático, pós operatório, sequelas 
dolorosas e inflamatórias, instabilidades, reabilitação.

 ▍ Cores:
M760:  Cinza.
M660:  Bege.

Na zona palmar 
encontram-se 
duas cintas que 
permitem um ajuste 
personalizado da 
compressão na zona 
metacárpica.

Manutec® Fix ▸Ortóteses para a mão

MATERIAIS DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO

Tecido transpirável tricapa 
(espuma, veludo e esponja).

ÁREAS DE TRANSPIRAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

Facilitam a circulação de ar 
dissipando a humidade.

DESENHO BILATERAL
O seu desenho permite ser 
adaptado tanto para a mão 

esquerda como direita.

SISTEMA IMOBILIZADOR
Triplo sistema imobilizador.

Tala palmar e reforços lateral e 
medial anatómicos.

Ref.: M760P CINZA Ref.: M660P BEGE

ACESSÓRIO PARA O POLEGAR MANUTEC® FIX

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado em material veludo, composto por uma tala em alumínio moldável no interior para abdução 
providenciando uma melhor adaptação por parte do paciente.
Sistema de fixação de micro velcro para ser facilmente acoplada às referências M760 e M660, obtendo-se 
assim uma imobilização completa palmar e do polegar. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinites, sequelas dolorosas, inflamações, situações de instabilidades carpometacarpianas e 
metacarpofalângicas, irritações na zona das articulações carpometacarpianas, lesões desportivas (ex. 
polegar de esquiador).  

 ▍ Cores:
M760P:  Cinza.
M660P:  Bege.

Manutec® Fix Video
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Manutec® Fix Rizart ▸Ortóteses para a mão

Ref.: M770 
CINZA

Ref.: M670 
BEGE

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE POLEGAR - AMBIDESTRA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

PU
LS

O

CO
M

PR
IM

EN
TO

1 14-18 11

2 18-22 13

 ▍ Características: 
Ortótese confeccionada com materiais transpiráveis de última geração (tricapa: espuma, veludo, 
esponja) e com orifícios para facilitar a circulação de ar. Provida de sistema imobilizador com tala 
de alumínio moldável que permite ser adaptada à morfologia do utilizador. Desenho bilateral que 
permite utilização para a mão esquerda ou direita. 

 ▍ Efeitos:
Suporte, estabilização e imobilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinites. 
 ▪Sequelas dolorosas e inflamatórias.
 ▪ Lesões desportivas.
 ▪ Instabilidades, irritações e/ou imobilização da articulação trapézio-metacárpica (Rizartrose).

 ▍ Cores:
M770:  Cinza.
M670:  Bege.

MATERIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Tecido transpirável tricapa  

(espuma, veludo e esponja).

ÁREAS DE TRANSPIRAÇÃO E 
VENTILAÇÃO

Facilitam a circulação de ar 
dissipando a humidade.

DESENHO BILATERAL
O seu desenho permite ser 
adaptado tanto para a mão 

esquerda como direita.

 SISTEMA IMOBILIZADOR
Da articulação trapézio-metacárpica 

e metacarpofalângica.

Manutec® Fix Rizart Video
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Manutec® Fix Rizart Plus ▸Ortóteses para a mão

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Núcleo metálico

Sistema de fechamento  
é fácil manipular

Ref.: M780D DIR Ref.: M780I ESQ

ORTÓTESE CMC PARA RIZARTROSE 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PE
RÍ

M
ET

RO
 SO

BR
E 

AS
 A

RT
IC

UL
AÇ

ÕE
S 

M
ET

AC
AR

PO
FA

LÂ
NG

IC
AS

1 16-19

2 19-23

3 23-26

 ▍ Características: 
Posiciona e estabiliza o polegar numa posição adequada e permite a libre mobilidade dos restantes 
dedos, assegurando a funcionalidade da mão e a sua função de preensão. Fabricada com dupla injeção de 
materiais com diferentes níveis de rigidez. A zona mais próxima dos dedos é ligeiramente mais flexível e 
com bordos arredondados garantindo a máxima comodidade de utilização, enquanto a zona que cobre a 
articulação trapézio-metacárpica é mais rígida e incorpora um núcleo metálico, assegurando uma correta 
estabilização. 

 ▍ Efeitos:
 ▪Suporte e conforto na zona da 1ª articulação CMC.
 ▪Mantém o polegar em posição funcional.
 ▪Alívio da dor e reduz os sintomas de perda de força.

 ▍ Indicações: 
 ▪Osteoartrite da 1ª articulação CMC.
 ▪Tratamento pós-operatório da 1ª articulação CMC.
 ▪Artroplastia da 1ª articulação CMC.
 ▪ Instabilidade da 1ª articulação CMC.
 ▪Rizartrose. 

 ▍ Cor:
 Cinza.

Talas de mão ▸Ortóteses para a mão

Ref.: MN3050
TALA ABDUTORA DO POLEGAR

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado em material elástico e respirável, composto por uma cinta que permite ajustar a compressão 
e tração exercida sobre o polegar de acordo com as necessidades de cada paciente, esta cinta também 
permite a estabilização elástica e abdução da articulação do metacarpo na zona do polegar. Tem um rodete 
em silicone que aumenta a estabilização da abdução na zona da articulação metacarpofalangeal, evitando 
a oposição do polegar.  

 ▍ Indicações: 
 ▪Posicionamento do primeiro dedo, situações de ligeiras instabilidades, estabilização e abdução da 
articulação metacarpofalângica.

 ▍ Cor:  Cinza.
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Manutec® ▸Talas em termoplástico

Ref.: FP-D74 DIR Ref.: FP-I74 ESQ

TALA IMOBILIZADORA DE POLEGAR RESPIRÁVEL

TAMANHOS 1 2 3

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

PERÍMETRO CM <17 17-19 >19

COMPRIMENTO 
CM 11 12 13

Possibilidade de pedir o forro transpirável em 
separado. Ref.: Forro-FP74

 ▍ Características: 
Tala imobilizadora em termoplástico que inclui uma 
interfase em tecido respirável muito confortável. A 
tala possui um fecho de microgancho que pode ser 
recortado e ajustado ao comprimento pretendido. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinite. 
 ▪Sequelas dolorosas e inflamatórias. 
 ▪ Instabilidades das articulações 
metacarpofalângicas. 
 ▪ Lesões desportivas (Ex. polegar do esquiador). 
 ▪ Irritações das articulações metacarpofalângicas. 
 ▪ Imobilização da articulação trapeciometacarpiana. 
(rizartrose do polegar).

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: FP-D75 DIR Ref.: FP-I75 ESQ

TALA DE QUERVAIN

TAMANHOS 1 2 3

PU
LS

O
CO

M
PR

IM
EN

TO

PERÍMETRO CM <17 17-19 >19

COMPRIMENTO 
CM 18 20 22

 ▍ Características: 
Fabricado em termoplástico e forrada com plastazote 
e fecho ajustável em velcro. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões combinadas da articulação do pulso com o 
polegar. 
 ▪Síndrome do túnel carpiano, tendinite, sequelas 
dolorosas e inflamatórias. 
 ▪ Instabilidades das articulações 
carpometacarpianas e metacarpofalângicas. 
 ▪ Lesões dos ligamentos laterais do primeiro MCP 
(lesões desportivas e pós-traumáticas), ex: polegar 
do esquiador. 
 ▪ Irritações das articulações carpometacarpianas e 
metacarpofalângicas. 
 ▪Rizartrose do polegar.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: OM6201

TALA IMOBILIZADORA DE DEDO EM ALUMINIO MOLDÁVEL - SPLINT FEDERICA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

PERÍMETRO DA 
CIRCUNFERÊNCIA 
INTERFALÂNGICA 

DISTAL

1 5,7

2 7

3 7,6

 ▍ Características: 
Fabricado em alumínio maleável com um 
revestimento interior em tecido, pode facilmente 
ser adaptado a qualquer dedo sem a necessidade 
de um sistema de fecho. Pode ser utilizado 
em qualquer uma das mãos. A espuma evita a 
respiração na zona do dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado em situações em que é necessário 
imobilizar o conjunto interfalângico distal.

 ▍ Cor:  Azul.

Tala imobilizadora de dedo
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ACESSÓRIOS

Ortóteses para os dedos

Ref.: FRD10

TALA PARA DEDO - FECHADA

TAMANHOS COMPRIMENTO DOS 
DEDOS CM

 COMPRIMENTO 
DE DEDOS

1 7,5-8,5
2 8,5-9,5
3 9,5-11
4 11-12,5

Ref.: PM10

PROLONGAMENTO DORSAL PARA IMOBILIZAÇÃO DO DEDO

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: FRD20

TALA PARA DEDO – ABERTA 

TAMANHOS COMPRIMENTO 
DOS DEDOS CM

 COMPRIMENTO 
DE DEDOS

2 8,5-9,5

4 11-12,5

Ref.: TP-6200

TALAS DE STACK

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
ARTICULAÇÃO 

INTERFALÂNGICA 
DISTAL CM

1 5

2 5,5

3 5,8

4 6,1

5 6,3

5,5 6,8

6 7,3

7 7,8

 ▍ Características: 
A tala é fabricada em polipropileno A parte inferior abrange 
desde a zona distal do dedo até a articulação interfalângica 
distal, tem forma de dedal para alojar a polpa do dedo. A 
parte superior, solidária à inferior, deixa livre a zona da unha e 
abrange a articulação interfalângica distal.

 ▍ Efeitos:
A sua finalidade é imobilizar a articulação interfalângica 
distal, mantendo-a em extensão e permitir o movimento 
da articulação interfalângica proximal para evitar eventuais 
efeitos adversos sobre as outras articulações.

 ▍ Indicações: 
 ▪Avulsão do extensor ao nível da sua inserção na face dorsal 
da falange distal.

 ▍ Cor:  Bege.

Talas de stack 

Ref.: M710D DIR Ref.: M710I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZ. DAS ARTICULAÇÕES METACARPOFALÂNGICAS E INTERFALÂNGICAS 
EM EXTENSÃO OU FLEXÃO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO DOS DEDOS CM

COMPRIMENTO 
DOS DEDOS

PERÍMETRO À VOLTA 
DA ARTICULAÇÃO 

METACARPOFALÂNGICA 
DA MÃO

1 15-17 7,5-8,5

2 17-19 8,5-9,5
3 19-22 9,5-11
4 22-25 11-12,5

Fornecido com 3 talas de dedos de comprimentos diferentes, dependendo do tamanho selecionado:
- Tamanho 1: 1 tala de dedo do tamanho 1 e 2 talas de dedos do tamanho 3;
- tamanhos 2, 3 e 4: 1 tala de dedo do tamanho 2 e 2 talas de dedos do tamanho 4.

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido de veludo forrado no interior com algodão anelado muito resistente e suave, com 
fecho em micro velcro e correia de segurança. Tala para dedo independente em metal forrado em veludo 
com sistema de fixação em micro velcro. As talas são fabricadas em alumínio moldável, permitindo um 
ajuste tanto na extensão como na flexão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que é necessária a imobilização das articulações metacarpofalângica e interfalângica. 
Fraturas dos dedos, luxações, lesões traumáticas, lesões capsulares dos ligamentos, fraturas dos 
metacarpos, cicatrizes retrácteis em situações de queimaduras, bursites. Imobilização em situações de 
pós-operatório. Síndrome de Dupuytren.

 ▍ Cor:  Preto.

Sistema simples 
de adaptação das 
diferentes talas.

Possibilidade de 
utilizar as talas 

diferentes dedos.

 ▍ Função:
Imobilização em extensão completa ou flexão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas. Através das talas de dedo individuais, podemos 
selecionar aquelas que forem necessárias de acordo com o dedo ou dedos a imobilizar. Visto que as talas são independentes, é possível imobilizar o 2º, 3º, 
4º e 5º dedos, adaptando a tala necessária e fixando-a através do sistema de fixação por micro-velcro.
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Ortóteses para a mão em termoplástico

Ref.: TP-6104D DIR Ref.: TP-6104I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE MÃO EM POSIÇÃO FUNCIONAL PLANA

TAMANHOS LARGURA CM COMPRIMENTO CM

1 6-7 34

2 7-8 36

3 8-9 38

4 9-10 40

LA
RG

UR
A 

DA
 

M
ÄO

CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricada em termoplástico, com forro interior 
turco absorvente para evitar a sudação. Incorpora 
3 tiras de aperto, com passador de segurança no 
punho e antebraço, e sistema de fecho em micro-
velcro. Permite a moldagem através de pistola de ar 
quente.

 ▍ Efeitos:
Em situações de limitação da mobilidade na zona do 
pulso, mão e dedos, mantendo-os em posição de 10° 
de extensão, exceto o polegar.

 ▍ Indicações: 
 ▪Como tratamento para a dor, lesões neurológicas 
de origem central e periféricas (paralisias espáticas 
e flácidas), na prevenção de origem reumática, 
síndrome do canal cárpico, tratamento anti 
inflamatório.

 ▍ Cor:  Branco.

Ref.: TP-6101D DIR Ref.: TP-6101I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE MÃO EM POSIÇÃO FUNCIONAL

TAMANHOS LARGURA CM COMPRIMENTO CM

1 6-7 34

2 7-8 36

3 8-9 38

4 9-10 40

LA
RG

UR
A 

DA
 

M
ÄO

CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricada em termoplástico, com forro interior 
turco absorvente para evitar a sudação. Incorpora 
3 tiras de aperto, com passador de segurança no 
punho e antebraço, e sistema de fecho em micro-
velcro. Permite a moldagem através de pistola de ar 
quente.

 ▍ Indicações: 
 ▪Todo o tipo de tratamentos pré e pós-operatório 
que necessitem um suporte funcional ou uma 
imobilização do pulso, como o síndrome do túnel 
carpiano, poliartrite crónica e artrite reumatoide. 
Também é indicado em situações de danos 
neurológicos centrais ou periféricos (paralisias 
espasmódicas e flácidas), no tratamento para a 
prevenção de deformidades reumatoides, assim 
como para aliviar a dor e também no tratamento 
anti inflamatório.  

 ▍ Cor:  Branco.

Ref.: TP-6102D DIR Ref.: TP-6102I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE MÃO EM POSIÇÃO ANTI-ESPÁSTICA

TAMANHOS LARGURA CM COMPRIMENTO CM

0 5-6 30

1 6-7 34

2 7-8 36

3 8-9 38

4 9-10 40

LA
RG

UR
A 

DA
 

M
ÄO

CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricada em termoplástico, com forro interior 
turco absorvente para evitar a sudação. Incorpora 
4 tiras de aperto, com passador de segurança no 
punho e antebraço, e sistema de fecho em micro-
velcro. Permite a moldagem através de pistola de ar 
quente.

 ▍ Efeitos:
Mantém as articulações do pulso, mäo e dedos em 
ligeira flexão, separação de dedos exercendo através 
das correias uma força extensora individual em cada 
dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tala de repouso como tratamento da dor, 
patologias neurológicas, hemiplegias, 
especialmente indicada em paralisias 
espasmódicas, mantendo a abóbada palmar, a 
mäo e o pulso em posição inibidora dos reflexos, 
prevenindo as deformações devidas a espasmos e 
contracções, evitando a garra cubital.

 ▍ Cor:  Branco.
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ACESSÓRIOS

Ref.: OM6101D 
DIR

Ref.: OM6101I 
ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE PUNHO, MÃO E DEDOS

TAMANHOS 1 2 3

LARGURA CM 5-7 7-9 9-11

COMPRIMENTO CM 31’5 34 36’5

LA
RG

UR
A 

DA
 

M
ÄO

CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Confeccionada com uma alma em alumínio moldável 
para permitir a correcta adaptação e posicionamento 
do punho, mão e dedos. Almofadamento interno para 
maior conforto e forro de turco absorvente para evitar a 
sudação. Forro exterior de velour. Tiras de aperto muito 
almofadadas e fecho em micro-velcro. Permite adaptar 
o posicionamento de punho, mão e dedos, de acordo 
com o necessário.

 ▍ Efeitos:
Tem por função conseguir a imobilização e 
alinhamento da articulação do pulso, mão e dedos, 
mantendo-os com uma ligeira flexão e abdução do 
polegar, podendo variar o ângulo de posicionamento.

 ▍ Indicações:
 ▪ Lesões neurológicas de origem central ou periféricas 
(paralisias espasmódicas e flácidas); como tratamento 
na prevenção de deformações de origem reumática, 
bem como no alívio da dor e diminuição de 
inflamação, síndrome do canal cárpio.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Componentes: 
Tala + separador interdigital.

Inclui separador interdigital

+
 
FIXAÇÃO DE CORREIAS 
Correias de fixação acolchoadas e com micro-
velcro. Permite alterar o posicionamento do 
punho, mão e dedos.

Ortóteses para a mão em alumínio 

1. EM FLEXÃO 2. EM EXTENSÃO

TALA EM POSIÇÕES DIFERENTES
Entre as 2 posições podemos obter posições 
intermédias incluindo a posição funcional, 
manipulando manualmente a tala maleável 
em aluminío, obtendo ângulos e posturas 
diferentes.

Ref.: OM001

SEPARADOR INTERDIGITAL
Permite a separação e o alinhamento dos dedos. TAMANHOS UNIVERSAL 1 UNIDADE

Ref.: OM002I (ESQ) Ref.: OM002D (DIR)

KIT DE 3 CORREIAS PARA TALA OM6101I KIT DE 3 CORREIAS PARA TALA OM6101D
Está disponível um kit de 3 correias que incluem:
1 correia para o polegar, 1 correia para os outros dedos e 1 correia para o antebraço. TAMANHOS UNIVERSAL

OM6101 
Video
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ACESSÓRIOS

Ortótese dinâmica de membro superior
TALA DINÂMICA
 ▍ Características: 
Os módulos que compõem as talas dinâmicas são os seguintes:
A. Base palmar.
B. Base de antebraço.
C. Barra de fixação do pulso.
D. Articulação moocentrica do pulso.

E. Suporte do tensor do dedo polegar.
F. Flexor extensor metacarpofalângico.
G. Suporte do tensor interfalângico.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações de lesões no sistema nervoso central ( paralisia cerebral, traumatismos, etc., ).
 ▪ Lesões na medula espinhal que afetem os membros superiores ( poliomielite, esclerose lateral 
amiotrófica, etc., ).
 ▪ Lesões do plexo braquial.
 ▪ Lesões traumáticas que afetem os membros superiores.

 ▍ Cor:  Preto.

x1

Ref.: DS01

KIT BASE PALMAR (A)

TAMANHOS LARGURA 
CM

LA
RG

UR
A 

DA
 

M
ÄO1 6-7,5

2 7,5-9

3 9-10,5
x1

Ref.: DS02

KIT BASE DE ANTEBRAÇO (B)

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

CIRCUNFERENCIA 
EN CM

1 20-25

2 25-30

3 30-35

x4

x1

x4 x4

Ref.: DS03
KIT BARRA DE FIXAÇÃO DO 
PULSO (C)

TAMANHOS UNIVERSAL
x2

x8 x10 x2

x2
x8

x2 x2

x2

x2 Ref.: DS04
KIT ARTICULAÇÃO 
MONOCENTRICA DO PULSO (D)

TAMANHOS UNIVERSAL

x2 x2 x2

x1

x1 x1

Ref.: DS05
KIT SUPORTE DO TENSOR DO 
DEDO POLEGAR (E)

TAMANHOS UNIVERSAL

x4

x2 x8x2x2 x1

Ref.: DS07

KIT SUPORTE DO TENSOR INTERFALÂNGICO (G)

TAMANHOS UNIVERSAL

x2x2 x2 x2 x2 x2 x4

x1

Ref.: DS06
KIT FLEXOR EXTENSOR 
METACARPOFALÂNGICO (F)

TAMANHOS

Tamanhos iguais 
aos da Ref.: DS01

1

2

3
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Ref: DS05 - SUPO
RTE DO

 
TEN

SO
R DO

 DEDO 
 PO

LEGAR (E)

Ref: DS06 -  
FLEXO

R EXTEN
SO

R 
M

ETACARPO
FALÂN

GICO
 

(F)

Ref: DS07 - SUPO
RTE 

 DO
 TEN

SO
R 

IN
TERFALÂN

GICO
 (G

Ref: DS01 -  BASE PALMAR (A)

Ref: DS02 - BASE DE ANTEBRAÇO (B)

Ref: DS03 - BARRA DE FIXAÇÃO DO PULSO (C) 

Ref: DS04 - ARTICULAÇÃO  
MONOCENTRICA DO PULSO (D)

Ortóteses para a mão - dinâmicas
DIAGRAMA DAS DIFERENTES POSSIBILIDADES DE MONTAGEM DA TALA DINÂMICA
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Ref.: E-250

ORTÓTESE PARA CORREÇÃO DE POSTURA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O1 75-85

2 85-105

3 105-130

 ▍ Características:
Duas bandas compostas por um tecido elástico 
acolchoado e transpirável que permitem uma perfeita 
adaptação ao tronco. A ortótese oferece um adequado 
controlo da zona torácica e cintura escapular, graças ao 
seu desenho circular envolvente. Muito confortável de 
utilizar, graças ao forro interior em algodão. Possui duas 
cintas posteriores cruzadas que, quando tracionadas, 
ajudam a manter uma postura correta em pé e sentado.

 ▍ Efeitos:
Retropulsão dos ombros.
Redução da curva cifótica dorsal.
Correção postural.

 ▍ Indicações:
 ▪Dorsalgias.
 ▪Desequilíbrios musculares.
 ▪Stress contínuo.
 ▪Atitude postural cifótica.
 ▪ Ligeiros desvios vertebrais.

 ▍ Cor:  Bege.

Corretores Dorsais
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tecido elástico 
acolchoado e 
transpirável na 
zona da axila para 
um maior conforto.

As bandas permitem 
uma perfeita 
adaptação ao tronco.

Bandas unidas 
com um elástico 
para facilitar a 
colocação.

Ref.: E-240

CORRETOR DORSAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O1 75-85

2 80-92

3 85-97

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 92-104

5 98-110

6 104-120

 ▍ Características:
Constituído por duas bandas de tecido elástico com 
forro de algodão, com uma terminação em anel 
para cada ombro. Os extremos das bandas exercem 
uma tracção gradual, conseguindo a retropulsão dos 
ombros e corrigindo a postura cifótica incorrecta.

 ▍ Efeitos:
Funciona como uma mnemónica corporal, lembrando 
o utilizador da postura correcta. O seu uso não está 
recomendado para períodos superiores a 3-4 horas 
por dia.

 ▍ Indicações:
 ▪Dorsalgias, correcção de posições incorrectas e 
hábitos posturais.

 ▍ Cor:  Bege.

E-240 
Video

Ref.: ET-210

CORRETOR DORSAL RESPIRÁVEL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O1 75-85

2 80-92

3 85-97

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 92-104

5 98-110

6 104-120

 ▍ Características: 
Constituído por uma banda dorsal larga, de tecido 
elástico multibanda transpirável. Duas bandas 
superiores que se prolongam sobre os ombros, passam 
por baixo das axilas, cruzam na região posterior e 
apertam na zona abdominal. Permite exercer uma 
tracção gradual da região dorsal, promovendo a 
retropulsão dos ombros e corrigindo a postura cifótica 
incorrecta.

 ▍ Efeitos:
Funciona como uma mnemónica corporal, lembrando 
o utilizador da postura correcta. O seu uso não está 
recomendado para períodos superiores a 3-4 horas 
por dia.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dorsalgias, correcção de posições incorrectas e 
hábitos posturais.

 ▍ Cor:  Bege.

ET-210 
Video
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Corretores Dorsais

Ref.: ET-220

CORRETOR DORSAL RESPIRÁVEL REFORÇADO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O1 75-85

2 85-105

3 105-130

� �

 ▍ Características:
Corretor dorsal de tecido elástico multibanda transpirável, 
reforçado com duas hastes semi-rígidas paravertebrais. 
Duas bandas elásticas superiores que se prolongam sobre 
os ombros e passam por baixo das axilas, zona onde estão 
reforçadas com uma dupla camada de tecido para maior 
comodidade de utilização. Estas bandas cruzam nas costas 
e fecham na zona abdominal, permitindo exercer uma 
tração gradual e personalizada, consoante a retropulsão 
dos ombros necessária para a redução da postura cifótica.

 ▍ Efeitos:
Retropulsão dos ombros. Redução da curvatura cifótica 
dorsal. Correção postural. 

 ▍ Indicações:
 ▪Dorsalgia.
 ▪Desequilíbrios musculares.
 ▪Stress continuado.
 ▪Postura cifótica.
 ▪ Ligeiros desvios vertebrais.

 ▍ Cor:  Bege.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Zona reforçada com 
dupla camada de tecido 
para maior comodidade 
de utilização.

Reforçado com duas 
hastes semi-rígidas 
paravertebrais.
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Bandas e Faixas

Ref.: L-250

FAIXA SACROLOMBAR “CLASSIC” - TIPO CAMP

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

25 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

15 cm

DA
 A

NC
A

1 75-83

2 83-91

3 91-99

4 99-107

5 107-115

6 115-125

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA7 123-131

 ▍ Características: 
Em tecido elástico respirável com quatro barras flexíveis 
posteriores. Bandas cruzadas e fecho de ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Suporta, comprime e estabiliza ofereçendo um 
excelente suporte para o segmento sacrolombar. As suas 
características proporcionam uma boa ação em sindromas 
lombares.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias, lombociáticas e sobrecargas no desporto. 
 ▪Recomendada como profilaxia da região lombar.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: A-131

FAIXA SACROLOMBAR DE GRAVIDEZ

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

14 cm

AB
DÓ

M
EN

1 80-105

2 106-122

3 123-140

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em tecido elástico multibanda respirável, com barras 
posteriores flexíveis, faixas elásticas de fixação que se 
cruzam na zona dianteira apertando na zona abdominal 
com fecho de micro-velcro para facilitar a colocação.

 ▍ Efeitos:
Exerce uma compressão seletiva sobre a parede 
abdominal (suprapúbica), elevando o abdómen 
e evitando a queda do mesmo, especialmente em 
mulheres grávidas, nos últimos meses de gravidez.

 ▍ Indicações: 
 ▪Aliviar as lombalgias durante a gravidez. 
 ▪Efeito mecânico: a regulação da contenção contribui ao 
controlo da hiperlordose própria das mulheres grávidas 
durante os últimos meses de gravidez.

 ▍ Cor:  Branco.

Ref.: LT-280R

FAIXA SACROLOMBAR - TIPO LUMBITRON

TAMANHOS PERÍMETRO CM
AL

TU
RA

 
TR

AS
EI

RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

 D
A 

AN
CA

1 63-75

2 75-83

3 83-91

4 91-99

5 99-107

6 107-115

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA7 115-123

 ▍ Características: 
Faixa sacrolombar em material transpirável multibanda 
com duas bandas cruzadas, hastes flexíveis posteriores 
e fecho de velcro anterior. A faixa de cor bege incorpora 
uma almofada lombar em espuma para dar calor nessa 
região, podendo ser retirada se não for necessária.

 ▍ Efeitos:
Estabilização sacrolombar, perfeita adaptação 
anatómica, conforto na utilização e toque suave em 
contacto com a pele.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgia e lombociática.
 ▪Processos degenerativos.
 ▪Atonia e debilidade muscular.
 ▪Tratamentos pré e pós-cirúrgicosgicos.

 ▍ Cor:  Bege.
Ref.: LT-300R

FAIXA SACROLOMBAR - TIPO LUMBITRON FORTE

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

 D
A 

AN
CA

1 63-75

2 75-83

3 83-91

4 91-99

5 99-107

6 107-115

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA7 115-123

 ▍ Características: 
Faixa sacrolombar semi-rígida em material transpirável 
multibanda com duas bandas elásticas cruzadas na face 
posterior e que se estendem até à anterior, hastes flexíveis 
posteriores e fecho de velcro anterior. 

 ▍ Efeitos:
Estabilização sacrolombar, perfeita adaptação 
anatómica, conforto na utilização e toque suave em 
contacto com a pele.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgia e lombociática.
 ▪Debilidade muscular e processos degenerativos.
 ▪Hérnia discal.
 ▪Espondilose e espondilartrose.

 ▍ Cor:  Bege.
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Ref.: OMT601

FAIXA SACROLOMBAR DE GRAVIDEZ 

TAMANHO UNIVERSAL

Perímetro 
min-max:  
90-135 cm

ALTURA 
DIANTEIRA 11

ALTURA 
TRASEIRA 26

 ▍ Características: 
Faixa composta por materiais transpiráveis e tecidos 
com um toque muito suave, que ajudam a aliviar 
a sensação desagradável de peso na parte inferior 
do abdómen e a dor de costas e pélvis, sendo muito 
confortável de utilizar. Composta por reforços 
rígidos na zona posterior para suportar a curvatura 
anatómica e proteger a coluna vertebral. Na zona 
anterior, um tecido acolchoado coloca-se debaixo 
do ventre e eleva o abdómen que, juntamente com 
os tensores bilaterais, possibilitam uma distribuição 
uniforme do peso adicional, sem exercer pressão 
sobre o bebé. Inclui passadores de dedos para 
uma colocação facilitada. O seu desenho permite 
uma adaptação à mudança de forma e tamanho 
do abdómen ao longo das diferentes etapas da 
gravidez.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgia ou dorsalgia. Dor na cintura pélvica.
 ▪Desconforto postural, cervical ou lombar.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: OMT611

FAIXA SACROLOMBAR DE GRAVIDEZ

TAMANHO UNIVERSAL

Perímetro 
min-max:  
90-135 cm

ALTURA 
DIANTEIRA 11

ALTURA 
TRASEIRA 26

Versão "premium": inclui um reforço removível 
com tecido acolchoado com 2 almofadas de 
silicone. Permite uma contenção superior, 
ideal para caminhadas e outras actividades 
diárias. As almofadas em silicone têm um 

efeito massajador nas costas, o que melhora a 
circulação sanguínea e a sensação de conforto.

Jouez avec les combinaisons!
Pruebe las distintas combinaciones!

Try di�erent combinations!

S�itchsystem

 ▍ Características: 
Faixa composta por materiais transpiráveis e tecidos 
com um toque muito suave, que ajudam a aliviar 
a sensação desagradável de peso na parte inferior 
do abdómen e a dor de costas e pélvis, sendo muito 
confortável de utilizar. Composta por reforços 
rígidos na zona posterior para suportar a curvatura 
anatómica e proteger a coluna vertebral. Na zona 
anterior, um tecido acolchoado coloca-se debaixo 
do ventre e eleva o abdómen que, juntamente com 
os tensores bilaterais, possibilitam uma distribuição 
uniforme do peso adicional, sem exercer pressão 
sobre o bebé. Inclui passadores de dedos para 
uma colocação facilitada. O seu desenho permite 
uma adaptação à mudança de forma e tamanho 
do abdómen ao longo das diferentes etapas da 
gravidez.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgia ou dorsalgia. Dor na cintura pélvica.
 ▪Desconforto postural, cervical ou lombar.

 ▍ Cor:  Azul.

Bandas e Faixas
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Ref.: A-132

FAIXA SACROLOMBAR PARA EVENTRAÇÕES

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

25 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

25 cm

DA
 A

NC
A

1 70-90

2 90-110

3 110-130

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em tecido elástico multibanda respirável, proporcionando 
uma compressão uniforme devido à sua tecnologia, 
costuras sem fios, evitando atritos inconvenientes e perda 
de compressão em torno do corpo do paciente. Fechos 
em forma de velcro, especialmente concebidos para uma 
fácil colocação. Com barras flexíveis para garantir uma 
melhor consistência e contenção abdominal.

 ▍ Indicações:
 ▪A faixa para eventrações tem como missão de exercer 
uma compressão na zona abdominal, devido ao cinto 
de ajuste de compressão, que evita o aparecimento 
de eventrações abdominais como também ajuda a 
estabilizar eventuais hérnias que já existam.

 ▍ Cor:  Branco.

Ref.: FL100 

FAIXA ELÁSTICA SEMI RÍGIDA SACROLOMBAR - TIPO ZIMMER

TAMANHOS PERÍMETRO CM
AL

TU
RA

 
TR

AS
EI

RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

DA
 A

NC
A

1 75-95

2 95-115

3 115-135

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em tecido elástico multibanda respirável, proporcionando 
uma compressão uniforme devido à sua tecnologia, 
costuras sem fios, evitando atritos inconvenientes e 
perda de compressão em torno do corpo do paciente. 
Fechos em forma de gancho, especialmente concebidos 
para uma fácil colocação. Reforçado na região inferior 
posterior com quatro barras de aço flexíveis e adaptáveis. 
A zona anterior tem duas barras flexíveis para garantir 
uma melhor consistência e contenção abdominal. Com 
sistema de fecho de duas faixas.

 ▍ Indicações:
 ▪Processos degenerativos, lombalgias, lombociáticas, 
espondiloartroses, hérnias discais, debilidade muscular, 
espondilolises, abdómens proeminentes.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Efeitos:
1- Forte contenção e apoio lombar.
2- Perfeita adaptação anatómica dando a sensação de conforto. 
3- Tacto macio quando em contacto com a pele, fácil de colocar sendo ideal 

parapacientes geriátricos.

Bandas e Faixas

Ref.: CEN-410

FAIXA LOMBAR MOTORISTA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

DA
 A

NC
A

1 75-95

2 95-115

3 115-135

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido elástico respirável com bandas cruzadas que 
passam pela zona posterior. Dispõe de barras flexíveis e 
bandas de ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Suporta e estabiliza a região sacrolombar em situações 
de sobrecarga de posição.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias, lombociaticas
 ▪Sobrecargas de trabalho ou desportivas.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: T-420

FAIXA LOMBAR PROTECÇÃO LABORAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

13 cm

DA
 A

NC
A

1 73-85

2 85-97

3 97-110

4 110-125

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido lycra respirável com quatro barras flexíveis 
posteriores, pontos de silicone no interior para evitar o 
deslizamento e bandas elásticas de tensão e fecho duplo 
de ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Contenção e apoio em sobrecargas e esforços de 
trabalho.

 ▍ Indicações: 
 ▪Sintomas lombares, profiaxias de trabalho e como 
prevenção de lesões nas costas.

 ▍ Cor:  Preto.
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Ref.: BE-160 
HOMEM

Ref.: BE-170 
SENHORA

BANDAS COSTALES

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

16 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O

1 75-83

2 83-91

3 91-99

4 99-107

5 107-115

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 115-125

 ▍ Características: 
Tecido elástico respirável multibanda e fecho de ajuste 
em velcro. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Sindromas lombares.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: BE-165 
HOMEM

Ref.: BE-175 
SENHORA

FAIXA DORSAL HOMEM/SENHORA 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

16 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O

1 70-90

2 90-110

3 110-130

TAMANHOS SENHORA BE-175

UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Tecido elástico contínuo com ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Contensão, suporte e apoio muito confortável, cómoda 
no seu uso.

 ▍ Indicações:
 ▪Sindromas dorsais, pós-cirurgica, toráxica.

 ▍ Cor:  Bege.

Bandas e Faixas

Ref.: T-421

FAIXA DE PROTEÇÃO ALTA CONTENÇÃO

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

DA
 A

NC
A

1 75-95

2 95-115

3 115-135

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido elástico de contenção superior ao modelo 
T-420. Com quatro barras posteriores, faixas 
elásticas de tensão graduável, sistema duplo de 
fecho e suspensórios ajustáveis e amovíveis. 

 ▍ Efeitos:
Contenção e apoio em sobrecargas e esforços de 
trabalho.

 ▍ Indicações: 
 ▪Sintomas lombares, profilaxia de trabalho e como 
prevenção de lesões das costas.

 ▍ Cor:  Preto.

ACESSÓRIOS

Ref.: TT420 /UNI
SUSPENSÓRIOS AJUSTÁVEIS E AMOVÍVEIS 
 ▍ Características:
Suspensórios para as faixas de contenção lombar T-420 e T-421.

 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS UNIVERSAL
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Ref.: BE-245

FAIXA ABDOMINAL 3 BANDAS 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

24 cm

AB
DÓ

M
EN

1 70-90

2 90-110

3 110-130

4 130-150

 ▍ Características: 
Tecido eslástico contínuo com ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Contenção, suporte e apoio lombar. Cómodas e 
confortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contenção de pequenas e médias eventrações. Faixa 
de contenção pós-cirurgico e pós-parto. 

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: BE-305

FAIXA ABDOMINAL 4 BANDAS 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

32 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

32 cm

AB
DÓ

M
EN

1 70-90

2 90-110

3 110-130

4 130-150

 ▍ Características: 
Tecido eslástico contínuo com ajuste em velcro. 

 ▍ Efeitos:
Contenção, suporte e apoio lombar. Cómodas e 
confortáveis.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contenção de pequenas e médias eventrações. Faixa 
de contenção pós-cirurgico e pós-parto. 

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: BE-080

BANDA PÓS-OPERTÓRIO DE AUMENTO DA MAMA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

BA
IX

O 
DO

 
PE

IT
O

UNIVERSAL 90-100

 ▍ Cor:  Bege.

BE-240 / BE-300

BEB-240

Ref.: BEB-240
Ref.: BE-240
Ref.: BE-300

FAIXA ABDOMINAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm 
(BEB-240/BE-240) 
30 cm (BE-300)

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

24 cm 
(BEB-240/BE-240) 
30 cm (BE-300)

AB
DÓ

M
EN

1 75-83

2 83-91

3 91-99

4 99-107

5 107-115

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 115-125

 ▍ Características: 
Tecido elástico respirável multibanda, almofada na 
zona abdominal e fecho de ajuste em velcro.

 ▍ Efeitos:
Suporte abdominal e apoio lombar.

 ▍ Indicações: 
 ▪Para suporte abdominal pós-cirúrgico e pós-parto.

 ▍ Cor: 
BEB-240:  Branco.
BE-240 / BE-300:  Bege.

Bandas e Faixas

Ref.: BE-240 A

FAIXA ABDOMINAL ABDÓMEN PÉNDULO

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

24 cm

AB
DÓ

M
EN

3 91-99

4 99-107

5 107-115

6 115-125

7 125-135

8 135-146

 ▍ Características: 
Faixa confeccionada com tecido elástico respirável 
multibanda. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Contenção de pequenas e médias eventrações.
 ▪ Faixa de contenção pós-operatória e pós-parto.

 ▍ Cor:  Bege.
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Ref.: COL-245/COL-247/COL-249

Ref.: COL-165/COL-167/COL-169 

FAIXA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS COM ORIFÍCIO

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 D

IA
NT

EI
RA

16 cm
COL-165
COL-167
COL-169

AB
DÓ

M
EN

AL
TU

RA
 D

IA
NT

EI
RA

24 cm
COL-245
COL-247
COL-249

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-120

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

REFERENCIA ALTURA CM Ø ESTOMA MM

COL-245 24 50

COL-247 24 75

COL-249 24 90

COL-165 16 50

COL-167 16 75

COL-169 16 90
Orifício a 4 cm do rebordo inferior. Medição na parte 
mais volumosa do abdómen. Inclui: banda para tapar 
placa de reforço.

 ▍ Componentes: 
Inclui banda para cobrir o saco. 
Placa de reforço Ref.: PT-054.

 ▪Para proporcionar uma maior 
contenção na zona, junta-se uma 
placa de reforço de colocação 
opcional para todas as referências.

 ▍ Características: 
Tecido elástico multibanda associado a uma peça rígida e indesmalhável para uma maior contenção na zona do 
estômago. Dispõe de oito barras flexíveis para evitar deformidades da peça. 

 ▍ Efeitos:
Contenção abdominal, principalmente na zona do estômago.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós-operatório em colostomias e ileostomias. 

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: COL-240 

Ref.: COL-160

FAIXA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS SEM ORIFÍCIO

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm (COL-160)
24 cm (COL-240)

AB
DÓ

M
EN

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-120 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

REFERENCIA ALTURA CM

COL-240 24

COL-160 16

 ▍ Características:
Tecido elástico multibanda associado a uma peça rígida e indesmalhável para uma maior contenção na 
zona do estômago. Dispõe de oito barras flexíveis para evitar deformidades da peça.

 ▍ Efeitos:
Contenção abdominal, principalmente na zona do estômago.

 ▍ Indicações:
 ▪Pós-operatôrio em colostomias e ileostomias. 

 ▍ Cor:  Bege.
 ▪Para proporcionar uma maior 
contenção na zona, junta-se uma 
placa de reforço de colocação 
opcional para todas as referências.

Stomamed® ▸Faixas abdominais para Ostomizados

Ref.: PT-054

PLACA DE REFORÇO (ACESSÓRIO)

TAMANHOS 00 SEM ORIFÍCIO 05 07 09

5,2 cm 7,5 cm 9 cm

Ref.: PT-054

PLACA DE REFORÇO (ACESSÓRIO)

TAMANHOS 00 SEM ORIFÍCIO 05 07 09

5,2 cm 7,5 cm 9 cm
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ACESSÓRIOS

Lumbisil® ▸Faixas sacrolombares

Ref.: AL070

 ALMOFADA LOMBAR EM VISCOELÁSTICO
 ▍ Características: 
Almofada lombar com 38 pontos de micromassagem, com a função terapêutica melhorando a eficácia da ortótese, 
providenciando uma massagem na zona muscular para-vertebral. Anatomicamente moldada. Revestimento elástico no interior.

 ▍ Cor:  Azul.

TAMANHOS UNIVERSAL

 Passadores para facilitar a 
sua colocação.

 Estabilizadores flexíveis para 
uma maior estabilidade.

 Almofada lombar viscoelástica 
com relevo para efeito 

micromassagem.

 Tecido elástico transpirável.

 Maior elasticidade nos bordos 
para maior conforto.

Ref.: 9201

Ref.: 9201

FAIXA SACROLOMBAR

Ref.: 9203

FAIXA SACROLOMBAR COM BARRAS SEMI-RÍGIDAS

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

DA
 A

NC
A

1 70-80

2 80-90

3 90-100

4 100-110

5 110-122

6 122-135

 ▍ Características:
Fabricada em tecido elástico tridimensional 
respirável. Formato anatómico. O modelo 9201 tem 
2 barras flexiveis laterais e outras 2 zona lombar, 
com almofada lombar. O modelo 9203 tem 4 barras 
semi-rígidas na zona lombar. Fecho de ajuste na 
zona frontal em forma de micro gancho e veludo, 
placa de reforço no interior na zona abdominal, o 
ajuste é feito com a ajuda de dois passadores um 
do lado direito e outro no lado esquerdo, nestes 
passadores será introduzido uma das mãos em cada 
um dos lados, facilitando a colocação e o ajuste na 
correta medida que o paciente deseja.

 ▍ Indicações:
 ▪ Lombalgia, dor lombar crónica associada à 
degeneração, atonia e fraqueza muscular, após 
tratamento ortésico com coletes rígidos. 
 ▪Como método de prevenção e proteção nas 
atividades desportivas. 

 ▍ Cor:  Cinza.

Ref.: 9203
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Lumbitron® Elite ▸ Faixas sacrolombares 

Desenho anterior mais estético 
e ergonómico. Ajusta-se 

melhor à zona abdominal.

Fecho principal e do reforço lombar com 
passadores de dedos de forma arredondada.

Colocação simples e rápida.

 Tecido mais resistente e elástico. 
Maior conforto e adaptação.

ACESSÓRIOS

Ref.: LTG-105

REFORÇO LOMBAR TAMANHOS REFORÇO 
LOMBAR LTG-105 1 2 3 4 5

Cinto para reforço lombar, que permite alterar e variar a 
posição da mesma para optimizar a sua eficácia.

 

21 
cm MODELO 

CURTO

Ref.: LTG-285 Ref.: LTG-275

FAIXA ELÁSTICA SACROLOMBAR LUMBITRON® ELITE FAIXA ELÁSTICA SACROLOMBAR LUMBITRON® ELITE - CURTA
 ▍ Ref.: LTG-285

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

14 cm

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-115

5 115-125

 ▍ Características: 
Fabricado em material respirável multibanda, 
proporcionando uma compressão uniforme devido à sua 
tecnologia, costuras sem fios, evitando atritos inconvenientes 
e perda de compressão em torno do corpo do paciente. 
Fechos em forma de gancho, especialmente concebidos 
para uma fácil colocação. Reforçado na região inferior 
posterior com quatro barras de aço flexíveis e adaptáveis. A 
zona anterior tem duas barras flexíveis para garantir uma 
melhor consistência e contenção abdominal. A zona interior 
é composta por uma almofada lombar em espuma que 
fornece calor na área, criando um efeito térmico sendo que 
ao mesmo tempo providencia uma compressão seletiva na 
região lombar.

 ▍ Indicações:
 ▪ Lumbago, lombociática, processos degenerativos, atonia e 
fraqueza muscular, tratamentos pré e pós operatórios.

 ▍ Cor:  Cinza.
 ▍ Componentes: 
Cinta + Almofada Lombar

 ▍ Ref.: LTG-275

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

21 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

14 cm

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-115

5 115-125

Novo desenho
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Lumbitron® Elite Duo ▸Faixas sacrolombares

 

21 
cm MODELO 

CURTO

Ref.: LTG-305 Ref.: LTG-375

FAIXA ELÁSTICA SEMI-RÍGIDA SACROLOMBAR FAIXA ELÁSTICA SEMI-RÍGIDA SACROLOMBAR - CURTA

 ▍ Ref.: LTG-305

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

14 cm

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-115

5 115-125

 ▍ Características: 
Fabricado em material respirável multibanda, proporcionando 
uma compressão uniforme devido à sua tecnologia, costuras 
sem fios, evitando atritos inconvenientes e perda de compressão 
em torno do corpo do paciente. Fechos em forma de gancho, 
especialmente concebidos para uma fácil colocação. Reforçado 
na região posterior com quatro barras de aço flexíveis e 
adaptáveis. A zona anterior tem duas barras flexíveis para 
garantir uma melhor consistência e contenção abdominal. 
A zona interior é composta por uma almofada lombar em 
espuma que fornece calor na área, criando um efeito térmico 
sendo que ao mesmo tempo providencia uma compressão 
seletiva na região lombar. O módulo de reforço lombar é 
fabricado em tecido de veludo na zona interior, dispondo de 
uma bolsa em cada extremidade para ajudar a fixar a respetiva 
banda, ao mesmo tempo que é possível alterar a sua posição, 
otimizando a sua eficácia.

INCLUI REFORÇO LOMBAR (MODULAR) PARA MAIOR COMPRESSÃO

 ▍ Indicações:
 ▪ Lumbago, lombociática, processos degenerativos, atonia 
e fraqueza muscular, tratamentos pré e pós operatórios 
(hérnia discal), espondiloatroses, espondilolise.

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▍ Componentes: 
Cinta + Almofada Lombar + Reforço Lombar

 ▍ Ref.: LTG-375

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

21 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

14 cm

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-105

4 105-115

5 115-125
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3-Tex® Lumbo ▸Faixas sacrolombares e dorsolombares 

Ref.: 6213

FAIXA DORSOLOMBAR - TIPO ROBERT JONES

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

51 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

22 cm

DA
 A

NC
A

1 80-90

2 90-100

3 100-110

4 110-120

5 120-132 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido tricapa semi-elástico respirável (algodão-
poliester-espuma), especialmente concebido para 
permitir a dissipação da transpiração. Sistemas de ajuste 
com velcro, que permite a adaptação a cada paciente. As 
faixas elásticas permitem a regulação da tensão aplicada 
em cada zona. Sistema de abas laterais adesivas de 
velcro on-off para facilitar a colocação da faixa. Quatro 
barbas flexíveis na zona posterior, sendo as duas centrais 
amovíveis, o que permite variar a rigidez e a forma das 
mesmas. Barras na zona dianteira para uma maior 
consistência abdominal. A referência 6213 é composta 
por bandas de ajuste em material tricapa transpiráveis 
de forma anatómica unidas na sua extremidade por 
uma banda elástica com sistema de fecho em velcro que 
permite obter a tração pretendida.

 ▍ Efeitos:
Forte contenção e apoio dorsolombar, utilização 
confortável e toque suave, graças ao seu tecido semi-
elástico transpirável.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dorsalgias. 
 ▪Processos degenerativos. 
 ▪Debilidade e atonia muscular. 
 ▪Hérnias discais. 
 ▪Pós-operatório.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: 6211

Ref.: 6211

FAIXA SACROLOMBAR - TIPO SPENCER - CURTA

Ref.: 6212

FAIXA SACROLOMBAR - TIPO SPENCER - ALTA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

28 cm (6211) 
33 cm (6212)

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

18 cm (6211) 
24 cm (6212)

DA
 A

NC
A

1 80-90

2 90-100

3 100-110

4 110-120

5 120-132 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido tricapa semi-elástico respirável (algodão-poliester-
espuma), especialmente concebido para permitir a 
dissipação da transpiração. Sistema de ajuste em velcro 
fácil e confortável, que permite a adaptação a cada 
paciente. As faixas elásticas permitem a regulação da 
tensão aplicada em cada zona. Sistema de abas laterais 
adesivas de velcro on-off para facilitar a colocação da 
faixa. Tem quatro barras flexíveis na zona posterior, sendo 
as duas centrais amovíveis, o que permite variar a rigidez 
e a forma das mesmas. Barras na zona dianteira para uma 
maior consistência abdominal.

 ▍ Efeitos:
Forte contenção e apoio lombar, utilização confortável 
e toque suave, graças ao seu tecido semi-elástico 
transpirável. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias. 
 ▪Processos degenerativos. 
 ▪Debilidade e atonia muscular. 
 ▪Hérnias discais. 
 ▪Pós-operatório.

 ▍ Cor:  Bege.
Ref.: 6212

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

 TECIDO SEMI-RÍGIDO 
TRICAPA

Desenhado para oferecer 
a máxima transpiração.

ESTABILIZADORES 
ANTERIORES
Maior suporte 

abdominal.

BANDAS ELÁSTICAS
Regulam a tensão seletiva 

em cada zona.

PEGAS LATERAIS
Para uma cómoda e 

fácil colocação.

ESTABILIZADORES POSTERIORES
Variáveis em rigidez e forma.

As duas centrais são amovíveis.

LINGUETAS LIVRES
Facilitam a abertura  

do velcro.
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Ref.: 6215

FAIXA DORSOLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO - TIPO ROBERT JONES

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

51 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

26 cm

AB
DÓ

M
EN

1 90-100

2 100-110

3 110-120

4 120-132

5 132-144 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido tricapa semi-elástico respirável (algodão-
poliester-espuma),especialmente concebido para 
permitir a dissipação da transpiração. Sistemas de 
ajuste com velcro, que permite a adaptação a cada 
paciente. As faixas elásticas permitem a regulação da 
tensão aplicada em cada zona. Sistema de abas laterais 
adesivas de velcro on-off para facilitar a colocação da 
faixa. Quatro barbas flexíveis na zona posterior, sendo as 
duas centrais amovíveis, o que permite variar a rigidez 
e a forma das mesmas. Forma anatómica configurada 
especialmente para abdómens proeminentes. Barras na 
zona dianteira para uma maior consistência abdominal. 
A referência 6215 é composta por bandas de ajuste em 
material tricapa respirável de forma anatómica unidas 
na sua extremidade por uma banda elástica com sistema 
de fecho em velcro que permitem obter a tracção 
pretendida.

 ▍ Efeitos:
Forte contenção e apoio dorsolombar, utilização 
confortável e toque suave, graças ao seu tecido semi-
elástico transpirável. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias. 
 ▪Processos degenerativos. 
 ▪Debilidade e atonia muscular. 
 ▪Hérnias discais. 
 ▪Pós-operatório. 
 ▪Abdómens proeminentes.

 ▍ Cor:  Bege.

3-Tex® Lumbo ▸Faixas sacrolombares e dorsolombares

Ref.: 6214

FAIXA SACROLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO - TIPO ROBERT JONES

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

28 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

26 cm

AB
DÓ

M
EN

1 90-100

2 100-110

3 110-120

4 120-132

5 132-144 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Tecido tricapa semi-elástico respirável (algodão-
poliester-espuma),especialmente concebido para 
permitir a dissipação da transpiração. Sistemas de ajuste 
com velcro, que permite a adaptação a cada paciente. As 
faixas elásticas permitem a regulação da tensão aplicada 
em cada zona. Sistema de abas laterais adesivas de 
velcro on-off para facilitar a colocação da faixa. Quatro 
barbas flexíveis na zona posterior, sendo as duas centrais 
amovíveis, o que permite variar a rigidez e a forma das 
mesmas. Forma anatómica configurada especialmente 
para abdómens proeminentes. Barras na zona dianteira 
para uma maior consistência abdominal. 

 ▍ Efeitos:
Forte contenção e apoio lombar, utilização confortável 
e toque suave, graças ao seu tecido semi-elástico 
transpirável.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias. Processos degenerativos. 
 ▪Debilidade e atonia muscular. 
 ▪Hérnias discais. 
 ▪Pós-operatório. 
 ▪Abdómens proeminentes.

 ▍ Cor:  Bege.
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Evotec® ▸Faixas sacrolombares

Ref.: EV-100 CINZA Ref.: EV-200 BEGE Ref.: EV-300 PRETO Ref.: EV-101 CINZA Ref.: EV-201 BEGE Ref.: EV-301 PRETO

FAIXA SACROLOMBAR SEMI-RÍGIDA CURTA FAIXA SACROLOMBAR SEMI-RÍGIDA ALTA

TAMANHOS PERÍMETRO CM Ref.: EV-100 / EV-200 / EV-300 Ref.: EV-101 / EV-201 / EV-301

1 63-75

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

26 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

DA
 A

NC
A

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

30 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

18 cm

DA
 A

NC
A

2 75-83

3 83-91

4 91-99

5 99-107

6 107-115

7 115-123

 ▍ Características: 
Tecido elástico resistente que proporciona mais 50% de 
compressão que as tradicionais, aumentando a contenção 
lombar. Costuras sem fios evitando fricções incómodas.

 ▍ Efeitos:
 ▪ Forte sustentação sacrolombar, perfeita adaptação 
anatómica, comodidade de uso e tacto macio em contacto 
com a pele.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lumbago, lombociática, processos degenerativos, atonia 
e fraqueza muscular, tratamentos pré e pósoperatórios 
(Hérnia discal), espondiloartroses, espondilolise.

 ▍ Cor: 
EV-100 / EV-101:  Cinza.
EV-200 / EV-201:  Bege.
EV-300 / EV-301:  Preto.

 ▍ Almofada lombar em espuma: 
NP-050:  Bege.
NP-051:  Azul.
NP-052:  Preto.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Imagem renovada com um 
desenho mais estético

Sistema de fecho anterior melhorado que 
facilita a sua colocação

 Desenho mais ergonómico que evita qualquer 
ferimento possível

Evotec® Video
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: EV-203 BEGE

MÓDULO DORSOLOMBAR EVOTEC®

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características: 
Confecionada em tecido favo respirável na sua face anterior e suave tecido de algodão na sua face posterior. Possui 
barras flexíveis, com morfologia pré-moldada para a zona dorsal. Os suspensórios, no seu bordo interior, desde o início 
na face dorsal até aos ombros, foram confeccionados com um debruado de maior rigidez, para obter uma melhor 
adaptação da zona dorsal, permitindo desta maneira que a elasticidade dos mesmos se produza na zona da axila. 
Igualmente, os suspensórios são acolchoados para obter um maior conforto.

 ▍ Efeitos:
A peça dorsal, junto com os suspensórios de ombros, produz um efeito anti-cifosante ao mesmo tempo que 
realiza uma retropulsão de ombros, podendo ser utilizada com os produtos da família de suportes lombares 
Evotec®.

 ▍ Indicações: 
 ▪Especialmente indicado em pacientes que apresentam atitudes cifóticas, acunhamento vertebral, traumatismos 
dorso-lombares, doenças infeciosas que afetam o ráquis dorsal, hérnias discais, pós-operatório, osteoporose e 
em todos aqueles casos nos quais interessa uma correção da curva cifótica. Algumas dorsalgias baixas T-8, T-12, 
associadas a lombalgias que requerem uma imobilização temporária (deslocamentos do paciente, esforços 
mecânicos laborais e domésticos, etc.) Naqueles casos em que seja necessária uma contenção torácica parcial 
nalguns momentos do dia e segundo a actividade. A Dorso Evotec®, deverá ser sempre adaptada sobre um suporte 
sacro lombar Evotec, tanto em modelos curtos como altos.

 ▍ Cor: 
EV-203:  Bege.

 ▍ Acessórios: 
Para isto, deverá pedir as peças de limitação para a união de ambos os suportes. Ref.: EVS-MD, em cor Bege. 
Também pode pedir barras mais rígidas com a Ref.: PALA-AINOX-FORM/2544.

 ▍ Adaptações: 
A peça dorsolombar Dorso 
Evotec® também pode ser 
utilizada junto com o módulo 
em termoplástico Evotec Forte, 
obtendo assim um maior grau de 
imobilização e estabilização do 
segmento toráxico-lombo-sacro. 
Ref.: EVS-MD 

Beige

Dorso Evotec® Dorso Evotec® Forte

Necessário para adaptar as três partes.
EVOTEC+DORSOEVOTEC+EVOTECFORTE

 ▍ Ref.: EVS-MD 

Beige

Dorso Evotec® ▸Ortóteses dorsolombares

A peça dorsal permite ser regulada em altura dependendo da morfologia 
do paciente. Segundo o modelo de ortótese lombosagrada Evotec que 
tenhamos podemos regulá-la desde um mínimo até um máximo:
Modelo curto: Mínimo: 47 cm - Máximo: 53 cm
Modelo alto: Mínimo: 47 cm - Máximo: 57 cm

A peça dorsal adapta-se perfeitamente à face interna da faixa Evotec, formando entre 
ambos um único suporte dorsolombar com tirantes. Deste modo podemos inciar 
o tratamento com uma ortótese dorsolombar e convertê-la numa sacrolombar à 
medida que a recuperação do paciente vai avançando.

Acabamento de maior rigidez para 
uma maior adaptação da zona dorsal, 
na face interna do tirante

A peça dorsal permite 
ser regulada em 
altura dependendo da 
morfologia do paciente.

Tirantes 
acolchoados

Corpo central com 
estabilizadores 
de reforço pré-
moldados em aço

Fecho do 
tirante 
ajustável

Fivelas rotacionais 
de fecho fácil
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: EVM-100 
AZUL (30cm)

Ref.: EVM-110 
AZUL (37cm)

MÓDULO TERMOPLÁSTICO “EVOTEC® FORTE”

TAMANHOS MODULOS TAMANHOS DA FAIXAS INTERVALOS

AL
TU

RA

30 cm 
(EVM-100/200)

37 cm 
(EVM-110/210)

DA
 A

NC
A

1 1-2 63-83

2 3 83-91

3 4-5 91-107

4 6-7 107-123

Equivalência para saber qual o modulo correspondente ao tamanho de cinta Evotec®. 

 ▍ Características: 
Polietileno de baixa densidade. Adaptação fácil, no entanto esta deve ser sempre feita por 
um técnico. Permite aumentar ou diminuir a compressão abdominal através das faixas 
de regulação e do fecho em velcro. Imobilização lateral perfeita devido à fixação da placa 
termoplástica sobre as cristas íliacas. Possibilita a máxima imobilização mas também pode ser 
retirado e usar só a faixa semi-rigida.

 ▍ Efeitos:
O principal efeito deste tipo de ortótese é obtido através da compressão abdominal. O 
aumento da pressão dentro da cavidade abdominal actua sobre a coluna realizando um ligeiro 
deslordosamento (sentido antero-posterior). Outro efeito que se produz é a limitação do 
movimento da região lombar, tanto no sentido antero-posterior como no lateral, impedindo 
também os movimentos de rotação vertebral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Degenerações discais, espondilartrose lombar, osteoporose, esmagamentos. 
 ▪Nos casos em que é necessário diminuir a carga e a mobilidade do raquis lombar. 

 ▍ Cor: 
EVM-100:  Azul. / EVM-110:  Azul.
EVM-200:  Bege. / EVM-210:  Bege.

Evotec® Forte ▸Ortóteses sacrolombares

A faixa Evotec pode ser 
complementada com um 
módulo em termoplástico 
com o qual se consegue uma 
ortótese de maior rigidez:  
EVOTEC® FORTE

1

2

3
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Dorsotech® ▸Ortótese dorsolombar  

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tirantes ergonómicos rígidos para a 
retropulsão dos ombros.

Os seus protectores axilares fixam-
se, evitando a sua deslocação.

Sistema de fecho anterior 
desenhado com passadores para 

facilitar um ajuste perfeito.

Pontos de união rotativos, ajudam à 
correcta adaptação da ortótese.

A placa de alumínio pode ser 
moldada e permite uma adaptação 

em comprimento para regular a 
correta altura da ortótese.

TECNOLOGIA 
DE ADAPTAÇÃO 
ACTIVA

 ▪Tecido em forma de multi-célula para maior 
resistência.

 ▪Espuma intermédia com memória.

 ▪ Interior de algodão turco para absorção da 
transpiração.

Material tricapa transpirável zona posterior:

Placa de alumínio: Sistema patenteado
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Dorsotech® ▸Ortótese dorsolombar

Ref.: TC300

ORTÓTESE DORSOLOMBAR PARA OSTEOPOROSE

TAMANHOS UNIVERSAL
Altura da placa de metal: 45-55 cm
Perímetro abdominal: 70-130 cm

 ▍ Características: 
Fabricada com materiais respiráveis para uma adequada estabilização e correção da postura. A 
componente posterior é composta por uma base têxtil rígida e uma placa de alumínio regulável 
em altura. Adapta-se às curvaturas do tronco de forma personalizada, graças à sua característica 
moldável e controla devidamente o alinhamento da coluna vertebral. A zona anterior dispõe de 
elementos semi-rígidos para aumentar a pressão intra-abdominal e proporcionar uma base estável 
para a correção postural. Ambos os componentes, posterior e anterior, estão conectados por 
um sistema de tirantes que, uma vez ajustados, permitem uma diminuição da curvatura cifótica 
característica do doente osteoporótico. 

 ▍ Efeitos:
 ▪Correção da curva cifótica.
 ▪Estabilização da coluna vertebral.
 ▪Restrição de movimentos que podem ser prejudiciais à integridade das vértebras.
 ▪Melhoria da mobilidade funcional, aumentando a independência do utilizador.
 ▪Melhoria do equilíbrio  dinâmico, prevenindo quedas.
 ▪Permite a atividade muscular.
 ▪Aumento da pressão intra-abdominal
 ▪Redução da dor, aumentando a qualidade de vida.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fratura osteoporótica estável.
 ▪Osteoporose.
 ▪Debilidade muscular.
 ▪Cifose juvenil de Scheurmann.
 ▪Cifoses dolorosas.
 ▪Desalinhamentos vertebrais.
 ▪Reabilitação postural.

 ▍ Cor:
 Cinza.

UNISEXO 
TAMANHO UNIVERSAL

DESENHO LIGEIRO E 
DISCRETO

ADAPTAÇÃO 
ANATÓMICA

DESENHO 
ERGONÓMICO

Placa de alumínio: Sistema patenteado
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Jewett STERNOTECH®

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MOVIMIENTO 3 EJES

O seu revolucionário sistema tridimensional trabalha 
com um movimento de 3 eixos, graças aos dispositivos 
peitorais basculantes que permitem uma perfeita 
adaptação, conseguindo uma amplitude elástica total. 
Este novo sistema, mais cómodo, melhora 
significativamente o conforto na utilização da ortótese, 
sem perder eficácia na imobilização fornecida.

Tecnologia 
de Adaptação 
Tridimensional

MAIS LEVE FUNCIONAL DESENHO ACTUAL E 
CONFORTÁVEL

 SEM LÁTEX

Sistema de fecho
Incorpora uma patilha de 
segurança para libertar e 
proceder à abertura do sistema 
de fecho, evitando a abertura 
involuntária do mesmo.

Tecido acolchoado  
em forma de multi-células
Todas as protecções superiores 
são fabricadas em tecido 
acolchoado, termosoldado 
para um maior conforto, sendo 
possível a sua remoção para 
lavagem.

Modelo patenteado
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Jewett STERNOTECH®

    

Ref.: J001G Ref.: J001AG ARTICULADO Ref.: J002G Ref.: J002AG ARTICULADO

COLETE JEWETT COM TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL COLETE JEWETT COM TECNOLOGIA TRIDIMENSIONAL - 
CURTO

TAMANHOS PERÍMETRO DA PÉLVIS ALTURA*

1 60-75 39-46

2 75-90 42-49

3 90-105 45-52

4 105-115 49-56
*Distância entre o apoio esternal e 
o bordo inferior da banda pélvica.

TAMANHOS PERÍMETRO DA PÉLVIS ALTURA*

2 75-90 39,5-43,5

3 90-105 42-49

4 105-115 45,5-52,5
*Distância entre o apoio esternal e 
o bordo inferior da banda pélvica.

 ▍ Características: 
Composto por 3 pontos de apoio – suprapúbico, dorsolombar e esternal.
Com sistema de ajuste em altura e largura. Estrutura em liga leve de alumínio com um formato 
bastante estético e atual, com um sistema inovador de apoio peitoral tridimensional que consiste 
no movimento de 3 eixos basculantes, permitindo uma perfeita adaptação na zona do peito, 
conseguindo uma amplitude total elástica, tornando muito mais cómodo a sua adaptação ao 
corpo do paciente, minimizando impactos dolorosos que podem influenciar a utilização da 
ortótese no tratamento prescrito.
O apoio pélvico basculante permite uma posição mais cómoda e pode ser fixa num angulo 
especifico.
O sistema de fecho seguro e rápido, composto por uma mola que evita que se abra 
involuntariamente. Todas as zonas superiores, estão forradas com uma proteção acolchoada 
permitindo um conforto bastante elevado ao paciente.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas estáveis na zona vertebral da coluna dorsal e lombar.
 ▪ Fraturas por esmagamento.
 ▪Dores vertebrais causadas por metástases secundárias.
 ▪Espondiloartroses associadas a uma esclerose artrítica.
 ▪ Lombalgias e dorsalgias crónicas.
 ▪ Imobilização dos discos intervertebrais após uma cirurgia.
 ▪Tratamento ortótico após uma cirurgia da fratura da coluna.

 ▍ Cor:  Cinza.
 ▍ Modelos disponíveis:
J001G: Colete Jewett.
J002G: Colete Jewett curto.

 ▍ Apoio dorsolombar
Graças a este sistema podemos optar por uma 
colocação vertical ou horizontal para uma maior 
comodidade do paciente.

Ref.: J001AG
O modelo articulado J001AG foi desenhado com uma 

regulação da inclinação do apoio esternal, em 5 posições 
com intervalos de 20°.

Apoio pélvico que permite regular-se em 3 
posições com intervalos de 20°.

ARTICULADO

Jewett Video
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ACESSÓRIOS

Colete Jewett

SISTEMA DE FECHO
As Refs.: J001A/J002A/J003/J004, incorporam uma patilha de segurança para libertar e proceder à 
abertura do sistema de fecho, evitando a abertura involuntária do mesmo.

Ref.: J001A Ref.: J002A CURTO

COLETE JEWETT ARTICULADO

 ▍ Ref.: J002 / J002 A

TAMANHOS CONTORNO 
PÉLVICO ALTURA*

2 75-90 39’5-43’5

3 90-105 42-49

4 105-115 45’5-52’5
*Altura entre a almofada do esterno e  

a parte baixa da banda pélvica.

Ref.: J002ARef.: J001A

 ▍ Características: 
Confortável devido às almofadas, com diversos ajustes o 
que ajuda a uma excelente adaptação e de fácil aplicação. 
Reclinação subclavicular e vertebral, com banda pélvica 
basculante. 

 ▍ Efeitos:
Apoio lateral, esternal, supra-púbico e dorsolombar posterior. 
Sistema de pressão que limita a flexão anterior na zona 
dorsolombar e ao mesmo tempo produz uma postura em 
hiperextensão. Esta postura mantida pela ortótese dá origem 
a um aumento da lordose lombar que por sua vez resiste aos 
movimentos de flexão lateral e de rotação.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fraturas estáveis na zona vertebral da coluna dorsal e lombar. 
 ▪Em situações de Imobilização dos discos intervertebrais após 
cirurgia. 
 ▪Tratamento ortótico temporário e contínuo (após cirurgia de 
fraturas da coluna / tumores inoperáveis na coluna).

 ▍ Cor:  Branco.
 ▍ Modelos disponíveis: 
J001A: Colete articulado.
J002A: Colete articulado curto.

Ref.: J003 Ref.: J004 CURTO

COLETE JEWETT COM APOIO PÚBICO

 ▍ Ref.: J003

TAMANHOS CONTORNO 
PÉLVICO ALTURA*

1 60-75 39-46

2 75-90 42-49

3 90-105 45-52

4 105-115 49-56
*Altura entre a almofada do esterno e  

a parte baixa da banda pélvica.

 ▍ Características: 
Confortável devido às almofadas, tem vários ajustes o que 
ajuda a uma excelente adaptação e fácil aplicação. Reclinação 
subclavicular e vertebral, com apoio púbico. É de destacar 
o novo sistema de fecho, que faz o aperto provocando uma 
tensão de trás para a frente no cinto posterior, este sistema é 
composto por um fecho com sistema de mola, evitando que se 
abra involuntariamente devido a um choque ou frição. 

 ▍ Cor:  Branco.
 ▍ Modelos disponíveis:
J003: Colete Jewett.
J004: Colete Curto. ▍ Ref.: J004

TAMANHOS CONTORNO 
PÉLVICO ALTURA*

2 75-90 39’5-43’5

3 90-105 42-49

4 105-115 45’5-52’5
*Altura entre a almofada do esterno e  

a parte baixa da banda pélvica.

Ref.: J100

SUPORTE PEITORAL PARA JEWETT

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características:
Consiste em 2 apoios individuais 
com almofadas que por sua 
vez estão ligadas a um rolo de 
regulação, o que permite regular a 
altura e a rotação da mesma.

 ▍ Indicações:
Apoio esternal em situações de 
insuficiência respiratória, tórax 
em quilha, esterno quebrado, 
assimetrias peitorais ou outras.

 ▍ Cor:  Branco. / Apresentação: 2

Ref.: J101

PROTETOR AXILAR PARA JEWETT

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características:
Apoio esternal em situações de insuficiência respiratória, tórax em 
quilha, esterno quebrado, assimetrias peitorais ou outras.

 ▍ Cor:  Branco. / Apresentação: 2
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Star Brace® ▸Coletes rígidos

Ref.: LSO-B Ref.: LSOC-B CURTO

COLETE RÍGIDO LOMBO-SAGRADO

REF. VERSÃO ALTURA 
TRASEIRA

ALTURA 
DIANTEIRA

LSO-B UNISEXO 39 cm

2=26 
3=27 
4=27 

5=28,5

LSOC-B UNISEXO 28,5 cm

2=17 
3=18 
4=18 

5=18,5

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido forte (zona exterior) e tecido 
macio (zona interior), com placas termo-moldáveis 
lombar e abdominal e correias para regulação e 
fixação.

 ▍ Efeitos:
Mediante a placa lombar e a placa abdominal, 
produz-se uma compressão e a tensão sobre 
os discos e ligamentos induzindo à correção da 
hiperlordose. Star Brace conjuga as virtudes das 
cintas semi-rígidas e a contenção dos coletes 
rígidos, eliminando os efeitos incómodos destes 
últimos. Não é necessário efetuar moldes prévios 
e a sua colocação é muito fácil, incluindo em pós-
cirúrgicos.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hernias discais. 
 ▪Osteoporose. 
 ▪Espondilolise com ou sem estabilidade. 
 ▪Traumatismo. 
 ▪ Fraturas por compressão. 
 ▪Doença degenerativa. 
 ▪ Fusão póscirúrgica. 
 ▪Doença crónica muscular.

 ▍ Cor:  Bege.
 ▍ Modelos disponíveis: 
LSO-B: Colete rígido lombo-sagrado.
LSOC-B: Colete rígido lombo-sagrado curto.

TAMANHOS PERÍMETRO CM

DA
 A

NC
A

2 80-90

3 90-100

4 100-110

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 110-120

 ▍ Placas: 
Fabricadas em polietileno de baixa densidade 
que se adapta com facilidade às curvas 
dorsais, as placas termo-moldáveis podem ser 
moldadas pelo ortoprotésico com uma pistola 
de ar quente.

Ref.: TLSO-B
COLETE RÍGIDO TORÁXICO-LOMBO-SAGRADO PARA ESTABILIZAÇÃO E LIMITAÇÃO 
SEGMENTO DORSO-LOMBAR

REF. VERSÃO ALTURA 
TRASEIRA

ALTURA 
DIANTEIRA

TLSO-B UNISEXO 51 cm

2=26 
3=27 
4=27 

5=28,5

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido forte (zona exterior) e tecido 
macio (zona interior), com placas termo-moldáveis 
dorso-lombar e abdominal e correias para 
regulação e fixação.

 ▍ Efeitos:
Mediante a placa dorso-lombar e a placa 
abdominal, produz-se uma compressão antero 
posterior que permite aliviar a compressão e a 
tensão sobre os discos e ligamentos promovendo 
a correção de hiperlordose. Star Brace conjuga as 
virtudes das cintas semirígidas e a contenção dos 
coletes rígidos, eliminando os efeitos incómodos 
destes últimos. Não é necessário efetuar moldes 
prévios e a sua colocação é muito fácil, incluindo em 
pós-cirúrgicos.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hernias discais. 
 ▪Osteoporose. 
 ▪Cifoses. 
 ▪Espondilo-artrose. 
 ▪Espondilolise com ou sem estabilidade.
 ▪Traumatismo. 
 ▪ Fraturas por compressão. 
 ▪Doença degenerativa dos discos.
 ▪ Fusão pós-cirúrgica. 
 ▪Doença crónica muscular. 

 ▍ Cor:  Bege.

TAMANHOS PERÍMETRO CM

DA
 A

NC
A

2 80-90

3 90-100

4 100-110

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 110-120

 ▍ Placas: 
Fabricadas em polietileno de baixa densidade 
que se adapta com facilidade às curvas 
dorsais, as placas termo-moldáveis podem ser 
moldadas pelo ortoprotésico com uma pistola 
de ar quente.
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ACESSÓRIOS

Ref.: SD100 Ref.: SD101 ALTA

COLETE SEMI-RIGIDO STAR BRACE® DYNAMIC

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

27 cm (SD100) 
32 cm (SD101)

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

18 cm (SD100)
23 cm (SD101)

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-110

4 110-125

ALMOFADA 
LOMBAR EM 
TERMOPLÁSTICO

 ▍ Características: 
O colete Star Brace Dynamic consiste de uma 
ortótese sacro-lombar semi-rígida fabricada em 
material respirável com duas camadas, compostas 
por um tecido exterior de veludo-poliamida e 
outro interior em tecido Poromax®, que facilita 
a ventilação e a absorção da humidade, além de 
incorporar um tratamento antibacteriano Thermy-
tex, que evita o desenvolvimento das bactérias 
que causam o mau odor. A zona lombar interna 
está almofadada e a zona externa possui uma 
placa termoplástica com um sistema de polias, 
que ao ser esticado através de cordões, exerce uma 
compressão seletiva nas zonas lombar e abdominal, 
permitindo a regulação da compressão. Sistema de 
fecho em micro-velcro.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lombalgias, lombociática, processos 
degenerativos, debilidade muscular, hérnias 
discais, pré e pós operatório, espondiloartroses, 
espondilolise. Forte sustentação lombar, perfeita 
adaptação anatómica dando a sensação de 
conforto.

 ▍ Cor:  Cinza.
 ▍ Modelos disponíveis: 
SD100: Colete semi-rigido curto.
SD101: Colete semi-rigido alto.

Star Brace® Dynamic ▸Coletes semi-rígidos

 ▍ Componentes: 

Faixa Almofada lombar em 
termoplástico

SISTEMA DE TRACÇÃO DE ROLDANAS
"Compressão e limitação da mobilidade lombosagrada", podendo regular a mesma através do sistema de regulação de roldanas.

1 2

Ref.: SD115
PLACA ABDÓMEN PÊNDULO EM TERMOPLÁSTICO STAR BRACE® DYNAMIC
 ▍ Características:
Concebida para substituir as placas abdominais STAR BRACE® DYNAMIC e DYNAMIC FIX, para pacientes com 
abdómen pêndulo no intuito de assegurar uma fixação mais confortável. Especialmente desenhada para 
pacientes com essas características morfológicas.

 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS UNIVERSAL
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

ACESSÓRIOS

ABSORVENTETRANSPIRÁVEL

ROLDANAS DE TRACÇÃO

TRATAMENTO  
ANTIBACTERIANO DO TECIDO MÓDULO SACROLOMBAR EM TERMOPLÁSTICO PLACA ABDOMINAL EM 

TERMOPLÁSTICO

FECHO DE MICRO-VELCRO TECIDO INTERIOR POROMAX®

(Absorção da humidade)

ANTIBACTERIANO SEM ÁCAROS

SEM ODORES

Ref.: SD110 Ref.: SD111 Ref.: SD112 Ref.: SD113
MÓDULO
SACRO-LOMBAR CURTO

MÓDULO
SACRO-LOMBAR 
ALTO

PLACA ABDOMINAL
EM TERMOPLÁSTICO

ALMOFADA LOMBAR
EM TERMOPLÁSTICO

Para modelo SD103 Para modelo SD104 Tam. 1 para modelo SD100 / Tam. 2 para modelo SD101

TAMANHOS 1 2 3 4
TAMANHO EQUIVALENTE SD103

Altura 30 cm.

TAMANHOS 1 2 3 4
TAMANHO EQUIVALENTE SD104

Altura 38 cm.

TAMANHOS UNIVERSAL TAMANHOS 1 2
ALTURA 27 cm 32 cm

Star Brace® Dynamic Fix ▸Coletes semi-rígidos

Ref.: SD103 Ref.: SD104 ALTA

COLETE RÍGIDO STAR BRACE® DYNAMIC FIX

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

30 cm (SD103) 
38 cm (SD104)

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

18 cm (SD103)
23 cm (SD104)

DA
 A

NC
A

1 75-85

2 85-95

3 95-110

4 110-125

MÓDULO
SACRO-LOMBAR EM
TERMOPLÁSTICO

 ▍ Características: 
O Colete Star Brace Dynamic Fix consiste de uma ortótese 
sacrolombar rígida fabricada em material respirável com 
duas camadas, compostas por um tecido exterior de 
veludo-poliamida e outro interior em tecido Poromax®, 
que facilita a ventilação e a absorção da humidade, além 
de incorporar um tratamento antibacteriano Thermy-tex, 
que evita o desenvolvimento das bactérias que causam o 
mau odor.
A zona lombar externa possui uma placa termoplástica 
com um sistema de polias, que ao ser esticado através de 
cordões, exerce uma compressão seletiva nas zonas lombar 
e abdominal, permitindo a regulação da compressão. A 
zona interna possui um módulo lombar em termoplástico 
pré-moldado em polietileno de baixa densidade que 
por sua vez está revestido com uma capa em tecido com 
sistema de fixação em velcro que permite retirar e colocar 
o módulo. Sistema de fecho em micro gancho. A zona 
abdominal possui no seu interior uma faixa elástica para a 
fixação da placa de compressão abdominal que é opcional.
Por sua vez o Colete Star Brace® Dynamic Fix ao retirar o 
módulo, passa a funcionar como uma faixa semi-rígida.

 ▍ Indicações: 
 ▪Osteoporose, processos degenerativos, debilidade 
muscular crónica, hérnias discais, pós operatório, 
espondiloartroses, espondilolise com e sem estabilidade, 
traumas. 
 ▪ Forte sustentação lombar, perfeita adaptação anatómica 
dando a sensação de conforto.

 ▍ Cor:  Cinza.
 ▍ Modelos disponíveis: 
SD103: Colete rígido curto.
SD104: Colete rígido alto.

 ▍ Componentes: 

Faixa Almofada 
lombar em 

termoplástico

Placa 
abdominal em 
termoplástico

Módulo
sacro-lombar em

termoplástico

Video
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Faixa sacro ilíaca ▸Faixas sacro ilíacas

Ref.: SD102

CINTURÃO SACRO-ILÍACO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

17 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

11 cm

DA
 A

NC
A

1 70-80

2 80-95

3 95-110

4 110-125

 ▍ Características: 
Faixa com 17cm de altura em tecido de veludo POROMAX, 
tem uma almofada sacroilíaca em espuma, com um 
sistema de ajuste de micro gancho. Sistema de regulação 
de compressão por meio de polias para permitir uma 
máxima compressão com o mínimo de esforço.

 ▍ Indicações:
 ▪ Lesões na zona das articulações sacroilíacas com ou sem 
inflamação. 
 ▪Entorses nas articulações sacroilíacas. 
 ▪ Instabilidades nas articulações sacroilíacas. 
 ▪Osteopatia dinâmica do púbis ( lesão na virilha ), lesões 
traumáticas da sínfise púbica.

 ▍ Cor:  Cinza.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Almofada compressiva sacroilíaca. Sistema de tração por polias. Regulação livre de compressão. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: SD80

ORTÓTESE SACROILÍACA COM ALMOFADAS DE SILICONE

TAMANHOS UNIVERSAL
Perímetro 
min-max: 

90-135 cm AL
TU

RA

8 cm

 ▍ Características: 
Ortótese elástica para apoio da pélvis que proporciona uma pressão constante e uniforme em casos de dor 
ou instabilidade.
Possibilita um adequado suporte graças ao seu tecido elástico e permite graduar a estabilização através da 
cinta adicional de ajuste.
Não oprime os órgãos nem limita a mobilidade. É cómoda de usar e não se desloca durante a utilização 
graças aos pontos de silicone no seu interior.
Possui duas almofadas de silicone com pontos de relevo que proporcionam um agradável efeito massajador 
que melhora a circulação sanguínea e fornecem uma agradável sensação de conforto.  

 ▍ Indicações:
 ▪Reposiciona a pélvis, corrigindo a postura.
 ▪Protege o pavimento pélvico de hiperpressões.
 ▪Protege a zona lombar de hiperlordoses sem retirar movimento à pélvis ou ao tronco.
 ▪Manter o trabalho dos músculos do abdómen, pavimento pélvico e tronco.

 ▍ Cor:  Cinza.

Duas almofadas de silicone  
com pontos de relevo

Cinta adicional de ajuste Não oprime os órgãos nem limita a mobilidade
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Colete Knight ▸Ortóteses sacrolombares

Ref.: KC201 BEGE Ref.: KC101 CINZA Ref.: KC200A ABDÓMEN PÉNDULO

CORSÉ KNIGHT

 ▍ Características: 
Tanto a zona dorsal como a lombar são fabricadas em tecido respirável de malha em forma de favos e com um interior ondulado. A parte interior é 
constituída por uma barra de alumínio maleável e barras transversais maleáveis que podem facilmente ser ajustadas à morfologia do paciente. A zona 
dianteira é de tecido elástico para que o paciente possa obter uma melhor compressão na zona abdominal. Em pacientes com o abdómen proeminente 
será indicado o modelo próprio para o efeito.

 ▍ Indicações: 
 ▪Especialmente indicado para pacientes com traumatismos dorso lombares, que exijam a imobilização da coluna vertebral, hérnias discais, pós-operatório, 
osteoporose, fraturas vertebrais e em casos em que haja a necessidade de uma imobilização temporária na zona do lumbago. 

 ▍ Cor: 
Ref.: KC201:  Bege.
Ref.: KC101:  Cinza.
Ref.: KC200A:  Bege.

 ▍ Ref.: KC201 / KC101

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

32 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

20 cm

DA
 A

NC
A

2 80-90

3 90-100

4 100-110

5 110-120

 ▍ Ref.: KC200A

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

28 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

25 cm

DA
 A

NC
A

2 90-100

3 100-110

4 110-120

5 120-130
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Colete dorsolombar Taylor ▸Coletes dorsolombares 

Ref.: TC101 CINZA Ref.: TC201 BEGE Ref.: TC200A ABDÓMEN PÉNDULO

COLETE DORSOLOMBAR MODULAR TIPO TAYLOR

 ▍ Características: 
Tanto a zona dorsal como a lombar são fabricadas em tecido respirável de malha em forma de favos e com um interior ondulado. A parte dorsal é 
constituída por placas de alumínio maleável com uma configuração pré-moldada, tiras com propriedades elásticas em tecido macio acolchoado, para 
um melhor ajuste na zona das axilas e ao mesmo tempo para obter um maior conforto. A zona sacrolombar consiste de uma faixa com uma estrutura 
de alumínio assim como barras superiores transversais. As tiras têm a borda interior mais rígida para permitir uma melhor adaptação na zona dorsal, 
permitindo que haja uma elasticidade maior na região das axilas.

 ▍ Efeitos:
Através da compressão abdominal consegue-se obter um ligeiro deslordosamento, produzindo uma limitação no movimento na zona lombar tanto no 
sentido ântero-posterior, lateral e rotacional. A componente dorsal irá produzir um efeito descifosante. As tiras acabam por ter um efeito de retropulsão na 
zona do ombro.

 ▍ Indicações: 
 ▪Especialmente indicado para pacientes com atitudes cifóticas incorretas, encunhamento vertebral, traumatismos dorso lombares, lesões infeciosas que 
afetem a coluna dorsal, hérnias discais, pós-operatório, osteoporose, fraturas vertebrais e em casos em que haja a necessidade de uma correção da curva 
cifótica. 
 ▪Algumas dorsalgias ligeiras como T-8, T-12, associadas a uma lombalgia que necessitem de uma imobilização temporária, (como o paciente deslocar-se, 
esforços domésticos ou laborais, etc.). Em situações em que há necessidade de uma contenção parcial torácica durante algumas das atividades que o 
paciente possa ter durante o dia.

 ▍ Cor: 
Ref.: TC201:  Bege.
Ref.: TC101:  Cinza.
Ref.: TC200A:  Bege.

 ▍ Ref.: TC201 / TC101

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

47 cm mín.
60 cm max.

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

20 cm

DA
 A

NC
A

2 80-90

3 90-100

4 100-110

5 110-120

 ▍ Ref.: TC200A

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

47 cm mín.
55 cm max.

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

25 cm

DA
 A

NC
A

2 90-100

3 100-110

4 110-120

5 120-130
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Colete Bivalvo ▸Coletes dorsolombares

Ref.: CT1001 
HOMEM

Ref.: CT1002 
SENHORA

COLETE BIVALVO

HOMEM ANCA CINTURA
CONTORNO 
BAIXO DO 

PEITO

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

50 cmANCA

CINTURA

ABAIXO DO 
PEITO

1 71-81 51-71 66-78

2 81-91 71-81 78-90

3 91-101 81-91 90-102

4 101-114 91-101 102-114

5 114-127 101-114 114-128

SENHORA ANCA CINTURA
CONTORNO 
BAIXO DO 

PEITO

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

50 cmANCA

CINTURA

ABAIXO DO 
PEITO

1 71-81 46-56 58-68

2 81-91 56-66 68-78

3 91-101 66-76 78-88

4 101-114 76-86 88-98

5 114-127 86-96 98-108

A altura do apoio do 
esterno e a profundidade 
podem ser ajustadas 
através da tala dianteira, 
que permite ajustar 
corretamente de acordo 
com as características 
físicas de cada paciente.

 ▍ Características: 
Colete torácico sacrolombar fabricado com polietileno de baixa densidade com quatro milímetros de 
espessura e forrado com um tecido acolchoado que pode facilmente ser removido, permitindo assim a 
lavagem e uma higiene adequada enquanto que protege em simultâneo o paciente. A tala acolchoada 
ajustável em altura na zona dianteira permite alcançar uma completa extensão da coluna vertebral. O 
polietileno é termo moldável, o que permite fazer ajustes no colete com uma pistola de ar quente.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que é necessário imobilizar a zona da coluna vertebral tais como em procedimentos pré 
e pós-operatório. 
 ▪ Fraturas vertebrais. 
 ▪Hérnias discais. 
 ▪Osteoporose. 
 ▪Espondilólise, espondilolistese, espondiloartropatia, escoliose dolorosa em adultos, etc.
 ▪Rotura ou torção de ligamentos. 
 ▪Neoplasia que dá origem à degeneração na coluna vertebral. 
 ▪Cifose torácica na zona média e inferior da coluna vertebral. 
 ▪Prevenção de estenose da coluna vertebral em pacientes acamados.

 ▍ Cor:  Cinza.

ACESSÓRIOS

Ref.: CC2701

CONJUNTO DE BARRAS EM ALUMÍNIO

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características: 
Barras em alumínio para unir os modelos: 
CC2503 / CC2504 / CC2600 / CT1001 / CT1002.

 ▍ Cor:  Preto.
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Hernias ▸Fundas e slips

Ref.: O-104

FAIXA HERNIA UMBILICAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

CI
NT

UR
A

7 73-83

8 84-91

9 92-99

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

10 100-107

11 108-120

 ▍ Características: 
Tecido elástico acolchoado com almofada na zona 
umbilical e fecho de ajuste em velcro. A altura do 
cinto é de 5 cm, e o diametro da almofada umbilical 
é de 11 cm.

 ▍ Indicações: 
 ▪Redução de hérnias umbilicais.

 ▍ Cor:  Bege.

BILATERAL

Ref.: BH-110/DH-111/IH-112

FUNDA REFORÇADA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AN
CA7 70-78

8 78-86

9 86-94

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

10 94-102

11 102-110

12 110-120

 ▍ Características: 
Tecido elástico com almofadas anatómicas e com 
suspensórios na zona das nádegas e fecho de ajuste 
em fivela.

 ▍ Efeitos:
Compressão e redução de hérnias, máxima 
contenção e conforto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hérnias inguinais redutíveis laterais (direita ou 
esquerda) e bilaterais (direita e esquerda).

 ▍ Cor:  Bege.
 ▍ Modelos disponíveis: 
BH-110: Bilateral.
DH-111: Direito.
IH-112: Esquerdo.

Slip
Ref.: S-130

SLIP PARA O PROLAPSO GENITURINARIO

TAMANHOS UNIVERSAL
Máx. 130 cm

CI
NT

UR
A

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Composto por uma banda abdominal em elástico 
respirável, com um reforço que se estende desde 
a zona posterior do glúteo até à zona inferior do 
abdómen, exercendo uma determinada contenção 
que pode ser regulada através de velcros, consoante 
a necessidade do paciente.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prolapso uterino. 
 ▪Prolapso da cúpula vaginal. 
 ▪Cistocele, tanto em situações graves ou em fase de 
gestação.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: O-105

FAIXA HÉRNIA UMBILICAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM

UM
BI

LI
CA

L1 70-95

2 95-125

3 125-150

 ▍ Características: 
Faixa elástica de tecido transpirável compressivo e 
com fecho ajustável.
Dispõe de uma almofada amovível em silicone 
forrada por algodão.
Com reforços semi-rígidos para uma correcta 
adaptação e para evitar que se enrole. 

 ▍ Efeitos:
Compressão sobre a zona umbilical.

 ▍ Indicações: 
 ▪Redução de hérnias umbilicais.

 ▍ Cor:  Branco.
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Hernias ▸Fundas e slips

Ref.: BS-110 Ref.: BB-100 BOLSA

FUNDA BILATERAL COM BOLSA ESCROTAL
 ▍ Ref.:: BB-100

TAMANHOS LARGURA EM CM 
A-C-B  ▍ Ponto de 

medição da 
bolsa:

Comprimento 
desde a virilha (A) 
até (B) passando 
por de baixo do 
escroto (C).

1 25
2 27
3 29
4 31
5 33
6 35
7 37

 ▍ Ref.:: BS-110

TAMANHOS PERÍMETRO DA 
ANCA CM

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

7 70-80

8 78-86

9 86-94

10 94-102

11 102-110

12 110-120

 ▍ Características: 
Tecido elástico, com suspensórios na zona das nádegas e bolsa escrotal com suspensórios.

 ▍ Efeitos:
Suporte e contenção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em hérnias escrotais de grande tamanho.

 ▍ Cor:  Bege.
 ▍ Modelos disponíveis: 
BS-110: Funda com cinto.
BB-100: Bolsa escrotal.

S-120

S-121

Ref.: S-120 
HOMEM

Ref.: S-121 
SENHORA

HERNIA SLIP

TAMANHOS

DA
 A

NC
A

75

80

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

85

90

95

100

105

110

115

120

 ▍ Características: 
Tecido composto de diferentes elasticidades em 
pontos distintos, com pelotas, banda escrotal 
na zona do abdómen com fecho de velcro, fácil 
colocação e lavagem. Versão para homem e 
senhora.

 ▍ Efeitos:
Contenção na zona inguinal.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hérnias inguinais, especialmente indicado em 
processos pré e pós-cirúrgicos. 

 ▍ Cor:  Bege.
 ▍ Modelos disponíveis: 
S-120: Homem.
S-121: Mulher.
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Arnetec® ▸Arneses 

Ref.: 1000  

ARNÊS - COLETE COM ZIP

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

0 64-138

1 79-168

2 89-178 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho em 
fivela e identificado com código de cores para facilitar 
a sua colocação. Na zona peitoral dispõe de um zip 
para facilitar a colocação do arnês, o que permite a 
adaptação sem desajustar as correias de aperto.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com instabilidade 
anterolateral, pode ser adaptado a cadeiras de rodas, 
cadeiras fixas, poltronas, incluindo veículos de 
transporte.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1001  

ARNÊS - COLETE

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

1 79-168

2 89-178 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho em 
fivela e identificado com código de cores para facilitar a 
sua colocação.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com instabilidade 
anterolateral, pode ser adaptado a cadeiras de rodas, 
cadeiras fixas, poltronas, incluindo veículos de 
transporte.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1002  

ARNÊS - COLETE COM APOIO PERINEAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

1 79-168

2 89-178 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho em 
fivela e identificado com código de cores para facilitar 
a sua colocação. É constituído por um cinto abdominal 
com alças e apoio perineal, sistema de fecho com 
regulação para uma melhor adaptação.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo 
anterolateral, mas com uma tendência de deslizar do 
assento.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1003  

ARNÊS - IMOBILIZADOR ABDUTOR DE PERNAS

TAMANHOS PERÍMETRO DA 
COXA CM

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

0 27-37

1 60-75

2 65-80

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). É constituído por 
uma placa lombar com correias e fechos de fivela que 
por sua vez são fixados à cadeira de rodas, as correias 
passam por baixo das nádegas em direcção ao perineo, 
segurando as coxas desde o interior até à anca. No 
extremo inferior estão as correias para as coxas que nas 
extremidades têm um fecho de fivela e com passadores 
para regular o ajuste desejado.
Correias e fechos identificadas com código de cores para 
facilitar a sua colocação.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de manter 
ambas as pernas em permanente abdução.

 ▍ Cor:  Azul.
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Arnetec® ▸Arnês

Ref.: 1004  

ARNÊS - CINTO ABDOMINAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

1 86-164

2 96-174

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho em 
fivela e identificado com código de cores para facilitar 
a sua colocação. É constituído por um cinto pélvico, que 
mesmo estando o paciente numa cadeira de rodas, este 
continua a ter liberdade de movimentos. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, 
mas com uma tendência de deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1004A  

ARNÊS - CINTO ABDOMINAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

0 (criança) 35-190

1 54-190

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma – poliester).Cintos com fechos de 
fivela identificados com código de cores para facilitar 
a sua colocação. É constituído por um cinto pélvico 
com fecho em velcro ao centro, que mesmo estando 
o paciente numa cadeira de rodas, este continua a ter 
liberdade de movimentos.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, 
mas com tendência para deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1005  

ARNÊS - CINTO COM APOIO PERINEAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO DA 
PESSOA SENTADA 

NA CADEIRA

1 94-182

2 104-192 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho em 
fivela e identificado com código de cores para facilitar 
a sua colocação. É constituído por um cinto pélvico 
com apoio perineal, que mesmo estando o paciente 
numa cadeira de rodas, este continua a ter liberdade de 
movimentos. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, 
mas com uma tendência de deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1007  

ARNÊS - IMOBILIZADOR DO PULSO

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Correias com fecho 
em fivela. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de estar sem 
qualquer tipo de movimento tanto na cama ou cadeira 
de rodas, evitando a liberdade das mãos de forma 
relaxada ou de forma firme.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 1008  

ARNÊS - IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Correias com fecho em 
fivela.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de estar sem 
qualquer tipo de movimento tanto na cama ou cadeira 
de rodas, evitando a liberdade dos tornozelos de forma 
relaxada ou de forma firme.

 ▍ Cor:  Azul.
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Arnetec® ▸Arnês

Ref.: 1016  

ARNÊS COM IMANES - CINTO ABDOMINAL COM APOIO PERINEAL
 ▍ Características: 
Este cinto perineal funciona como um complemento ou acessório para a referência 1010, tem a finalidade 
de evitar deslizamentos no paciente, assim como, quando o paciente está numa cama articulada evita 
as instabilidades quando está a ser administrado medicação, alimentação ou se estamos a efetuar a sua 
higiene pessoal. Composto por um conjunto de cintas com sistema de regulação de comprimento, na zona 
perineal tem uma almofada acolchoada que permite ao paciente estar mais confortável e higiénico. 

 ▍ Cor:  Branco. 

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

Ref.: 1013  

ARNÊS COM IMANES - IMOBILIZADOR DE PULSO

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido poliéster com forro acolchoado, sistema 
de fecho magnético com ímanes, facilitando uma rápida 
e cómoda colocação. Desenhado para ser adaptado à 
referência 1010.

 ▍ Indicações: 
 ▪Serve como um complemento à referência 1010, indicado 
para pacientes que necessitem de uma limitação completa 
na mobilidade de movimentos das mãos, evitando assim o 
movimento das mãos, limitando o raio de mobilidade de 
ambas as mãos ou só uma mão. 

 ▍ Cor:  Branco. 

Ref.: 1010  

ARNÊS COM IMANES - CINTO DE SEGURANÇA PARA ACAMADOS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO
DA CINTURA

0 50-70

1 70-115

2 115-140

Largura máxima da cama 
150 cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

O sistema magnético é composto por 3 
componentes:
1- Cinto metálico com ranhuras para fixação.
2- Botão de fixação com mecanismo anti-abertura.
3- Dispositivo magnético para abertura.

 ▍ Características: 
Fabricado em material 100% poliester, o anel pélvico 
tem argolas metálicas onde vão encaixar as correias de 
regulação conforme a medida de rotação desejada. 
O sistema magnético é composto por 3 componentes, 
estando adaptado de maneira a proporcionar uma 
colocação rápida e ao mesmo tempo evitar uma 
possível manipulação por parte do paciente ou 
pessoas não autorizadas. Permite regular a liberdade 
de movimentos e de fácil utilização por parte dos 
educadores ou profissionais de saúde. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com alterações nas 
faculdades físicas e que necessitem uma total ou 
parcial limitação dos movimentos dos membros 
superiores, inferiores e tronco, evitando assim 
possíveis quedas, ausências da cama não autorizadas, 
especialmente em cuidados intensivos, serviços de 
emergência, psiquiatria, geriatria, etc, onde é exigido 
um sistema de segurança especialmente concebido 
para pacientes acamados.

 ▍ Cor:  Branco. 

Ref.: 1011  

ARNÊS - CINTO DE SEGURANÇA PARA ACAMADOS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

PERÍMETRO
DA CINTURA

1 70-115

2 115-140

Largura máxima da cama 
150 cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material semi-rígido respirável tricapa 
(poliamida - espuma - poliester). Cinto com fecho 
em fivela e identificado com código de cores para 
facilitar a sua colocação. É constituído por duas bandas 
sobrepostas entre si com correias racio.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes acamados que necessitem de 
estar seguros para evitar uma possível queda para fora 
do perímetro cama, permitindo ao mesmo tempo ter 
uma certa liberdade de movimentos ou seja que possa 
virar-se um quarto de volta tanto para os lados direito 
e esquerdo.

 ▍ Cor:  Azul.
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ACESSÓRIOS

Arnetec® ▸Arneses

Ref.: 1014  

ARNÊS COM IMANES - IMOBILIZADOR DE PULSO

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido poliéster com forro acolchoado, sistema 
de fecho magnético com ímanes, facilitando uma rápida e 
cómoda colocação, evitando uma possível manipulação por 
parte do paciente ou pessoas não autorizadas.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de uma limitação 
completa na mobilidade de movimentos das mãos, 
evitando assim o movimento das mãos, limitando o raio de 
mobilidade de ambas as mãos ou só uma mão. 

 ▍ Cor:  Branco. 

Ref.: 1017  

ARNÊS COM IMANES - CINTO ABDOMINAL PARA CADEIRA COM FECHO DE FIVELA

TAMANHOS CONTORNO CINTURA 
CM

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA1 70-115

2 115-140

Inclui encosto para cadeira de 30 até 80 cm com o prolongador 
(dá para cadeiras com um espaldar até 130 cm).

Ref.: 1018  

ARNÊS COM IMANES - CINTO ABDOMINAL PARA CADEIRA

TAMANHOS CONTORNO CINTURA 
CM

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA1 70-115

2 115-140

Inclui encosto para cadeira de 40 até 75 cm com o prolongador 
(dá para cadeiras com um espaldar até 120 cm).

Ref.: 1015  

ARNÊS COM IMANES - IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido poliéster com forro acolchoado, sistema 
de fecho magnético com ímanes, composto por um cinto 
para fixar à cama, e dois cintos independentes para a zona 
do tornozelo, facilitando uma rápida e cómoda colocação, 
evitando uma possível manipulação por parte do paciente 
ou pessoas não autorizadas.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de uma limitação 
completa na mobilidade de movimentos na zona dos 
tornozelos, evitando assim o movimento dos mesmos, 
limitando o raio de mobilidade de ambos as tornozelos ou 
só um. 

 ▍ Cor:  Branco. 

Ref.: 1100 Ref.: 1101 Ref.: 1102 Ref.: 1103

CORREIA EXTENSIVEL BOTÃO MAGNÉTICO CHAVE MAGNÉTICA PASSADOR DE SEGURANÇA PARA CINTOS

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍Características:
Correia para prolongamento, tendo o 
comprimento mínimo e máximo de 9 
a 85 cm. 
Exceto modelo de imanes Ref.: 1010.
 ▍Cor:  Azul.
 ▍Embalagem: 1 unidad.

Para modelos de imanes.
 ▍Cor:  Azul.
 ▍Embalagem: 1 unidad.

Para modelos de imanes.
 ▍Cor:  Azul.
 ▍Embalagem: 1 unidad.

 ▍Talla: Universal.
 ▍Embalagem: 3 unidades.

TR
O

N
CO

 | 
AR

N
ÊS



74

Arnetec® Fix ▸Arneses

 ▍ INCLINAÇÃO POSTERIOR DA PÉLVIS
CAUSAS
Questões relacionadas com a cadeira de rodas: profundidade do assento demasiado grande, 
encosto demasiado curto e pousa-pés demasiado baixo/anterior.
Condições físicas: tendões isquiotibiais tensos, debilidade muscular, cifose.

OPÇÕES DE CINTOS DE PÉLVICOS
O objectivo do cinto é evitar o deslizamento.

Postura correcta  
com cinto pélvico.

Postura incorrecta.

 ▍ OBLIQUIDADE E ROTAÇÃO DA PÉLVIS

CAUSAS
Questões relacionadas com a cadeira de rodas: A tapeçaria do assento não se ajusta, cadeira de rodas 
demasiado larga e assento demasiado curto.
Condições físicas: Tónus muscular irregular no tronco, desequilíbrio muscular, escoliose.

OPÇÕES DE CINTOS DE PÉLVICOS
O objectivo do cinto é baixar a pélvis.

Postura correcta  
com cinto pélvico.

Postura incorrecta.

Ref.: 1200  

ARNÊS-CINTO PÉLVICO COM FECHO DE FIVELA E VELCRO

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado composto por 2 tiras no interior que ligam entre si mediante 
um fecho em velcro, nas extremidades de cada uma das tiras existe um cinto que é regulável em 
comprimento e com sistema de travar. Ainda tem uma terceira tira no exterior com fivela de segurança e 
com passador de tracção.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, mas com tendência para deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 1201  

ARNÊS-CINTO PÉLVICO COM FECHO DE VELCRO

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado composto por 2 tiras no interior que ligam entre si mediante 
um fecho em velcro, nas extremidades de cada uma das tiras existe um cinto que é regulável em 
comprimento e com sistema de travar.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, mas com tendência para deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 1202  

ARNÊS-CINTO PÉLVICO COM FECHO DE FIVELA

TAMANHOS CM

0 (criança) 13-23

1 18-28

2 23-38

3 33-48

Largura do quadril com o paciente sentado.

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado composto por 
2 tiras no interior que ligam entre si mediante um fecho em 
velcro, nas extremidades de cada uma das tiras existe um 
cinto que é regulável em comprimento e com sistema de 
travar por meio de uma fivela.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, 
mas com tendência para deslizar do assento.

 ▍ Cor:  Preto. 
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ARNESES PARA ABDUÇÃO DAS COXAS

Arnetec® Fix ▸Arnês

CONDIÇÕES FÍSICAS

Pélvis pediátrica (articulação da anca não se desenvolve correctamente), extensão da anca, 
tendência evidente para rotação, padrão reflexo extensor na pélvis, sonda nasogástrica, 
incontinência urinária ou intestinal.

Postura correcta com arneses 
para abdução das coxas.

Postura incorrecta.

Ref.: 1203  

ARNÊS-IMOBILIZADOR ABDUTOR DE PERNAS

TAMANHOS CM

1 (criança) 20-28

2 28-36

3 36-41

Comprimento desde a zona Iliaca antero superior até 
ao tendão adutor.

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado composto por 
2 tiras independentes para a perna esquerda e direita em 
que a ponta superior se liga mediante um fecho de fivela à 
tira que é regulável em comprimento. Na ponta inferior tem 
uma tira que também é regulável em comprimento.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de manter ambas 
as pernas em permanente abdução.

 ▍ Cor:  Preto. 

Ref.: 1206  

ARNÊS-IMOBILIZADOR ABDUTOR DE PERNAS

TAMANHOS CM

1 (criança) 20-28

2 28-36

3 36-41

Comprimento desde a zona Iliaca antero superior até 
ao tendão adutor.

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado composto por 
uma base donde nascem 2 tiras na zona posterior e na zona 
anterior outras 2 tiras independentes para a perna esquerda 
e direita, em que as pontas superiores têm uma correia 
regulável em comprimento.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para pacientes que necessitem de manter ambas 
as pernas em permanente abdução.

 ▍ Cor:  Preto. 
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ACESSÓRIOS

ARNÊS COLETE-TRONCO

Arnetec® Fix ▸Arnês

O tronco é importante para o alinhamento postural e para a estabilidade, porque dita a posição da 
cabeça e das extremidades superiores.

POSTURA CORRECTA
· Alinhamento neutro da coluna e cabeça.
· Ombros nivelados.
· Ombros em posição ligeiramente posterior à pélvis.
· Pélvis neutra.

Postura correcta  
com arnês peitoral.

Postura incorrecta.

Ref.: 1204  

ARNÊS-COLETE COM ZIP

TAMANHOS CM

0 (criança) 23-27

1 28-32

2 33-41

3 41-48

Largura entre as extremidades dos dois 
ombros.

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado, composto por um 
conjunto de cintas com sistema de regulação de comprimento, numa 
das extremidades das cintas existe um orifício onde irá ser fixado 
um parafuso que por sua vez este fixa à cadeira de rodas, na outra 
extremidade da cinta existe um botão de fixação para facilitar no 
processo de o paciente querer libertar-se, na zona frontal o colete tem 
uma abertura com fecho em zip.

 ▍ Indicações: 
 ▪O posicionamento correcto do paciente aumenta a funcionalidade 
deste, especialmente quando se está sentado numa cadeira de 
rodas. A constante alteração do centro de gravidade quando 
o paciente está em movimento numa cadeira de rodas pode 
produzir instabilidades, havendo a necessidade de equilibrar 
o esqueleto humano. A combinação correcta do encosto e do 
apoio frontal permite que o paciente aplique a força necessária 
para obter uma postura correcta estável, podemos ter como 
parâmetros os seguintes valores: para os quadris deverá ser 100°, 
para os joelhos 105° e para os tornozelos 90°, assim consegue-se 
obter um alinhamento da coluna e da cabeça ao mesmo tempo 
um nivelamento com a zona pélvica.

 ▍ Cor:  Preto. 

Ref.: 1205  

ARNÊS-COLETE

TAMANHOS CM

0 (criança) 23-27

1 28-32

2 33-41

3 41-48

Largura entre as extremidades dos dois 
ombros.

 ▍ Características: 
Fabricado em neopreno elástico acolchoado, composto por um 
conjunto de cintas com sistema de regulação de comprimento, numa 
das extremidades das cintas existe um orifício onde irá ser fixado 
um parafuso que por sua vez este fixa à cadeira de rodas, na outra 
extremidade da cinta existe um botão de fixação para facilitar no 
processo de o paciente querer libertar-se.

 ▍ Indicações: 
 ▪O posicionamento correto do paciente aumenta a funcionalidade 
deste, especialmente quando se está sentado numa cadeira de 
rodas. A constante alteração do centro de gravidade quando o 
paciente está em movimento numa cadeira de rodas pode produzir 
instabilidades, havendo a necessidade de equilibrar o esqueleto 
humano. A combinação correcta do encosto e do apoio frontal 
permite que o paciente aplique a força necessária para obter uma 
postura correcta estável, podemos ter como parâmetros os seguintes 
valores: para os quadris deverá ser 100°, para os joelhos 105° e para 
os tornozelos 90°, assim consegue-se obter um alinhamento da 
coluna e da cabeça ao mesmo tempo um nivelamento com a zona 
pélvica.

 ▍ Cor:  Preto. 

Ref.: 1104  

KIT DE BRAÇADEIRAS E ADAPTADORES
 ▍ Componentes e quantidades por kit
2 braçadeiras com 25 mm. / 2 adaptadores com 19 mm.
2 adaptadores com 21 mm. / 2 adaptadores com 22 mm.
2 parafusos com rosca. / 1 chave allen.

 ▍ Cor:  Preto. 

TAMANHOS UNIVERSAL
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ortóteses para a anca

Ref.: HO4001

ORTÓTESE ESTABILIZADORA DA ANCA COM ABDUÇÃO

TAMANHOS PERÍMETRO DA 
CINTURA

PERÍMETRO DA 
COXA MONTAGEM

PE
RÍ

M
ET

RO

11D 60-102 40-54 Direito

12D 60-102 50-64 Direito

11I 60-102 40-54 Esquerda

12I 60-102 50-64 Esquerda

21D 90-132 40-54 Direito

22D 90-132 50-64 Direito

21I 90-132 40-54 Esquerda

22I 90-132 50-64 Esquerda

HO4001 
Video

 ▍ Características: 
Ortótese estabilizadora modular da anca que pode ser utilizada indistintamente tanto do lado esquerdo ou 
direito da anca. Fabricada em polietileno de alta densidade. Composto por uma banda pélvica e um suporte 
para a coxa (ambos em formato de concha), que estão ligados através de uma articulação que por sua vez 
é ajustável em flexo-extensão desde 0° até 90° em intervalos de 10°, com abdução nas posições de 0°, 15° e 
30°.
O forro em espuma no interior e o forro em veludo na zona do exterior contribuem para que os acessórios 
em plástico da ortótese não entrem em contacto direto com o paciente. Todos os tecidos da ortótese são 
amovíveis permitindo que sejam lavados dando origem a uma higiene adequada da ortótese. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Estabilização pós operatória após substituição total da anca.
 ▪Complicações após uma artroplastia da anca ou luxação.
 ▪Pós redução de prótese luxada ou instável.
 ▪Pós ressecção da cabeça femoral.
 ▪ Fraturas.
 ▪Osteoporose ( qualidade óssea com nível baixo ).

 ▍ Cor:  Cinza.

Tanto a banda pélvica como 
o suporte da coxa, deslizam 
ao longo do comprimento das 
lâminas, para que possa ser 
possivel ajustar-se à altura que 
o paciente deseja.

As correias de suporte 
na zona da coxa são com 
fecho de velcro.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Elastómero duplo de grande tensão.
Multifilamento de contenção.
Elastómero duplo.
Multifilamento.
Elastómero duplo.

Ref.:9104

Ref.: 9104 PRETO

JOELHEIRA ELÁSTICA COM RÓTULA FECHADA RODETE EM SILICONE E BARRAS LATERAIS

Ref.: 9105 PRETO

JOELHEIRA ELÁSTICA COM RÓTULA ABERTA RODETE EM SILICONE E BARRAS LATERAIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM A

PERÍMETRO 
CM B

1 38-41 28-31

2 41-44 31-34

3 44-47 34-37

4 47-50 37-40

5 50-53 40-43

6 53-56 43-46

7 56-59 46-49

14 cm
12 cm

A- Ponto de medição 
14 cm acima do meio 

da rótula.
B - Ponto de medição 
12 cm abaixo do meio 

da rótula.

AL
TU

RA 32 
cm

 ▍ Características: 
Tecido elástico respirável que proporciona uma compresão em 3 
dimensões, com rótula fechada e almofadas viscoelásticas em silicone 
para evitar a pressão excessiva, e com barras estabilizadoras laterais. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Estados de irritação (tendomiopatia, ligamentose em primeira fase, 
artrose, artrite pós-traumática e pós-cirúrgica). 
 ▪Sensação de instabilidade.

 ▍ Cores: 
9104:  Preto.
9105:  Preto.

Ref.:9105

 

Rodisil® ▸Joelheiras ativas

TECIDO COM TRICOTADO DISTINTO SEGUNDO A ZONA A COMPRIMIR PERMITINDO UM AJUSTE SELECTIVO

O tecido de ponto 
tridimensional é 

elástico e transpirável, 
favorecendo um ajuste 
perfeito à morfologia  

do joelho.

Na parte superior  a 
compressão é menor.

Na zona poplítea o 
tecido é mais suave.

Estabilizadores 
laterais flexíveis, que 
evitam a formação de 

pregas e que a ortótese 
se enrole, obtendo 

um melhor controlo 
medio-lateral.

Grande elasticidade 
permitindo uma 

colocação e retirada 
mais fácil.

Na parte inferior  a 
compressão é menor

Incorpora um 
rodete em silicone 

que contribui para a 
centralização da rótula.

Rodisil® Video
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Ref.:9106

Ref.: 9106 PRETO

JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA FECHADA COM RODETE EM SILICONE ARTICULAÇÃO POLICÊNTRICA 
COM ALMOFADA VISCOELÁSTICA 

Ref.: 9107 PRETO

JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA ABERTA RODETE EM SILICONE ARTICULAÇÃO POLICÊNTRICA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM A

PERÍMETRO 
CM B

1 36-39 26-29

2 39-42 29-32

3 42-45 32-35

4 45-48 35-38

5 48-51 38-41

6 51-54 41-44

7 54-57 44-47

14 cm
12 cm

A- Ponto de medição 
14 cm acima do meio 

da rótula.
B - Ponto de medição 
12 cm abaixo do meio 

da rótula.

AL
TU

RA 32 
cm

Incorpora hastes metálicas laterais para melhorar 
a estabilização mediolateral. Estas hastes têm uma 
articulação policêntrica com uma flexão mínima 
de 7º para impedir a hiperextensão do joelho e 
evitar o genu-recurvatum.

 ▍ Características: 
Fabricado em elástico com pontos respiraveis, com duas almofadas 
anatómicas em tecido viscoelástico, que produzem uma maior 
redistribuição da compressão na zona da rótula e nos tecidos moles 
circundantes e ao mesmo tempo evita a pressão excessiva, melhorando 
o metabolismo e favorecendo a reabsorção de edemas, derrames e 
hematomas. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações de tendomiopatia, ligamentose em primeira 
fase, artrose, correção de valgo ou varo de joelho associadas a 
instabilidades da rótula.

 ▍ Cores: 
9106:  Preto.
9107:  Preto.

Ref.:9107

Rodisil® Plus ▸Joelheiras ativas
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Pad-Fix®   ▸Suporte patelar

Ref.: SP110

SUPORTE PATELAR COM ALMOFADA EM SILICONE

TAMANHOS UNIVERSAL

A compressão exercida e o amortecimento são 
alguns dos melhoramentos que obtemos com 
a almofada de silicone, diferentemente do 
oferecido por outros materiais.

 ▍ Características: 
Fabricado em veludo e espuma de compressão com silicone e fecho em velcro.

 ▍ Efeitos:
Compressão infrapatelar. Produz compressão no tendão do quadricípedes. A almofada de silicone quando em 
contacto com a pele produz um efeito anti-deslizante evitando assim que a ortótese possa deslocar-se e cair.

 ▍ Indicações: 
 ▪Patologia de Osgood-Schlatter.

 ▍ Cor:  Laranja.

Expositor
 ▍ Ref.: EXP-SP110 
Unidades: 10
Medidas: 13 x 22 x 17 cm

Joelheiras Elásticas

Ref.: 8102

JOELHEIRA ELÁSTICA COM ROTULA FECHADA E ESTABILIZADORES LATERAIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 26-30

2 30-34

3 34-38

AL
TU

RA 34 
cm

4 38-45

 ▍ Características: 
Em tecido elástico respirável que proporciona uma 
compresão em 3 dimensões, com flexores laterais. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Em entorces de ligamentos, tendinite de inserção, 
processos inflamatórios, pós-artroscopia e na 
recuperação pós-operatória.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: 8103

JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA FECHADA RODETE EM SILICONE BARRAS LATERAIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 26-30

2 30-34

3 34-38

AL
TU

RA 34 
cm

4 38-45

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico respirável que proporciona 
uma compresão em 3 dimensões, com rótula fechada e 
almofadas viscoelásticas em silicone para evitar a pressão 
excessiva, e com barras estabilizadoras laterais. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Em entorces de ligamentos, tendinite de inserção, 
processos inflamatórios, pós-artroscopia e na 
recuperação pós-operatória.

 ▍ Cor:  Bege.

Pad Fix® Video
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

3-Tex® ▸Joelheiras funcionais 

Ref.: 7103 PRETO

JOELHEIRA COM ESTABILIZADORES LATERAIS FLEXÍVEIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 32 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da ortótese 
ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior, evitando 
que a ortótese se desloque da sua posição inicial, abertura na zona do 
joelho, almofada rotuliana de silicone, estabilizadores laterais flexíveis, 
tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial permitindo um ajuste mais firme.

 ▍ Efeitos:
Apoio, estabilidade e ligeira compressão na zona dos tendões do 
quadricípete e rotuliano.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dores articulares, artroses e artrites, tendinites. 
 ▪ Ligeiras instabilidades rotulianas e medio-laterais, tratamentos no pós-
operatório.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 7119 PRETO

JOELHEIRA ENVOLVENTE COM TIRAS MEDIO-LATERAIS

TAMANHOS UNIVERSAL

AL
TU

RA 28 
cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da ortótese 
ao paciente. A zona do joelho tem veludo elástico e as tiras são também em 
tecido elástico. Contém pontos de silicone em toda a zona interior evitando 
que a ortótese se desloque da sua posição inicial, abertura na zona do 
joelho, almofada rotuliana de silicone, tiras de ajuste medio-laterais e uma 
abertura na zona poplítea.

 ▍ Efeitos:
Apoio, estabilidade e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Estabilização durante as atividades desportivas ou situações de esforço.
 ▪Situações em que os pacientes devido à sua morfologia especial 
necessitem de uma rápida e fácil colocação da ortótese. 

 ▍ Cor:  Preto.

Elasticidade 
uniforme

Compressão 
tridimensional

Tiras de aperto 
na coxa e perna

Pontos de 
silicone no 

interior

Abertura 
rotuliana e 

rodete rotuliano

M
EM

BR
O

 IN
FE

RI
O

R



85

Ref.: 7120 PRETO

JOELHEIRA ENVOLVENTE COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-36

2 36-41

AL
TU

RA 35 
cm

3 41-49 PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. A zona do joelho tem veludo elástico e as tiras são 
também são em tecido elástico. Contém pontos de silicone em toda a 
zona interior evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial, 
abertura na zona do joelho, almofada rotuliana de silicone, articulações 
policêntricas, tiras de ajuste medio-laterais, abertura na zona poplítea e 
com sistema envolvente de ajuste.

 ▍ Efeitos:
Apoio, compressão e estabilização medio-lateral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dores articulares, ligeiras instabilidades medio-laterais, artroses e 
artrites, tendinites, ligeiras instabilidades medio-laterais, lesões capsulo-
ligamentosas.
 ▪Tratamentos no pós-operatório, estabilização durante as atividades 
desportivas ou situações de esforço.
 ▪Situações em que os pacientes devido à sua morfologia especial 
necessitem de uma rápida e fácil colocação da ortótese.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 7104 PRETO

JOELHEIRA COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 35 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior 
evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial, abertura na 
zona do joelho, almofada rotuliana de silicone, articulações policêntricas, 
tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial permitindo um ajuste mais firme, 
com abertura na zona dos gémeos.

 ▍ Efeitos:
Apoio, estabilidade. A articulação policêntrica permite uma estabilização 
reforçada ao nível medio-lateral. Ligeira compressão na zona dos tendões 
do quadricípetes e rotuliano. Com o movimento a almofada rotuliana 
de silicone produz um efeito micro massagem intermitente durante os 
movimentos da rótula, favorecendo a reabsorção de edemas e hematomas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dores articulares, artroses e artrites, tendinites, ligeiras instabilidades 
medio-laterais, lesões capsulo ligamentosas. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 7104-A PRETO

JOELHEIRA ABERTA COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 35 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior 
evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial, abertura na 
zona do joelho, almofada rotuliana de silicone, articulações policêntricas, 
tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial permitindo um ajuste mais firme, 
aberta na zona dianteira para facilitar a colocação. 

 ▍ Efeitos:
Apoio, estabilidade. A articulação policêntrica permite uma estabilização 
reforçada ao nível medio-lateral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Dores articulares, artroses e artrites, tendinites, ligeiras instabilidades 
medio-laterais.

 ▍ Cor:  Preto.

3-Tex® ▸Joelheiras funcionais
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Ref.: 7117D DIR Ref.: 7117I ESQ

JOELHEIRA PARA CONTROLO LATERAL OU MEDIAL DA RÓTULA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 35 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

Posição do rodete Selecionar a ref.:
Direito Externo 7117D (Dir)
Direito Interno 7117I (Esq)

Esquerdo Externo 7117I (Esq)
Esquerdo Interno 7117D (Dir)

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior 
evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial, almofada 
rotuliana semicircular de silicone e rodete rotuliano, também em formato 
semicircular, estabilizadores medio-laterais flexíveis, tiras elásticas de 
tração com fecho de velcro que por sua vez abraçam a zona da rótula. 

 ▍ Efeitos:
Compressão, apoio, estabilidade medio-lateral dos movimentos de flexo-
extensão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Síndrome de híper pressão externa ou interna assim como em 
subluxações da rótula. 
 ▪Prevenção em lesões recidivas (ex. luxação da rótula), tratamento pós-
operatório na zona externa ou interna da rótula.

 ▍ Cor:  Preto.

3-Tex® ▸Joelheiras funcionais

Ref.: 7112 PRETO

JOELHEIRA COM CONTROLO DE FLEXO-EXTENSÃO CURTA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 35 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior 
evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial. Articulação 
policêntrica com intervalos de 0-15-30-60-90 graus de flexo-extensão, 
rodete infra rotuliano. Tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial 
permitindo um ajuste mais firme.

 ▍ Efeitos:
Compressão, apoio, estabilidade medio-lateral. Controlo da amplitude dos 
movimentos de flexo-extensão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamentos no pós-operatório do joelho. 
 ▪Reabilitação após lesões. 
 ▪Situações que necessitem de um controlo do ângulo articular do joelho. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: 7113 PRETO

JOELHEIRA ABERTA COM CONTROLO DE FLEXO-EXTENSÃO LONGA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 45 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. Composto por 3 capas 
que se dividem em um tecido elástico com uma base de microfibras, 
espuma de poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação da 
transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a adaptação da 
ortótese ao paciente. Contém pontos de silicone em toda a zona interior 
evitando que a ortótese se desloque da sua posição inicial. Abertura 
anterior em toda a longitude da ortótese para facilitar a colocação da 
mesma. Articulação policêntrica com intervalos de 0-15-30-60-90 graus 
de flexo-extensão. Tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial permitindo 
um ajuste mais firme. 

 ▍ Efeitos:
Compressão, apoio, estabilidade medio-lateral, Controlo da amplitude dos 
movimentos de flexo-extensão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamentos no pós-operatório do joelho. 
 ▪Reabilitação após lesões. 
 ▪Situações que necessitem de um controlo do angulo articular do joelho.

 ▍ Cor:  Preto.
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Gonartec®
 ▸Joelheira varo-valgo gonartroses

Ref.: 6121D DIR Ref.: 6121I ESQ

JOELHEIRA VARO-VALGO PARA GONARTROSES

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

AL
TU

RA 39 
cm

4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricado em material tricapa elástico e respirável. 
Composto por 3 capas que se dividem em um tecido 
elástico com uma base de microfibras, espuma de 
poliuretano e fio de algodão, facilitando a circulação 
da transpiração, tem uma maior elasticidade e facilita a 
adaptação da ortótese ao paciente. Contém pontos de 
silicone em toda a zona interior evitando que a ortótese 
se desloque da sua posição inicial.
Tem um rodete rotuliano, uma articulação 
policêntrica em um dos lados com uma bolsa de ar 
condilar e sistema de insuflação, no lado oposto tem 
estabilizadores flexíveis, assim como duas tiras opostas 
à bolsa insuflável, que executam pressão em três pontos 
da abertura fazendo o alongamento do compartimento 
obstruído.
Tiras de ajuste nas zonas femoral e tibial permitindo 
um ajuste mais firme, com abertura femoral anterior e 
posterior na zona dos gémeos para facilitar a colocação 
da ortótese. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Artroses dos compartimentos medial ou lateral da 
rótula.
 ▪Genu-valgo ou varo associados a artroses.
 ▪ Lesões do menisco medial ou lateral.

 ▍ Cor:  Bege.

Pressão condilar interna ou externa que realinha 
o fémur com a tíbia e permite corrigir o desvio 
axial valgo ou varo, ao mesmo tempo que 
diminui a carga exercida no compartimento 
afetado (medial ou lateral) em caso de artrose.

O aumento da compressão causado pela 
insuflação da bolsa provoca um alívio da carga 
no compartimento  contralateral e minimiza 
a pressão sobre o prato tibial. A articulação 
policêntrica, juntamente com a bolsa de ar, 
contribuem para melhorar o alinhamento.

Genu Valgo

Genu Varo

Importante:  
Para selecionar o modelo adequado consulte o 
seguinte quadro.

Patologia: Deve seleccionar la ref.:

Varo Perna Direita 6121 D (Direita)

Valgo Perna Direita 6121 I (Esquerda)

Varo Perna Esquerda 6121 I (Esquerda)

Valgo Perna Esquerda 6121 D (Direita)

Gonartec® Video
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Gonartec® Plus ▸Ortóteses imobilizadoras com bloqueio regulável

  
Ref.: OCR300D DIR Ref.: OCR300I ESQ

ORTÓTESE FUNCIONAL DE JOELHO COM ARTICULAÇÃO UNILATERAL C/ REGULAÇÃO F/E. E AJUSTE VARO/VALGO  

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Leve e com desenho ergonómico, ajusta-se à morfologia do membro e adapta-se às mudanças da 
forma anatómica durante as actividades. As estruturas rígidas da coxa e perna estão conectadas por 
uma articulação que permite a regulação de flexo-extensão. O contorno das peças rígidas é composto 
por um plástico de densidade inferior, melhorando o conforto de utilização. A articulação é fornecida 
com cunha pré-instalada de bloqueio de extensão a 0º (impede a hiperextensão) e uma chave que 
possibilita a troca de cunhas para o controlo de flexo-extensão. As proteções em tecido acolchoado 
são transpiráveis e podem-se retirar para lavar. Na conexão entre a articulação e a peça da coxa 
existe uma segunda articulação que permite um ajuste axial varo ou valgo, melhorando a eficiência 
da distribuição da carga sobre o joelho. Dispõe de um sistema de fecho rápido, seguro e de fácil 
manipulação que permite uma colocação e remoção cómodas da ortótese. 

 ▍ Efeitos:
 ▪Pressão condilar interna ou externa, realinhando o desvio axial coxa/perna.
 ▪Descarga mecânica medial ou lateral do joelho.
 ▪Estabilização e restrição da amplitude articular.
 ▪Alívio da dor.

 ▍ Indicações: 
 ▪Osteoatrite uni-compartimental do joelho (medial ou lateral) leve ou moderada.
 ▪Genu-Valgo ou Varo associados a artrose.
 ▪ Lesão meniscal medial ou lateral.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Ângulos de limitação:
 ▪Extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 ▪ Flexão: 0°, 10, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Joelho com 
osteoartrite

Joelho com a Ortótese  
Gonartec® Plus

A ortótese exerce 
uma pressão condilar, 

realinhando o desvio axial 
coxa/perna 
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Gonartec® Advance ▸Ortótese de joelho para tratamento de osteoatrite 

  
Ref.: OCR400D DIR Ref.: OCR400I ESQ

ORTÓTESE DE JOELHO PARA OSTEOARTRITE 

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-35

2 35-38

3 38-42

4 42-47

5 47-52

PERNA DOR REFERENCIA

Direita
Interno OCR400D

Externo OCR400I

Esquerda
Interno OCR400I

Externo OCR400D

 ▍ Características: 
Ortótese cómoda e ligeira para descarga unicompartimental do 
joelho. De desenho envolvente, adapta-se perfeitamente ao membro, 
permitindo um ajuste correcto e um eficaz controlo do joelho.
Dispõe de uma articulação policêntrica unilateral que permite uma 
regulação personalizada varo-valgo e a possibilidade de limitação de 
flexo-extensão através de cunhas.
Para um afeito de descarga optimizado, 2 cintas executam um sistema 
de 3 forças ajudando a aliviar a dor. As cintas apresentam um  código de 
cores facilitando o seu correcto ajuste.
O material têxtil é suave, cómodo e transpirável, proporcionando uma 
compressão focada na articulação do joelho e incorpora elementos 
internos em silicone para evitar a deslocação da ortótese, para além de 
um acolchoamento acrescido nas zonas de maior pressão.

 ▍ Efeitos:
 ▪Pressão condilar interna ou externa, realinhando o desvio axial coxa/
perna.
 ▪Descarga mecânica medial ou lateral do joelho.
 ▪Estabilização e restrição da amplitude articular.
 ▪Alívio da dor.

 ▍ Indicações: 
 ▪Osteoartrite unicompartimental do joelho, leve ou moderada.
 ▪Genu valgo ou varo associados a artroses.
 ▪ Lesão meniscal medial ou lateral.

 ▍ Color:  Negro.

 ▍ Amplitude de limitação:
 ▪Extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 ▪ Flexão: 0°, 10, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

M
EM

BR
O

 IN
FE

RI
O

R



90

Ortóteses imobilizadoras

Ref.: IR-5001 (20º) / Ref.: IR-5002 (0º)

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DO JOELHO A 20° / 0°

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 24-32
3 32-40
4 40-46
5 46-50

Perímetro em 
cm no centro 

da rótula

AL
TU

RA IR-5001: 50 cm 
IR-5002: 50 cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Com tecido de nylon e algodão anelado no interior 
com barras laterais e posteriores, sistema de ajuste de 
três paineis e bandas de ajuste permite adaptar-se às 
diferentes anatomias. 

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 94231

ORTÓTESE DE JOELHO ACTIVITY

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

1 36-46

2 46-53

3 53-58

15 cm

AL
TU

RA 40 
cm

 ▍ Características: 
Articulações com tampa e fecho duplo para 
o ajuste do angulo de flexão e extensão. Com 
faixas de velcro almofadadas e duas placas 
termoplásticas para dar apoio nos músculos e na 
zona da barriga da perna.
Almofadas forradas na zona do condilo – o novo 
modelo de apoios permite a um melhor encaixe 
na zona superior dos gémeos.
A cinta de ajuste na zona posterior ao nível do 
gémeo vem improvisada com uma almofada em 
silicone, originando um aumento do conforto e a 
fixação da ortótese torna-se mais fácil.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações de instabilidades, que necessitem 
do máximo de proteção e conforto, ligamentos 
cruzados. 

 ▍ Cor:  Preto.

 

Ref.: IR-4100 40cm Ref.: IR-5100 50cm

Ref.: IR-6100 60cm Ref.: IR-7100 70cm

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DE JOELHO A 0°

TAMANHOS UNIVERSAL

Pe
rím

et
ro

 em
 

cm
 n

o 
ce

nt
ro

 
da

 ró
tu

la

32 a 55 
cm

AL
TU

RA

IR-4100: 40 cm 
IR-5100: 50 cm
IR-6100: 60 cm 
IR-7100: 70 cm

 ▍ Características: 
Imobilizador de joelho com tecido ligeiro e transpirável, 
com interior em algodão turco. Dispõe de barras 
laterais e posteriores rígidas e moldáveis. O sistema de 
ajuste de três painéis permite a adaptação a diferentes 
morfologias. Com tiras de aperto no painel interior para 
facilitar a colocação e silicone no interior para evitar 
deslocações.  

 ▍ Efeitos:
Imobilização do joelho. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento pré e pós-cirúrgico do joelho.
 ▪Pós lesões e fracturas.

 ▍ Cor:  Cinza.
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Ortóteses Imobilizadoras

Ref.: 94260

Ref.: 94261

Ref.: 94260 (4 bandas estreitas, 4 tiras)

Ref.: 94261 (2 bandas, 4 tiras)

ORTÓTESE DE JOELHO COM BLOQUEIO REGULÁVEL 4 BANDAS

AL
TU

RA 44 cm
69 cmTAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado com 4 bandas acolchoadas, faixas de velcro de ajuste e duas articulações monocêntricas com 
regulação de bloqueio em extensão a 0° ,com controlo de flexão de 0° - +80° em intervalos de 10°. Sistema 
de prolongação das barras telescópicas minimo 43cm e máximo 49 cm. As placas laterais almofadadas 
evitam o contato direto da ortótese com a perna. 

 ▍ Efeitos:
Estabilidade, controlo médio-lateral e antero-posterior da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪Para joelhos instáveis ou lesionados. 
 ▪Reabilitação pós-operatório e pós-traumática. 
 ▪ Imobilização da articulação em situações que requerem um perfeito controlo. 
 ▪Situações de controlo da mobilidade do joelho (cirurgia de ligamentos cruzados).

 ▍ Cor:  Preto.

Sistema de 
bloqueio e controlo 
da flexão-extensão.

FLEXION

-100102030

EX
TE
NS
IO
N

-10

10
30
20

0

120110
10090
80

70
60

50 40

30 20
10
0

-1
0

Fácil e cómodo 
sistema de 
adaptação por parte 
do paciente, graças 
ao sistema de ajuste 
e encaixe das cintas.

Ref.: 94250 (4 bandas estreitas, 4 tiras)

ORTÓTESE DE JOELHO COM BLOQUEIO REGULÁVEL 4 BANDAS

AL
TU

RA 54 cm
71 cmTAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Fabricado com 4 bandas acolchoadas, faixas de velcro de ajuste e duas articulações monocêntricas com 
regulação de bloqueio em extensão a 0° ,com controlo de flexão de 0° - +80° em intervalos de 10°. Sistema 
de prolongação das barras telescópicas minimo 43cm e máximo 49 cm. As placas laterais almofadadas 
evitam o contato direto da ortótese com a perna.

 ▍ Indicações: 
 ▪Para joelhos instáveis ou lesionados. 
 ▪Reabilitação pós-operatório e pós-traumática. 
 ▪ Imobilização da articulação em situações que requerem um perfeito controlo. 
 ▪Situações de controlo da mobilidade do joelho (cirurgia de ligamentos cruzados).

 ▍ Cor:  Preto.

94250 
Video

Controlo da flexão-extensão
Flexão: de 0° a 120° (em intervalos de 10° até 

30° e em intervalos de 15° até 120°).
Extensão: de 0° a 90° (em intervalos de 10° até 

30° e em intervalos de 15° até 90°).
Imobilização total de 0° a 45°.

Barras telescópicas em alumínio 
e clips de fricção para ajustar à 

altura desejada.

Sistema de fecho regulável.
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 ▸Ortótese Funcional para o Joelho

Liga leve de alumínio 
semelhante ao que é 
utilizado na indústria 

da aeronáuticaSistema de ajuste com 
Pivot para uma fixação 

mais dinâmica

Almofadas de ar na 
zona do côndilo

Articulação do joelho 
com regulação da  

flexo-extensão

Revestimento anti 
deslizante interior 

para proporcionar uma 
melhor estabilização 

durante o movimento

Almofadas interiores 
antiderrapantes  

para uma proteção  
mais eficaz

Flexão Extensão

90° 40°

75° 30°

60° 20°

45° 10° 
preinstalada

0°

CUNHAS

O ajuste e o sistema de 
fixação são feitos por 

meio de cintas que são 
reguláveis

 ▍ Colocação das cunhas
Regulação da flexo-extensão. 
Esta ortótese é fornecida com um conjunto de cunhas para efeitos de regulação. 

 ▪Selecione as cunhas desejadas.
 ▪Desaparafusar a tampa protetora para permitir a introdução da respetiva cunha.
 ▪Uma vez feita esta operação, então aperte o parafuso para fixar a cunha e ao mesmo tempo 
fechar a tampa. Repita este processo para ajustar tanto em flexão como em extensão.

OCR 
Video
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 ▸Ortótese Funcional para o Joelho

Ref.: OCR100D DIR Ref.: OCR100I ESQ Ref.: OCR200D DIR Ref.: OCR200I ESQ

ORTÓTESE FUNCIONAL PARA O JOELHO- OCR100 ORTÓTESE FUNCIONAL PARA O JOELHO- OCR200
 ▍ Características:
Fabricado em alumínio leve de baixo perfil, constituída por articulações policêntricas dinâmicas 
com controlo e limitação da flexo-extensão. Revestimento antiderrapante interior para 
proporcionar conforto e mais proteção. As articulações incluem almofadas de ar na zona do 
côndilo. O ajuste da flexo-extensão é feito através de cunhas em aço galvanizado (evitando a 
corrosão) com diferentes graduações.
Ângulos de limitação:
Graduações em extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°.
Graduações em flexão: 45°, 60°, 75°, 90°.
O ajuste e o sistema de fixação é feito por meio de correias que são reguláveis e que incluem 
almofadas de proteção anti derrapante para uma melhor fixação, estas correias de ajuste num total 
de seis unidades, estão numeradas consoante a zona em que elas se encontram na ortótese.

 ▍ Indicações:
Lesões dos ligamentos colaterais (ruturas), tratamento conservador de instabilidades 
resultantes de lesões combinadas do joelho, rutura dos ligamentos cruzados, em conjunto 
com lesões dos ligamentos colaterais (Tríade), tratamento pós-operatório e após cirurgia dos 
ligamentos (LCA) e (LCD).

 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS PERÍMETRO CM
15 cm1 34-41

2 41-48

3 48-55

AL
TU

RA

OCR100
37 cm

OCR200
40 cm

4 55-62

5 62-69

 ▪Ver tabela de acessórios referente às correias 
OCR203 – para fazer a leitura basta saber o 
tamanho da ortótese e ver a que coluna corresponde 
em termos de correias ( ex. Ortótese OCR200 do 
tamanho 3    =   tem uma correia nº2 com 40 cm + 
uma correia nº3 com 40 cm + uma correia nº6 com 
40 cm + uma correia nº4 com 30 cm , etc. )

CARACTERÍSTICAS – Objectivos principais da OCR®

FORÇA DESCRIÇÃO EFEITOS

FA1 Banda rígida da 
face anterior da 
coxa (+ a tira de 

aperto)

Contém o fémur

FA2 Tira de aperto 
da face posterior 

distal da coxa

Empurra o fémur 
anteriormente

FA3 Tira de aperto 
da face posterior 
proximal da tíbia

Produz uma força 
de direção anterior e 
contém a translação 

posterior da tíbia. 
Apertando e fixando 

esta tira, a articulação 
mantém-se na posição 
correta e a tíbia roda 

anteriormente

FA4 Banda rígida da 
face anterior da 

perna

Contém a tíbia

FORÇA DESCRIÇÃO EFEITOS

FB1 Banda rígida da 
face anterior da 
coxa (+ a tira de 

aperto)

Contém o fémur

FB2 Tira de aperto 
da face posterior 

distal da coxa

Empurra o fémur 
anteriormente

FB3 Tira de aperto 
da face anterior 

proximal da tíbia

Aplica uma força 
constante de direção 

posterior para prevenir 
a translação anterior 
da tíbia. Apertando 

e fixando esta 
tira, a articulação 

mantém-se na posição 
correta e a tíbia roda 

posteriormente

FB4 Banda rígida da 
face posterior da 

perna

Contém a tíbia

 ▪Controlo da translação tibial.  ▪Estabilização de forças  
antero-posteriores.

 ▪Redução de tensão nos 
ligamentos.

 ▪Controlo da instabilidade 
mediolateral e rotacional.

O ligamento cruzado posterior (LCP) limita a translação posterior da tíbia, 
especialmente quando o joelho faz extensão completa. A ortótese OCR100 
pode ser mais eficaz a proteger o LCP, controlando o excessivo movimento de 
gaveta posterior da tíbia.

O ligamento cruzado anterior (LCA) evita a translação anterior e a rotação 
interna excessiva da tíbia quando o joelho faz extensão. A ortótese OCR200 
pode ser mais eficaz a proteger o LCA, controlando o excessivo movimento de 
gaveta anterior da tíbia.

FB1

FB4

FB2

FB3

FA1

FA2

FA4

FA3
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ACESSÓRIOS

 ▸Ortótese Funcional para o Joelho

Ref.: OCR204

ALMOFADA PNEUMÁTICA

Almofada pneumática com sistema de regulação de grau de compressão para proteção da zona do côndilo.

TAMANHOS UNIVERSAL

90°

75°

60°

45°

Ref.: OCR205F

CUNHAS PARA FLEXÃO

Kit com todas as graduações de flexão.

TAMANHOS UNIVERSAL

Ref.: OCR202

KIT DE ALMOFADAS
 ▍ Unidades: 2.
 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS UNIVERSAL

Ref.: OCR201D Ref.: OCR201I
KIT FORRO COMPLETO  
DIREITO / ESQUERDO

Contem uma forra superior e uma 
inferior.

 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS 1 2 3 4 5
Tamanho equivalente à referência OCR200D / OCR200I

Ref.: OCR101D Ref.: OCR101I
KIT COMPLETO DE FORRAS 
DIREITO / ESQUERDO

Contem uma forra superior e uma 
inferior.

 ▍ Cor:  Preto.

TAMANHOS 1 2 3 4 5
Tamanho equivalente à referência OCR100D / OCR100I

Ref.: OCR203

CORREIAS E ALMOFADAS
 ▍ Contenido:
Kit com 6 correias, 6 almofadas e 12 ganchos de fixação. CORREIA 

N°

TAMANHOS - OCR203
EQUIVALENTES À REF OCR200D / OCR200I

1 2 3 4 5
2 40 40 40 50 50
3 40 40 40 50 50
6 40 40 40 50 50
4 30 30 30 40 40
5 30 30 30 40 40
1 30 30 30 40 40

40°

30°

20°

10° 

0°

Ref.: OCR205E

CUNHAS PARA EXTENSÃO

Kit com todas as graduações de 
extensão.

TAMANHOS UNIVERSAL
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Ortóteses para tornozelo

Ref.: TOB-500B 
BEGE

Ref.: TOB-500N 
PRETO

PÉ ELÁSTICO COM BANDA CRUZADA

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 <19

2 19-20

3 20-23

4 23-25

5 >25

 ▍ Características: 
Tecido elástico suave e resistente, banda elástica 
cruzada.

 ▍ Efeitos:
Segura e estabiliza a articulação nas lesões ligeiras, 
entorces e derrames.

 ▍ Indicações: 
 ▪É uma boa alternativa às ligaduras funcionais, 
reduzindo o tempo de utilização. 
 ▪Recomenda-se a sua utilização por cima de uma meia.

 ▍ Cores: 
TOB-500B:  Bege.
TOB-500N:  Preto.

Ref.: EST-084

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO VALFEET COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS 

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 <19

2 19-20

3 20-23

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

4 23-25

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido semi-rígido respirável e desenhado 
para poder optar por diferentes tipos de configurações: 
estabilizador convencional, com correia pronosupinadora, 
placas termoplásticas maleolares interna e externa.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento conservador em rotura de ligamentos. 
Médio auxiliar estabilizador. 
 ▪Distorções da articulação tíbio-társica tanto média 
como lateral. Lesões dos ligamentos médio e lateral do 
tornozelo (e os ligamentos cruzados). 
 ▪Desvios da cápsula dos ligamentos. Reabilitação 
pós-operatória. Insuficiência crónica dos ligamentos. 
Irritação da parte superior da articulação do tornozelo. 
Instabilidade crónica de tornozelo. 
 ▪Entorses ligeiras. Prevenção de lesões. No caso de 
propensão aos entorses. 
 ▪Pós-fraturas, depois do tratamento com gesso. 
Debilidade dos ligamentos. Tendinopatias. 

 ▍ Cor:  Preto.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: EST-090

LACE-UP - ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 17-20

2 20-25

3 25-30

ANTIBACTERIANO ANTIÁCAROS

ANTIODOR

ABSORVENTERESPIRÁVEL

 ▍ Características: 
Ortótese estabilizadora fabricada em veludo altamente 
resistente (foam), com um revestimento interior 
respirável (Poromax®) e equipado com suportes para a 
zona medial e lateral. A ortótese LACE-UP também tem 
um sistema de ajuste de tração e um gancho de fixação. 

 ▍ Indicações: 
Entorses, pequenas fraturas e lesões agudas pós-
traumático, pós-operatório e como método de 
prevenção de lesões na prática de desporto.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Função:
O sistema médio-lateral de 
estabilização é constituído por umas 
tiras médio-laterais que controlam os 
movimentos de eversão e inversão, 
desempenhado uma função de registo. 
A última tira de ajuste é extremamente 
elástica e tem um fecho em forma de 
gancho, que por sua vez vai envolver 
toda a zona supra maleolar do 
tornozelo.

Tobiplus® ▸Ortóteses para tornozelo

Com formato anatómico para uma 
adaptação perfeita ao paciente.

 Reforço bilateral que permite um 
ajuste sem restringir os movimentos 

de flexo extensão do pé necessários na 
prática desportiva.

 Sistema de correias para exercer 
uma tração no sentido desejado 

aumentando a estabilidade médio 
lateral necessária ao paciente.

Tobisil® ▸Ortóteses para tornozelo

Ref.: 9401 PRETO

PÉ ELÁSTICO COM ALMOFADA VISCOELÁSTICA

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 17-19

2 19-21

3 21-23

4 23-25

5 25-27

6 27-29

 ▍ Características: 
Fabricado em elástico com pontos respiráveis, com duas 
almofadas anatómicas em tecido viscoelástico, que 
produzem uma maior redistribuição da compressão na zona 
dos maléolos e nos tecidos moles circundantes.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinites, entorses, também pode ser utilizado na 
prevenção. 
 ▪Apoio e suporte em práticas desportivas e laborais, 
contusões leves. 
 ▪Traumatismos e instabilidades leves. 
 ▪Processos inflamatórios. 

 ▍ Cores: 
9401:  Preto.

Reabsorção de edemas, derrames, hematomas graças ao efeito 
de compressão do tecido. As almofadas distribuem a 
compressão até às partes moles em redor dos maléolos. A 
compressão exercida pelo tecido elástico e as almofadas de 
silicone proporcionam suporte e estabilização do tornozelo.

Tobiplus® Video
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Achillosil® ▸Ortóteses para tornozelo

Tecido de ponto tridimensional 
favorecendo um melhor ajuste.

Almofada que abraça o tendão de 
Aquiles distribuindo a pressão de 
forma uniforme.

Incorpora pontos de silicone que 
massajam os tecidos moles favorecendo a 
activação muscular.

A compressão nos bordos superior 
e inferior é menor para melhorar a 

comodidade na utilização.

Ref.: 9402 AMBIDIESTRA

SUPORTE ELÁSTICO PARA TORNOZELO COM ALMOFADA PARA TENDÃO AQUILES E 
CALCANHEIRA

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 17-19

2 19-21

3 21-23

4 23-25

5 25-27

6 27-29

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico respirável, com 2 
almofadas de silicone que envolvem o tendão de 
Aquiles, aliviando a tensão e acompanhando os 
movimentos do tornozelo em diferentes actividades.

 ▍ Efeitos:
 ▪Evita a sobrecarga do tendão de Aquiles.
 ▪Reduz a inflamação e hematoma.
 ▪Melhora o tónus muscular e propriocepção.
 ▪Protege e suporta em situações de prática desportiva.
 ▪Alivia a dor e irritação.

COM A UTILIZAÇÃO DA CALCANHEIRA:
 ▪Alívio da tensão a que está sujeito o tendão de Aquiles.
 ▪Diminuição do impacto mecânico nas articulações do 
tornozelo, joelho, anca e coluna.

 ▍ Indicações: 
Prevenção e tratamento de patologias que afetam o 
tendão de Aquiles:

 ▪Tendinites.
 ▪Síndrome de Haglund.
 ▪Bursites retrocalcaneanas.
 ▪Dores crónicas do tendão de Aquiles.
 ▪Pós-operatório do tendão de Aquiles.

 ▍ Cor:  Preto.

Almofada:
O desenho da almofada 
contém pontos de alto 
relevo que, juntamente 
com o efeito compressivo 
do tecido, massaja 
os tecidos moles, 
fomentando a activação 
muscular e melhorando 
os processos de retorno 
sensorial.
A almofada está coberta por algodão 
turco, mantendo a comodidade e a 
transpirabilidade de todo o produto, 
evitando a acumulação de humidade.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Valfeet® AIR ▸Ortóteses para tornozelo

Ref.: 2SSD DIR Ref.: 2SSI ESQ Ref.: 1SSD DIR Ref.: 1SSI ESQ

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM BOLSAS 
INSUFLÁVEIS VALFEET® AIR

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO  
VALFEET® XR

TAMANHOS N° CALÇADO

1 35-37

2 38-40

3 41-43

4 44-46

 ▍ Características: 
Placas laterias anatómicas em polipropileno com suporte plantar, 
bolsas de ar nas zonas maleolares.

 ▍ Efeitos:
Suporte e estabilização média-lateral. Total mobilidade de flexo-
extensão, possibilidade de imobilização da flexo-extensão através da 
utilização dos ajustes de bloqueio.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização pós-lesão. 
 ▪Recuperação funcional. 
 ▪ Instabilidades. 
 ▪Prevenção contra lesões desportivas. 
 ▪ Fascite plantar. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: CINCHA-VAL
Ambos os modelos têm a 
possibilidade de adaptar um 
kit de correias para efeitos de 
tratamento do pé equino, fascites 
plantares, etc.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Ref.: EST-091D DIR Ref.: EST-091I ESQ

ORTÓTESE DE TORNOZELO COM ESTABILIZAÇÃO MÉDIO-LATERAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

 2 cm acima 
dos maléolos

1 17-20

2 20-25

3 25-30

 ▍ Características: 
Fabricado em veludo respirável com barras 
estabilizadoras médio laterais, com um ângulo anti 
rotacional para fornecer uma melhor proteção. A sua 
conceção e os materiais com os quais foi fabricado, 
permitem que se adapte a todos os tipos de calçado, 
proporcionando ao mesmo tempo conforto e 
segurança. O seu sistema de faixas de estabilização 
permite um ajuste personalizado.

 ▍ Efeitos:
Estabilização da articulação tibiotársica.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Insuficiência crónica de ligamentos (entorses 
recorrentes), como método de prevenção de lesões 
relacionadas com práticas de desporto, na reabilitação 
pós cirurgia, e em entorses do grau 1 ou 2.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Função:
A faixa traseira permite uma adaptação 
individualizada e impede que ambas as 
placas possam deslizar em momentos de 
maior carga mecânica. A faixa de correção 
do varo proporciona o controlo necessário 
para impedir os movimentos supinação 
que podem causar entorses e outras lesões 
relacionadas com as práticas desportivas.

Alttex® ▸Ortóteses para tornozelo

A faixa de correção do varo fornece uma 
pronação no retro pé, evitando movimentos 

supinação, que são a principal causa de 
entorses e outras lesões relacionadas com as 

atividades desportivas, permitindo ao utilizador 
regular a força de tração desejada para obter o 

nível de estabilização necessário.

A faixa traseira permite uma 
adaptação individualizada 

e impede que ambas as 
placas possam escorregar em 
momentos de extrema carga 

biomecânica.

Possui barras estabilizadoras 
anatómicas médio-laterais com 

um ângulo anti rotacional, 
proporcionando um excelente 

controlo de eversão e inversão nos 
movimentos do tornozelo e do pé.

O modelo Valfeet AIR permite 
personalizar a adaptação para 
cada paciente, ao incorporar 
um forro insuflável que se ajusta 
perfeitamente à anatomia do 
tornozelo, conseguindo optimizar 
a compressão e melhorar a 
estabilização da articulação 
tibiotársica.

Alttex® 
Video
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Valtec® ▸Ortóteses para tornozelo

Ref.: EST-085

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS

TAMANHOS N° CALÇADO

1 <36

2 ≥36

 ▍ Características: 
Placas laterias anatómicas em polipropileno nas zonas 
maleolares e suporte plantar.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização pós-lesão. 
 ▪Recuperação funcional. 
 ▪ Instabilidades. 
 ▪Prevenção contra lesões desportivas. 
 ▪ Fascite plantar.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: EST-082

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM BOLSAS DE GEL E PLACAS TERMOPLÁSTICAS

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Características: 
Válvulas laterias anatómicas em polipropileno, bolsa de gel e bandas de ajuste em velcro.

 ▍ Indicações: 
 ▪Suporte funcional para entorses e lesões. 
 ▪Estabilidade média. 
 ▪Terapia de frio na prática desportiva quando queremos obter um efeito analgésico.

 ▍ Cor:  Preto.
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Ref.: TPA-2100.1

ELÁSTICO PARA REABILITAÇÃO ATIVA

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características: 
A ortótese multiposicional TP-2100 permite o 
movimento de flexão plantar e flexão dorsal, este 
acessório irá criar uma resistência em situações de uma 
reabilitação mais ativa, também pode ser ajustado para 
mais ou menos resistência.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: TP-2100

TALA MULTI-POSICIONAL PÉ-TORNOZELO

TAMANHOS N° CALÇADO COMPRIMENTO 
CM

1 <32 21x28,5

2 32-38 24x31

3 39-44 26x32,5

4 >44 29x33,5

 ▍ Características: 
Fabricado em polietileno de alta densidade forrada 
em algodão lavável e respirável, com fecho em velcro 
e almofadas de proteção. Com regulação de rotação 
interna e externa desde 0° a 15°. Possibilidade de regular 
a flexão plantar e dorsal desde 0° a 75° com intervalos 
de 15°. O seu “design” anatómico permite libertar as 
zonas maleolares e introduzir o calcanhar assim como ser 
adaptado tanto para o pé esquerdo ou direito.

 ▍ Efeitos:
Pós-cirurgia de joelho, quadril e pé sempre que seja 
necessário o controlo da rotação do membro inferior.

 ▍ Cor:  Branco.

Ortóteses para tornozelo

Ortótese Anti-equino / Pé pendente

AL
TU

RA

DESMONTADA MONTADA

Ref.: TP-2102D DIR Ref.: TP-2102I ESQ Ref.: TP-2102DM DIR Ref.: TP-2102IM ESQ

ORTÓTESE PÉ PENDENTE

TAMANHOS N° CALÇADO ALTURA

1 35-37 29

2 37-39 32

3 39-41 34

4 41-44 39

A almofada anterior 
de proteção tibial 
pode recortar-se ao 
tamanho desejado, 
graças às marcas que 
apresenta.

Ref.: KIT-TP2102

KIT ANTI-EQUINO
O kit de montagem da ortótese pode ser pedido 
individualmente com a Ref.: KIT-TP 2102, dos quais 
existem dois tamanhos:
 Tamanho pequeno:  
(para os tamanhos 1 e 2 de anti-equino).
- Tamanho grande:  
(para os tamanhos 3 e 4 de anti-equino).

 ▍ Características: 
Fabricada em polipropileno de alta densidade injetado. Graças ao 
seu desenho permite uma elasticidade ao nível do tendão de aquiles 
permitindo os movimientos de flexão plantar, dorsal durante a 
marcha, evitando que o pé descáia, especialmente na fase de balanço, 
mantendo o pé a 90°. Mantém uma postura correta durante a fase de 
reposo. Também é possível modificar a anatomia da ortótese através 
de calor mediante pistola de ar quente.

 ▍ Efeitos:
O semi-aro na zona da barriga da perna produz uma massagem 
sobre os tricípedes durante o período em que a pessoa está a 
deslocar-se, sendo o resultado de uma melhor atividade ao nível da 
circulação assim como no retorno venoso.

 ▍ Indicações: 
 ▪Para pessoas que tenham alguma limitação na zona dorsiflexão 
do pé, sequelas resultantes de paralisias flácidas ou hemiplejia 
provocada por acidente vascular-cerebral. 
 ▪Retração do tendão de aquiles em paralisias cerebrais infantis, 
lesões no nervo ciático poplíteo externo. 

 ▍ Cores:  Branco.

Ref.: PAD-TP2102

ALMOFADA AJUSTÁVEL

TAMANHOS UNIVERSAL
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Boxia® ▸Ortótese para pé pendente

Ref.: AB01    

CINTA PARA APOIO DE PÉ PENDENTE COM UNIÃO EM CORDÃO E GANCHO
 ▍ Características: 
Composto por 2 componentes, uma cinta que é colocada logo acima dos maléolos e um 
suporte com uma união, anti-deslizante, que por sua vez faz a união entre a cinta dos 
maléolos e um gancho tipo âncora que está preso aos cordões do sapato. Ambos os lados 
são unidos por um elástico de tração, dando a possibilidade de se ajustar a uma flexão 
maior ou menor. A zona posterior e anterior da cinta é almofadada com gel no seu interior 
para um maior conforto na zona do tendão de Aquiles, a zona do peito do pé encontra-se 
forrada para evitar fricções ou qualquer tipo de compressão não desejada.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Levanta a parte dianteira do antepé, permitindo uma flexão plantar no apoio do 
calcanhar quando em posição de marcha. Evita o risco de tropeçar, especialmente em 
zonas onde haja tapetes ou superfícies irregulares. Este produto é bastante discreto para 
quem tenha que o usar, ao mesmo tempo que não ocupa qualquer tipo de espaço no 
calçado, sendo fácil a sua colocação.

 ▍ Componentes:
1 cinta de apoio ao tornozelo, 2 ganchos ( AB11 ), um elástico com tração ( AB10 ), 4 
ganchos em forma de S ( AB13 ).

 ▍ Cores: 
AB01:  Preto.
AB02:  Bege.

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

0 13-17

1 17-21

2 21-25

3 25-29

NOVO ALMOFADAMENTO
Melhora o conforto e 

evita zonas de pressão 
localizada. BANDAS DE AJUSTE 

COM FECHO EM 
MICRO-VELCRO

ALMOFADA INTERIOR EM GEL
Mais conforto na zona do tendão de Aquiles.

ORIFICIOS
Para uma melhor ventilação.

2 ALMOFADAS EM GEL
Para um maior conforto.

Boxia® 
Video

VEJA O VÍDEO DE 
DEMONSTRAÇÃO EM: 

www.orliman.com
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ACESSÓRIOS

▸ Fácil de instalar para maior estabilização ◂

Boxia® ▸Ortótese para pé pendente

Ref.: AB14

SUPORTE PARA PERNA COM UNIÃO PARA APOIO DE PÉ PENDENTE
 ▍ Características: 
Composto por uma cinta que é colocada logo abaixo do joelho que por sua vez se alonga até à zona do 
tornozelo fazendo ligação com a cinta AB01 (não incluída quando na compra deste produto), dando a 
possibilidade de uma maior estabilização assim como minimiza as forças e tensões exercidas nas zonas do 
tornozelo e da barriga da perna.

 ▍ Indicações: 
 ▪Permite uma flexão dorsal no apoio do calcanhar quando em posição de marcha. Evita o risco de tropeçar, 
especialmente em zonas onde haja tapetes ou superfícies irregulares. Este produto é bastante discreto 
para quem tenha que o usar, ao mesmo tempo que não ocupa qualquer tipo de espaço, sendo fácil a sua 
colocação.

 ▍ Cores: 
AB14:  Preto.
AB24:  Bege.

TAMANHOS AB01 TAMANHOS AB14

0 0

1 - 2 1

3 2

Equivalência tamanhos Ref.: AB01.

Ref.: AB12D DIR Ref.: AB12I ESQ

BRAÇADEIRA ALMOFADADA EM FORMA DE ARCO PARA APOIO PLANTAR

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

Perímetro da 
bola do pé

1 17-21

2 21-25

3 25-29

 ▍ Características: 
Composto por 1 peça desenhada com um formato 
anatómico de acordo com a morfologia do pé que 
proporciona um apoio na zona da arcada plantar. Para 
este produto ser utilizado é necessário que adquira o 
artigo com a referência AB01.

 ▍ Cores: 
AB12D/ AB12I:  Preto.
AB22D/ AB22I:  Bege.

Ref.: AB13 Ref.: AB10 Ref.: AB11
GANCHO EM FORMA DE S  
(2 UNIDADES)

ELÁSTICO DE TRAÇÃO  
(1 UNIDADE)

GANCHO DE APOIO  
(2 UNIDADES)

TAMANHOS UNIVERSAL TAMANHOS 1 2 3

Equivalência tamanhos Ref.: AB01.
 ▍ Cores: 
AB10:  Preto.
AB20:  Bege.

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Cores: 
AB11:  Preto.
AB21:  Bege.

PARA ADAPTAR A AB01 (NÃO INCLUIDO)
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Boxia® Plus  

Ref.: AB100

SUPORTE PARA PÉ-PENDENTE BOXIA® PLUS

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

2 cm acima 
dos maléolos

1 14-20

2 20-26

3 26-32

 ▍ Características: 
Permite a colocação com uma só mão, resultando num benefício enorme para a autonomia  
e independência do utilizador.
Composto por:

 ▪Uma peça supramaleolar têxtil microperfurada e transpirável que envolve o tornozelo. 
Dispõe de uma almofada posterior em silicone que abraça o tendão de aquiles e 
proporciona um conforto acrescido, distribui a pressão e possui pontos de relevo com 
efeito massajador. Possibilita a regulação da presilha central em função do perímetro do 
tornozelo, garantindo que a sua posição é sempre a mais adequada para cada utilizador.
 ▪Um elástico de tracção que mantém o tornozelo em posição neutra e que une a peça 
supramaleolar aos ganchos em “S” ou ao gancho que se coloca no calçado.
 ▪Um gancho antideslizante que se coloca no calçado e com uma cinta que se fixa nos 
atacadores evitando o seu deslocamento.
 ▪4 pares de ganchos em “S” para uma maior estabilidade ou controlo varo-valgo do pé.

 ▍ Indicações: 
 ▪Debilidade ou incapacidade da dorsiflexão do tornozelo (pé pendente) como resultado de 
lesões neurológicas, alterações congénitas ou transtornos musculares.
 ▪Paralisias flácidas associadas a hemiparésia.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Fornecido com:
 ▪4 pares de ganchos em S Ref.: AB13.
 ▪1 gancho para o calçado Ref.: AB111.
 ▪1 elástico de tracção Ref.: AB110.

8 x

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

PRESILHA AJUSTÁVEL
Permite uma regulação 

personalizada do perímetroCinta  
de duplo 

fecho

Sistema de fecho 
semiautomático com 

apenas uma mão

ALMOFADA INTERIOR EM 
SILICONE COM RELEVO 

Distribui a pressão e produz 
efeito massagem

BORDO 
ACOLCHOADO

Maior  
conforto

Sistema de 
fecho  

de velcro

ACCESORIOS

Ref.: AB111

GANCHO PARA CALÇADO

TAMANHOS UNIVERSAL

Ref.: AB13 2 UNIDADES

GANCHOS EM “S”

TAMANHOS UNIVERSAL

Ref.: AB110

ELÁSTICO DE TRACÇÃO

TAMANHOS 1 2 3
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Ref.: EST-089

WALKER LONGA FIXA INSUFLÁVEL

TAMANHOS N° 
CALÇADO ALTURA

1 ≤37 34,5

2 ≤41 41,5

3 ≤45 44,5

 ▍ Características: 
De desenho leve e resistente, atua desde o terço proximal da perna 
até ao pé, com uma peça sobre a zona posterior e mediolateral, 
que se estende pela planta do pé numa sola de baixo perfil, 
antideslizante em forma de balanço, facilitando a marcha; na zona 
anterior tem incorporada outra peça da perna que se estende até 
ao dorso do pé, reforçando a imobilização. Inclui acolchoamento 
envolvente de material transpirável para perna, tornozelo e pé, com 
uma bolsa de ar (com bomba de insuflação e válvula reguladora) 
que optimiza a superfície de contacto com o membro para uma 
maior eficácia no efeito de contenção.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fracturas estáveis do terço inferior da perna, tornozelo e pé.
 ▪Tratamentos pós-cirúrgicos de lesões no tendão de Aquiles e de 
ligamentos do pé (entorses de grau II e III).
 ▪ Fasceítes plantares graves.
 ▪Redução de edema. Outros cuidados pós-cirúrgicos.

 ▍ Cor:  Cinzento.

Ref.: EST-088 Ref.: EST-087 ALTO Ref.: EST-088 CURTO

WALKER FIXA

 ▍ Ref.: EST-087

TAMANHOS N° 
CALÇADO ALTURA

1 32-38 38

2 38-42 42

3 42-46 42

 ▍ Características: 
Sola com balanço e antideslizante para aumentar a segurança do 
paciente. Acolchoamento envolvente em material transpirável para 
perna, tornozelo e pé. Possui hastes rígidas laterais e placas de 
protecção anterior e posterior da perna.

 ▍ Efeitos:
Imobilização confortável da articulação tibiotársica, incluindo o pé, 
tornozelo e perna, e permitindo a marcha completa graças à sola 
com balanço. Diminuição da carga no segmento lesionado.

 ▍ Indicações: 
 ▪Modelo curto especialmente indicado nas lesões do pé, fractura 
metatársica, bunionectomia, lesões dos tecidos moles, pós-
cirúrgico, lesões do antepé, maléolo e calcâneo, e entorses 
severas do tornozelo.
 ▪Protecção e controlo pós-traumatismos e intervenções cirúrgicas, 
entorses e lesões ligamentares, como método substituto do 
gesso no tratamento de condições pré-ulcerosas ou úlceras da 
superfície plantar do pé. Fasceítes plantares graves e nos casos 
em que sejam necessários uma distribuição uniforme do peso 
corporal sobre a superficíe plantar e imobilização da articulação 
tibio-társica.

 ▍ Cor:  Preto.

 ▍ Ref.: EST-088 CURTO

TAMANHOS N° 
CALÇADO ALTURA

1 32-38 27

2 38-42 27

3 42-46 27

Walkers by Orliman® ▸Ortóteses imobilizadoras para tonozelo 

Ref.: EST-092

WALKER CURTA FIXA INSUFLÁVEL

TAMANHOS N° 
CALÇADO ALTURA

1 ≤37 21,7

2 ≤41 25

3 ≤45 26,5

 ▍ Características: 
De desenho leve e resistente, é composto por uma peça sobre a zona 
posterior e mediolateral, que se estende pela planta do pé numa sola 
de baixo perfil, antideslizante em forma de balanço, facilitando a 
marcha; na zona anterior tem incorporada outra peça da perna que 
se estende até ao dorso do pé, reforçando a imobilização.
Inclui acolchoamento envolvente de material transpirável para perna, 
tornozelo e pé, com uma bolsa de ar (com bomba de insuflação e 
válvula reguladora) que optimiza a superfície de contacto com o 
membro para uma maior eficácia no efeito de contenção.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fracturas estáveis do terço inferior da perna, tornozelo e pé.
 ▪Tratamentos pós-cirúrgicos de lesões no tendão de Aquiles e de 
ligamentos do pé (entorses de grau II e III).
 ▪ Fasceítes plantares graves.
 ▪Redução de edema. Outros cuidados pós-cirúrgicos.

 ▍ Cor:  Cinzento.
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Walkers by Orliman® ▸Ortóteses imobilizadoras para tonozelo 

Ref.: AW01

CUNHA PARA WALKERS (CUNHA PARA TENDÃO DE AQUILES)

TAMANHOS N° CALÇADO

1 ≤37

2 ≤41

3 ≤45

 ▍ Características: 
Durante o tratamento com bota Walker, e em caso de 
recuperação do tendão de Aquiles, será necessário adaptar a 
ortótese posicionando o pé a cerca de 20° de flexão plantar.
Para que a redução plantar seja progressiva, utiliza-se um 
conjunto de cunhas que permitem reduzir a flexão plantar de 
22° até 0°, em intervalos de 22°/16°/10°/0°.

 ▍ Cor:  Branco / Azul.
 ▍ Unidades: 1.

Ref.: EST-083

WALKER ARTICULADA INSUFLÁVEL

TAMANHOS N° CALÇADO ALTURA

1 ≤37 36,5

2 ≤41 40,5

3 ≤45 40,5

 ▍ Características: 
De desenho leve e resistente, apresenta acolchoamento 
envolvente de material transpirável para perna, pé e 
tornozelo. Com bolsa de ar, bomba de insuflação e válvula 
reguladora. Sola de baixo perfil, antideslizante, em 
forma de balanço e unida a articulações monocêntricas 
com sistema de regulação da flexo-extensão de 0 a 40º, 
podendo ser reguladas em intervalos de 10º. Possui hastes 
rígidas laterais e placas de protecção anterior e posterior 
da perna.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fracturas estáveis do terço inferior da perna, tornozelo e 
pé.
 ▪Tratamentos pós-cirúrgicos de lesões no tendão de 
Aquiles e de ligamentos do pé (entorses de grau II e III).
 ▪ Fasceítes plantares graves.
 ▪Redução de edema. Outros cuidados pós-cirúrgicos.

 ▍ Cor:  Cinzento.

Bomba  
de insuflação

Articulação  
regulável

Ref.: EST-086

WALKER ARTICULADA

TAMANHOS N° CALÇADO ALTURA

1 ≤37 36,5

2 ≤41 40,5

3 ≤45 40,5

 ▍ Características: 
De desenho leve e resistente, apresenta acolchoamento 
envolvente de material transpirável para perna, pé e 
tornozelo. Sola de baixo perfil, antideslizante, em forma de 
balanço e unida a articulações monocêntricas com sistema 
de regulação da flexo-extensão de 0 a 40º, podendo ser 
reguladas em intervalos de 10º. Possui hastes rígidas 
laterais e placas de protecção anterior e posterior da perna.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Fracturas estáveis do terço inferior da perna, tornozelo e 
pé.
 ▪Tratamentos pós-cirúrgicos de lesões no tendão de Aquiles 
e de ligamentos do pé (entorses de grau II e III).
 ▪ Fasceítes plantares graves.
 ▪Redução de edema. Outros cuidados pós-cirúrgicos.

 ▍ Cor:  Cinzento.

EST-083 
Video
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Palmilhas para diabéticos / úlceras
Ref.: PANW

PALMILHA PARA PÉ DIABÉTICO / ÚLCERAS

TAMANHOS N° CALÇADO

1 ≤37

2 ≤41

3 ≤45

 ▍ Características: 
Composto por uma base em veludo com uma banda em velcro à 
qual é anexada uma palmilha composta por células hexagonais 
de uretano (EVA) com 10 mm de espessura ( material com 
memória lenta ), a principal função é aliviar e reduzir as 
zonas sobre pressão, o revestimento (PORON) providencia a 
flexibilidade e habilidade de absorver as cargas e impactos.

 ▍ Indicações:
 ▪Úlceras plantares nos calcanhares e antepé.
 ▪Neuropatias com risco de úlceras plantares.
 ▪Pés diabéticos.
 ▪Pacientes em situações de pós-operatório.
 ▪Pós-operatório de verrugas plantares.
 ▪ Lesões plantares.

 ▍ Cor:  Bordeaux.
 ▍ Unidades: 1.

 ▍ Função:
Composta por um grande número 
de células quadradas móveis, 
permite remover a pressão da 
área ulcerada. As úlceras podem 
ser recorrentes e ter localização 
variável, permite reconstituir e / 
ou remover das células de acordo 
com a sua posição e o tratamento 
das úlceras, variando os pontos 
de pressão conforme necessário, 
proporciona uma redução das 
forças de pressão e cargas até  
60% em todas as fases de carga 
estática ou dinâmica.

Excesso de carga na 
zona da úlcera  

(sem a palmilha)

Sem carga na zona 
da úlcera usando a 

palmilha

PORON

EVA

MICRO-VELCRO
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CALCETINES TÉCNICOS
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 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

FIGURA A FIGURA B

Comparando as figuras A e B observa-se uma redução significativa das pressões máximas na zona do calcanhar e 
cabeça do 5º metatársico, passando de pressões máximas de cerca de 600 Kpa para pressões de cerca de 250 Kpa.
As palmilhas e calcanheiras SOFY-PLANT são 100% silicone, o que lhes confere um toque agradável e uma utilização 
confortável. São facilmente laváveis com água fria e sem nenhum tipo de detergente. 

 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

Ref.: TL-601  

CALCANHEIRAS EM SILICONE

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheiras fabricadas em silicone que, pelas suas 
propriedades viscoelásticas, amortecem os pontos de carga 
durante a marcha e em posição estática.

 ▍ Efeitos:
Absorvem os impactos recebidos durante a marcha pelos 
tornozelos, joelhos e ancas, especialmente em condições de 
excesso de carga.

 ▍ Indicações: 
 ▪Aliviar talalgias, bursites e tendinites do tendão de aquiles.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-611

CALCANHEIRAS EM SILICONE PARA ESPORÃO DESCARGA CENTRAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheiras fabricadas em silicone que, pelas suas 
propriedades viscoelásticas, amortecem os pontos de carga 
durante a marcha e em posição estática. Possui uma zona 
circular de consistência mais macia no calcanhar (zona azul). 

 ▍ Efeitos:
Absorvem os impactos recebidos durante a marcha pelos 
tornozelos, joelhos e ancas, especialmente em condições de 
excesso de carga.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de esporão do calcâneo centralizado, bursites do 
calcanhar, absorção de impactos.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-612

CALCANHEIRAS EM SILICONE PARA ESPORÃO DESCARGA LATERAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheiras fabricadas em silicone que, pelas suas 
propriedades viscoelásticas, amortecem os pontos de carga 
durante a marcha e em posição estática. Possui uma zona 
oval de consistência mais macia no calcanhar (zona azul). 

 ▍ Efeitos:
Absorvem os impactos recebidos durante a marcha pelos 
tornozelos, joelhos e ancas, especialmente em condições de 
excesso de carga.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de esporão do calcâneo lateralizado, bursites do 
calcanhar, absorção de impactos.

 ▍ Cor:  Transparente.

1 2 3

Palmilhas de silicone MÁXIMA ELASTICIDADE
As palmilhas de silicone SOFY-PLANT produzem uma descarga  de todo o pé, especialmente  nas zonas de apoio das 
cabeças metatársicas e calcâneo. As suas duas densidades (sendo uma especialmente macia para as zonas de descarga) 
absorvem os impactos e os choques contra o solo, proporcionando alívio e conforto ao evitar a pressão na zona do calcanhar 
e metatarsos.
Especialmente indicadas para pés cansados, débeis e delicados e em situações pós-cirúrgicas. São indicadas, ainda, para a 
prática de qualquer desporto que exija um esforço prolongado.
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 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

Ref.: TL-617-10 (10 mm) Ref.: TL-617-05 (5 mm)

CALCANHEIRA EM SILICONE PLANA PARA ESPORÃO DESCARGA CENTRAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46

4 47-50

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheiras fabricadas em silicone que, pelas suas 
propriedades viscoelásticas, amortecem os pontos de carga 
durante a marcha e em posição estática. Possui uma zona 
circular de consistência mais macia no calcanhar (zona azul). 

 ▍ Efeitos:
Absorvem os impactos recebidos durante a marcha pelos 
tornozelos, joelhos e ancas, especialmente em condições de 
excesso de carga.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento do esporão do calcâneo centralizado. Bursites do 
calcanhar. Absorção de impactos. Em dismetrias de membro 
inferior de 1 cm (TL-617-10) e de 0,5 cm (TL-617-05).

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-619

CALCANHEIRA PRONADORA / SUPINADORA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46
 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheira de silicone para alinhamento do calcanhar 
em posição pronadora/supinadora. Corrige os desvios do 
calcanhar, melhorando a postura e prevenindo lesões 
originadas por padrão de marcha incorrecto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que exista um excesso de pronação ou 
supinação dos calcanhares.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-620

CALCANHEIRA PRONADORA / SUPINADORA COM CAVIDADE

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 27-33

2 33-39

3 39-45
 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características:
Calcanheira de silicone para alinhamento do calcanhar 
em posição pronadora/supinadora. Corrige os desvios do 
calcanhar, melhorando a postura e prevenindo lesões 
originadas por padrão de marcha incorrecto. 

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações em que há necessidade de apoio de pronação 
ou supinação dos calcanhares.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-613

CALCANHEIRA EM SILICONE ANATÓMICA PARA ESPORÃO

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Calcanheiras fabricadas em silicone que, pelas suas 
propriedades viscoelásticas, amortecem os pontos de carga 
durante a marcha e em posição estática. Possui uma zona 
assimétrica de consistência mais macia no calcanhar (zona 
azul). Base com forma anatómica e maior altura na parte 
anterior, que favorece a distribuição das cargas entre o retropé e 
mediopé, o controlo do calcâneo e melhora a estabilidade.

 ▍ Efeitos:
Absorvem os impactos recebidos durante a marcha pelos 
tornozelos, joelhos e ancas, especialmente em condições de 
excesso de carga. Ao reduzir a altura traseira da calcanheira 
evitam-se tensões ao nível do tendão de Aquiles e nas 
estruturas da planta do pé.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de esporão do calcâneo.
 ▪Bursites do calcanhar.
 ▪Tendinopatias do Tendão de Aquiles.
 ▪ Fasceíte plantar.
 ▪Talalgias.

 ▍ Cor:  Transparente.
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Ref.: PL-750

PALMILHA EM SILICONE COM APOIO RETROCAPITAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

0 35-36
1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44
5 45-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior,  com apoio 
retrocapital e ligeiro suporte de arcada longitudinal interna.

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, pés doridos, cansados e pós-cirúrgicos. 
Na prática desportiva. Não aconselhável a diabéticos.

 ▍ Cor:  Transparente.

 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

Ref.: PL-755F

PALMILHA EM SILICONE SEM APOIO RETROCAPITAL FORRADA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

0 35-36

1 37-38

2 39-40

3 41-42

4 43-44

5 45-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior e ligeiro 
suporte de arcada longitudinal interna..

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, aconselhável a diabéticos, pés doridos, 
cansados e pós-cirúrgicos. 
 ▪Na prática desportiva.

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.

Ref.: PL-755

PALMILHA EM SILICONE SEM APOIO RETROCAPITAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

0 35-36

1 37-38

2 39-40

3 41-42

4 43-44

5 45-46
 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior e ligeiro 
suporte de arcada longitudinal interna.

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, aconselhável a diabéticos, pés doridos, 
cansados e pós-cirúrgicos. Na prática desportiva.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: TL-618F
CALCANHEIRA EM SILICONE FORRADA 2 DENSIDADES PARA ESPORÃO DESCARGA 
CENTRAL

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 35-38

2 39-42

3 43-46
 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Fabricadas em silicone de duas densidades, forrada com 
tecido hipoalérgico em poliester que impede o crescimento 
bacteriano. Com apoio calcâneo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Proporciona o rápido alÍvio em ligamentos e músculos 
especialmente em condições de excesso de carga. Indicadas 
também para o alívio de bursites e de tendinites do Tendão 
de Aquiles.

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.Zona descarga

6 mm

Forro hipoalérgico

Velcro adesivo
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 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

Ref.: PL-750F

PALMILHA EM SILICONE COM APOIO RETROCAPITAL FORRADA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

0 35-36
1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44
5 45-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Fabricadas em silicone viscoelástico, com apoio metatársico, 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior, com apoio 
retrocapital e ligeiro suporte de arcada longitudinal interna.

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, pés doridos, cansados e pós-cirúrgicos. 
Na prática desportiva. Não aconselhável a diabéticos.

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.

Ref.: PL-760

PALMILHA EM SILICONE 3/4

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior e ligeiro 
suporte de arcada longitudinal interna.

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, pés dolorosos, cansados e pós-cirúrgicos, 
na prática desportiva. Aconselhável a diabéticos.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: PL-760F

PALMILHA EM SILICONE 3/4 - FORRADA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico, com apoios 
metatársico e de calcâneo em densidade inferior e ligeiro 
suporte de arcada longitudinal interna. 

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 
Com duas densidades (mais macias nas zonas azuis) 
proporcionam um alívio da pressão, adaptando-se à anatomia 
do pé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, pés dolorosos, cansados e pós-cirúrgicos, 
na prática desportiva. Aconselhável a diabéticos.

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.

Ref.: PL-702

PALMILHA COM ALMOFADA METATÁRSICA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

1 34-36

2 37-39

3 40-42

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico extrafino, 
que permite uma grande adaptação à maioria do calçado. 
Com almofada metatársica que ajuda ao alinhamento das 
cabeças metatársicas, aliviando as dores no antepé e evitando 
a formação de calosidades por excesso de carga. Pode ser 
recortada.

 ▍ Indicações: 
 ▪Recomendado para situações de metatarsalgias, dores na 
zona do antepé.

 ▍ Cor:  Transparente.

PÉ



112

 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

 ▸Palmilhas e calcanheiras de silicone

Ref.: PL-700F

PALMILHA EM SILICONE EXTRAFINA FORRADA “FINE LADY”

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

1 34-36

2 37-39

3 40-42

 ▍ Embalagem de: 1 par.

Textura de 
pontos anti 
deslizante para 
evitar que a 
palmilha se 
desloque.

Na zona do antepé 
tem uma almofada 
que proporciona um 
amortecimento continuo 
na zona metatársica, 
resultando um nível de 
conforto bastante alto.

 ▍ Características: 
Em silicone viscoelástico, forrada com tecido poliester hipoalérgico que impede o crescimento bacteriano. 
Extrafinas, flexíveis e recortáveis adaptando-se a qualquer tipo de calçado de senhora. Reutilizável e lavável 
sem tendência a perder a sua consistência.

 ▍ Efeitos:
As palmilhas foram desenhadas para proporcionar um conforto assim como absorver os impactos e a 
pressão. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações para evitar a formação de calosidades e durezas.

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.

Expositor
 ▍ Ref.: Exp-FINE-
Cartón
Unidades: 14 
Medidas: 34 x 25 cm

Ref.: PS-17

ALMOFADA DE SILICONE PARA ANTEPÉ

TAMANHOS UNIVERSAL

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Fabricado em silicone extrafino flexível. Permite uma 
adaptação perfeita ao sapato na zona média do pé. Com 
relevos em forma de círculos.  

 ▍ Efeitos:
Protege, amortece e massaja a zona de apoio.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para o alívio das dores na zona metatársica e 
antepé, evitando a formação de calosidades.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: PL-701F

PALMILHA EM SILICONE EXTRAFINA FORRADA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

0 35-36
1 37-38
2 39-40
3 41-42
4 43-44
5 45-46

 ▍ Embalagem de: 1 par.

 ▍ Características: 
Palmilhas fabricadas em silicone viscoelástico extrafino, que 
permite uma grande adaptação à maioria do calçado. Com 
apoio metatársico e de calcâneo em densidade inferior e 
apoio retrocapital e ligeiro suporte de arcada longitudinal 
interna. 

 ▍ Efeitos:
Devido às propriedades viscoelásticas do silicone, amortecem 
os pontos de carga durante a marcha e em posição estática. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Talalgias, bursites, metatarsalgias, esporão do calcâneo, 
fasceítes plantares, pés doridos, cansados e pós-cirúrgicos, 
na prática desportiva. 

 ▍ Cor:  Transparente com forro em cinza.

Expositor
 ▍ Ref.: Exp-FINE-Cartón
Unidades: 10 
Medidas: 34 x 25 cm
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▸Podologia

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

▸Podologia

Ref.: GL-100

SEPARADOR CARRETE EM GEL 

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

S

2M

L

 ▍ Características: 
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Ajuda a preservar o alinhamento da articulação 
metatarsofalãngica (ideal para a deformação de joanete e para o 
desvio do dedo em pós-operatório).
 ▪Reduz a fricção, abrasão e irritação entre dedos adjacentes ou 
sobrepostos. 

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-123

SEPARADOR EM CARRETE COM ANEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMEROM
2

L

 ▍ Características: 
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Ajuda a preservar o alinhamento da articulação 
metatarsofalãngica (ideal para a deformação de joanete e para o 
desvio do dedo em pós-operatório).
 ▪Reduz a fricção, abrasão e irritação entre dedos adjacentes ou 
sobrepostos. 

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-101

SEPARADOR MEIA LUA EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

S

2
M

L

XL

 ▍ Características: 
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Ajuda a proteger contra a fricçã interdigital, a abrasão e a irritação 
causada por formações dolorosas, tais como calosidades, verrugas 
ou problemas ungueais.
 ▪Mantém o alinhamento durante o tratamento prolongado e pós-
operatório.

 ▍ Cor:  Transparente.

▸TECNOLOGIA DO GEL POLÍMERO
Graças ao óleo mineral de grau medicinal que contém, hidrata, suaviza, protege 
e amortece a zona afectada. Os géis da Orliman são transparentes, não tóxicos, 
hipoalergénicos, estão dermatologicamente comprovados e não favorecem o 
crescimento bacteriano.

▸AMBIENTE NUTRITIVO
Os géis específicos baseados nos novos avanços da Tecnologia de Sistemas 
de Aplicação Dérmica, proporcionam um ambiente nutritivo que favorece a 
cicatrização  e uma pele sã.

▸LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL
Todos os produtos Orliman são laváveis e reutilizáveis, não perdendo 
características. De facto, uma limpeza e cuidados adequados contribuem para 
alargar o período de vida útil do produto.

▸ALMOFADAS E PROTECTORES
Dadas as propriedades visco-elásticas similares às de um fluido, os nossos géis 
proporcionam alívio em situações de impacto, forças cortantes, pressão, choque 
ou vibração.

G
EL

 POLÍMERO

Gel Polímero é o nome 
atribuído a uma mistura 

especial de polímeros 
totalmente atóxicos,  

aos quais se juntou um 
óleo mineral de grau 

medicinal.

Expositor
 ▍ Ref.: EXP-SG
Unidades: 60 
Medidas: 50 x 32 cm
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▸Podologia

Ref.: GL-124

PROTETOR JOANETE COM SEPARADOR EM CARRETE

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO
UNIVERSAL 1

 ▍ Características: 
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano. Amortece a pressão sobre a articulação 
metacarpofalângica do primeiro dedo e protege contra a fricção no 
calçado.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Favorece o realinhamento do primeiro dedo.
 ▪Ajusta-se ao pé direito e esquerdo.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-125

PROTETOR JOANETE COM ANEL NO 5º DEDO

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

UNIVERSAL 1

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polímero viscoelástico extrafino não tóxico 
hipoalérgico dermatologicamente testado, evitando assim o 
crescimento bacteriano, reutilizável e lavável. Consiste num 
separador duplo que amortece a dor na zona de protuberância 
óssea, proporcionando o alinhamento do dedo, o separador mantem 
uma posição correta proporcionado uma redução da pressão na 
zona da articulação.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para o alinhamento do 5º dedo. Reduz a fricção e 
pressão assim como alivia a dor do joanete no 5º dedo. 
 ▪Prominência da cabeça metatársica do 5º dedo ( Joanete SASTRE 
/ BUNIONETT ).

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-102

PROTETOR DE JOANETE EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMEROS
2

L

 ▍ Características: 
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪O protetor de joanete amortece e protege a protuberância óssea. 
 ▪Absorve a pressão e a fricção.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-122

PROTETOR SIMPLES DE JOANETE

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

UNIVERSAL 2

 ▍ Características
Fabricado com gel polímero viscoelástico atóxico, hipoalergénico, 
dermatologicamente testado e que não favorece o crescimento 
bacteriano. 

 ▍ Efeitos:
Reduz a fricção, abrasão e irritação. 

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-121

PROTETOR DE JOANETE EM TECIDO COM ALMOFADA EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM
 GEL

S
1

L

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido com almofada em gel polimero viscoelástico 
atóxico. Fáceis de colocar em qualquer tipo de calçado. Reutilizável 
e lavável sem tendência a perder a sua consistência.

 ▍ Indicações:
 ▪Amortece e protege a protuberância óssea, diminuindo a pressão 
e evitando a fricção.

 ▍ Cor:  Bege.
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▸Podologia

Ref.: GL-117

DEDEIRA PROTETORA EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

S

1M

TE
CI

DO
 RECORTÁVELL

 ▍ Características: 
Com foma de dedo, em gel polímero viscoelástico atóxico, 
hipoalergénico, dermatologicamente testado e que não favorece o 
crescimento bacteriano.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção nos dedos, proteção 
e hidratação dos dedos e contribuim para reduzir o tecido 
cicatrizado.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-105

PROTETOR EM DEDEIRA COM GEL E TECIDO

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GELS

1M

TE
CI

DO
 RECORTÁVELL

 ▍ Características: 
Tubular cortado com foma de dedo e com interior em gel polímero 
viscoelástico atóxico, hipoalergénico, dermatologicamente testado e 
que não favorece o crescimento bacteriano. 

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção nos dedos, para dedos 
em martelo, dedos sobrepostos e infrapostos, lesões inflamatórias 
ou dedos parcialmente amputados, problemas cutâneos e unhas 
encravadas.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-104

PROTETOR DIGITAL EM ANEL COM GEL

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GEL

S

2M

L

 ▍ Características: 
Tubulares cortados com foma de anel e com discos de gel polímero 
viscoelástico atóxico, hipoalergénico, dermatologicamente testado e 
que não favorece o crescimento bacteriano.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Alivia a pressão e a fricção do dedo afetado. 
 ▪Contribui para reduzir o tecido cicatrizado, para dedos em martelo, 
calos e traumatismos digitais.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-103

PROTETOR DE JOANETE EM GEL COM TECIDO

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GEL

S
1

TE
CI

DO
 RECORTÁVELL

 ▍ Características: 
Com gel polímero viscoelástico envolvido em tecido elástico não 
tóxico hipoalérgico dermatologicamente testado, evitando assim o 
crescimento bacteriano. 

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Amortece e protege a protuberância óssea. 
 ▪Absorve a pressão e a fricção.

 ▍ Cor:  Bege.
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▸Podologia

Ref.: GL-116

PROTETOR DIGITAL EM GEL

TAMANHOS UNIDADES COMPRIMENTO 
CM

S

1

15

M

L

GE
L P

OLÍMERO

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL

 ▍ Características: 
Tubular de 15 cm de gel polímero viscoelástico atóxico, 
hipoalergénico, dermatologicamente testado e que não favorece 
o crescimento bacteriano. Pode ser recortado de acordo com o 
comprimento desejado. 

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece a zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção nos dedos, protege e 
hidrata os dedos e contribui para reduzir o tecido cicatrizado.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-118

TUBO ELÁSTICO EM TECIDO MESH FORRADO EM GEL 

TAMANHOS UNIDADES COMPRIMENTO 
CM

S
1

15

L

IN
TE

RIOR EM GEL

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL TECIDO

 ▍ Características: 
O tubo está forrado internamente com gel polímero, hidratando, 
protegendo e amortecendo a zona de contacto. O tecido mesh 
flexível alarga-se facilmente, o que facilita a sua colocação. Pode 
ser recortado de acordo com o comprimento necessário. Lavável e 
reutilizável.

 ▍ Efeitos:
Contribui para a redução de tecidos cicatrizados, protege e 
contribui para o amortecimento da zona de contacto.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para proteger os dedos dos pés ou mãos. 

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-107

PROTETOR DIGITAL SEMI-REVESTIDO

TAMANHOS UNIDADES COMPRIMENTO 
CM

S

1

10

M

L

IN
TE

RIOR EM GEL

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL

TEJIDO

 ▍ Características: 
Tubular de 10 cm e com interior semi-revestido em gel polímero 
viscoelástico atóxico, hipoalergénico, dermatologicamente testado 
e que não favorece o crescimento bacteriano. Pode ser recortado 
de acordo com o comprimento desejado.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece a zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção nos dedos, protege e 
hidrata os dedos e contribui para reduzir o tecido cicatrizado.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-106

PROTETOR DIGITAL EM TUBO EM GEL E TECIDO 

TAMANHOS UNIDADES COMPRIMENTO 
CM

XS

1

15
S

M

L
IN

TE
RIOR EM GEL

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL TECIDO

 ▍ Características: 
Tubular de 15 cm e com interior em gel polímero viscoelástico 
atóxico, hipoalergénico, dermatologicamente testado e que não 
favorece o crescimento bacteriano. Pode ser recortado de acordo 
com o comprimento desejado.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção nos dedos, proteção e 
hidratação dos dedos e contribui para reduzir o tecido cicatrizado.

 ▍ Cor:  Bege.
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▸Podologia

Ref.: GL-200

ALMOFADA METATÁRSICA EM GEL E TECIDO

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GELS
1 Par

L

 ▍ Características: 
Almofada em gel polímero viscoelástico atóxico, com anel de apoio 
no 2º dedo e revestida com tecido elástico.

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Protege a região metatársica contra a fricção e abrasão; indicado 
em metatarsalgias; contribui para aliviar a sensação de ardor e 
dor debaixo das cabeças metatársicas, bem como da abrasão de 
calosidades e pequenos neuromas.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-201

ALMOFADA METATÁRSICA EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMEROS
1 Par

L

 ▍ Características: 
Almofada em gel polímero viscoelástico atóxico, com anel de apoio 
no 2º dedo. 

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Protege a região metatársica contra a fricção e abrasão; indicado 
em metatarsalgias; contribui para aliviar a sensação de ardor e 
dor debaixo das cabeças metatársicas, bem como da abrasão de 
calosidades e pequenos neuromas.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-206

BANDA ELÁSTICA METATÁRSICA COM ALMOFADA DE APOIO

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

PERÍMETRO 
CM

S 35-37 16-19

M 38-40 19-22

L 41-43 22-26

UNIDADES 2

 ▍ Características: 
Confeccionada em tecido elástico, fornece um apoio para 2º, 3º e 4º 
metatársicos. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Metatarsalgias.
 ▪Abatimento da arcada transversa do pé.

 ▍ Cor:  Bege.

Suporte metatársico 
que pode ser 
modificado em 
altura ou removido.

Ref.: GL-115D DIR Ref.: GL-115I ESQ

CORRETOR PARA DEDO EM MARTELO EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

GE
L P

OLÍMERO

S

1M

L

PÉ

R L

 ▍ Características: 
Composto por pequenas almofadas em gel polímero viscoelástico 
não tóxico, com um anel de apoio para o 2º dedo e com elevação da 
cabeça do 1º metatarso.

 ▍ Efeitos:
Hidrata, suaviza, protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para o alívio nas pessoas que têm dedos em forma 
de garra ou martelo, proporcionam um máximo de conforto, 
reduzem a pressão sobre os dedos do pé e nas cabeças 
metatársicas.

 ▍ Cor:  Transparente.
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▸Podologia

Ref.: GL-203

PROTETOR DE ANTEPÉ EM GEL E TECIDO

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GEL

S

1 ParM

L

 ▍ Características: 
Protege e amortece contra a fricção e a pressão na zona do antepé.

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Ajuda a manter a temperatura corporal nos dedos, pode aliviar 
sintomas em pessoas que sofrem de artrites ou dedos dos pés frios 
devido a má circulação.

 ▍ Cor:  Bege.

PIEL

TEJIDO

TEJID O

Ref.: GL-208

PROTETOR PARA JOANETE COM ALMOFADA METÁRSICA

TAMANHOS UNIDADES
IN

TE

RIOR EM GELS
1 Par

L

 ▍ Características: 
Composto por uma almofada em gel polímero revestida em tecido 
elástico, amortece as zonas do joanete e metatarsos. Discreto e anti 
deslizante. Pode ser utilizado em ambos os pés.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para aliviar a pressão e a fricção. 
 ▪Alivia a dor nos joanetes. 
 ▪Absorve os impactos. 
 ▪Evita a formação de calosidades e durezas. 
 ▪Alivia a dor na zona dos metatarsos.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-202D DIR Ref.: GL-202I ESQ

BANDA ELÁSTICA COM ALMOFADA EM GEL 

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GELS
1

L

 ▍ Características: 
Banda elástica para colocar no antepé. Com separação para 
o primeiro dedo e com almofada plantar em gel polímero 
viscoelástico atóxico.

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece na zona de contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Desenhada para amortecer na zona plantar e cabeças 
metatársicas, alivia a dor plantar, absorve choques e reduz as 
calusidades.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-207

BANDA ELÁSTICA

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ

PERÍMETRO 
CM

S 35-37 16-19

M 38-40 19-22

L 41-43 22-26

UNIDADES 2

 ▍ Características: 
Fabricada em tecido elástico.

 ▍ Indicações: 
 ▪Metatarsalgias.
 ▪Abatimento da arcada transversa do pé.

 ▍ Cor:  Bege.
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 ▸Podologia ▸Podologia

Ref.: PS-18

MINI-ALMOFADA PARA ANTEPÉ EM GEL

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Em gel polimero viscoelástico extrafino não tóxico. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Retirar a película protetora. Inserir as mini almofadas na parte 
frontal do calçado, colocando a parte lisa virada para baixo e a 
parte mais estreita virada para a parte do calcanhar. 
 ▪Reutilizáveis e laváveis.

 ▍ Cor:  Transparente.

▸Podologia

Ref.: GL-204

MINIBANDA PLANTAR EM GEL E TECIDO

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GELS <41
1 Par

L ≥41

 ▍ Características: 
Fabricadas em tecido elástico fino, na zona interior possui uma 
almofada em gel. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Protege e alivia a dor na zona dos métatarsos evita a formação de 
calos, absorve choques.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-300

PROTETOR DE PÉ COMPLETO EM GEL E TECIDO “PINKY” 

TAMANHOS UNIDADES

IN
TE

RIOR EM GEL

S 36-38

1 ParM 39-41

L 42-44

 ▍ Características: 
Composto em gel polímero viscoelástico não tóxico, revestido com 
tecido elástico. 

 ▍ Efeitos:
Protege e amortece contra a fricção e a pressão na zona plantar do 
pé.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ideal para pés cansados, pés diabéticos, ajuda a manter a 
temperatura corporal nos pés. 
 ▪Pode aliviar sintomas em pessoas que sofrem de artrites ou dedos 
dos pés frios devido a má circulação.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: GL-205

ALMOFADA PARA DEDOS EM MARTELO

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1

 ▍ Características: 
A almofada de dedos é a solução perfeita para aliviar a dor 
provocada por dedos com desvio axial, fracturados ou em martelo. 
O alinhamento dos dedos obtém-se através dos anéis ajustáveis, 
enquanto que a suave almofada antideslizante proporciona conforto 
na região metatársica. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Contribui para o alinhamento dos dedos torcidos, fraturados ou em 
martelo.

 ▍ Cor:  Bege.
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 ▸Podologia adesiva

 ▸Podologia adesiva ▸Podologia adesiva

ADESIVAS Ref.: PS-19

ALMOFADA ADESIVA EM GEL PARA ANTEPÉ

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polimero viscoelástico extrafino não tóxico. 
Reutilizável e lavável sem tendência a perder a sua consistência. 
Não desliza e é auto-adesiva. Fáceis de colocar em qualquer tipo de 
calçado.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para evitar a formação de calosidades e durezas.

 ▍ Cor:  Transparente.

 ▸Podologia adesiva

ADESIVAS Ref.: PS-20

ALMOFADA ADESIVA EM GEL PARA ANTEPÉ

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polimero viscoelástico extrafino não tóxico. 
Reutilizável e lavável. Anti-derrapante. Ideal para sandálias que 
tenham uma tira bifurcada com origem entre o dedo grande e o 
indicador.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para evitar a formação de calosidades e durezas.

 ▍ Cor:  Transparente.

Ref.: GL-410 (3-4 mm)

PLACA DE GEL SEMI-FORRADA EM TECIDO (3-4 mm)

TAMANHOS CM

GE
L P

OLÍMERO10x10

10x20

12x30

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL

20x20

30x40

40x50

 ▍ Características: 
Em gel polimero viscoelástico não tóxico com a espessura de 3-4 mm, 
com uma das zonas forrada em tecido elástico perfurado. 

 ▍ Efeitos:
Amortece e protege contra a fricção, hidrata, suaviza a zona de 
contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Protege a pele contra úlceras, proteção de escaras, queimaduras, 
ideal para realizar descargas em palmilhas e outras ortóteses.

 ▍ Cor:  Branco.
 ▍ Unidades: 1.

▸Podologia

Ref.: GL-420 (2-3 mm)

PLACA DE GEL BI-FORRADA EM TECIDO (2-3 mm) 

TAMANHOS CM

GE
L P

OLÍMERO10x10

10x20

12x30

TE
CI

DO
 RECORTÁVEL

20x20

30x40

 ▍ Características: 
Em gel polimero viscoelástico não tóxico com a espessura de 2-3 mm, 
com ambas as zonas forradas em tecido elástico perfurado. 

 ▍ Efeitos:
Amortece e protege contra a fricção, hidrata, suaviza a zona de 
contacto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Protege a pele contra úlceras, proteção de escaras, queimaduras, 
ideal para realizar descargas em palmilhas e outras ortóteses.

 ▍ Cor:  Cinza.
 ▍ Unidades: 1.

PÉ



121

 ▸Podologia adesiva ▸Podologia adesiva

ADESIVAS Ref.: PS-21

PROTETOR ADESIVO PARA CALCANHAR

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polimero viscoelástico extrafino não 
tóxico. Não desliza e é auto-adesivo. Fáceis de colocar 
em qualquer tipo de calçado.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para evitar a fricção e formação de 
bolhas na zona posterior do calcanhar. 
 ▪ Impede que o calcanhar escorregue na zona interior 
do sapato.

 ▍ Cor:  Transparente.

ADESIVAS Ref.: PS-23

ALMOFADA ADESIVA PARA CALCANHAR

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polimero viscoelástico extrafino não 
tóxico. Não desliza e é auto-adesiva. Fáceis de colocar 
em qualquer tipo de calçado.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para evitar a formação de calosidades 
e durezas.

 ▍ Cor:  Transparente.

ADESIVAS Ref.: PS-22

PALMILHA 3/4 ADESIVA C/ ZONA DESCARGA NO CALCANHAR ANTEPÉ

TAMANHOS UNIDADES

UNIVERSAL 1 Par

 ▍ Características: 
Fabricado em gel polimero viscoelástico extrafino não 
tóxico. Não desliza e é auto-adesivo. Fáceis de colocar 
em qualquer tipo de calçado.

 ▍ Indicações:
 ▪Em situações para evitar a formação de calosidades 
e durezas.

 ▍ Cor:  Transparente.

Expositor
 ▍ Ref.: Exp-SF-Carton
Unidades: 10 
Medidas: 30 x 20 x 20 cm
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Ref.: HV-32

CORRETOR DIURNO HALLUX-VALGUS

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

1 35-38

2 39-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Composto por uma banda elástica que envolve o peito do pé 
e uma dedeira para o primeiro dedo que se prolonga com 
uma tira elástica por trás do tendão de aquiles e fecha com 
velcro para exercer tração até à posição desejada.

 ▍ Efeitos:
Posiciona o primeiro dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Correção do Hallux-Valgus.

 ▍ Cor:  Bege.

Hallux-Valgus ▸Corretores

Ref.: HV-30 DIR Ref.: HV-31 ESQ

CORRETOR NOTURNO HALLUX-VALGUS

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Confeccionado em algodão turco na parte interna, em 
contacto com a pele. Possui uma tala abdutora de alumínio 
moldável para regular a posição do primeiro dedo. Tem 
a possibilidade de envolver todo o pé, sendo ajustável em 
termos de perímetro.

 ▍ Efeitos:
Posiciona o primeiro dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Correção postural do Hallux-Valgus.
 ▪  Pós-cirúrgico.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: HV-33D DIR Ref.: HV-33I ESQ

CORRETOR NOTURNO EM TERMOPLÁSTICO HALLUX-VALGUS

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

1 34-36

2 37-40

3 41-46

 ▍ Características: 
Fabricado em termoplástico e velour com fecho de micro-
verlcro, incorpora uma almofada no primeiro dedo que, 
juntamente com a cinta de pressão, mantém o primeiro raio 
alinhado em posição correcta durante o seu uso noturno, 
diminuindo a dor e evitando a sua possível evolução. 

 ▍ Efeitos:
Alinhamento progressivo do primeiro dedo.

 ▍ Indicações: 
 ▪Correção do Hallux-Valgus.

 ▍ Cor:  Cinza.

Ref.: HV-34

CORRETOR DIURNO HALLUX-VALGUS 

TAMANHOS UNIVERSAL

Perímetro máximo de mediopé: 30 cm.

 ▍ Características: 
Ortótese de correção dinâmica da posição do primeiro dedo. Composta por uma banda elástica que 
envolve o mediopé e uma cinta também elástica com gel que actua sobre o primeiro dedo, exercendo 
uma pressão controlada que favorece o alinhamento gradual do desvio em valgo. A sua elasticidade e 
flexibilidade permitem uma ação dinâmica durante a marcha e uma perfeita adaptação da ortótese ao pé. 
A intensidade da correção é totalmente ajustável em função das necessidades específicas de cada paciente. 
Cómoda e fácil de colocar, pode-se usar em qualquer tipo de calçado.  

 ▍ Indicações: 
 ▪Correção do posicionamento em valgo do 1º dedo.
 ▪Contribui para a diminuição da dor e diminui a tensão na cápsula e ligamentos.
 ▪Evita o aumento de deformidades ao impedir trações biomecânicas indesejáveis nos tendões.
 ▪Contribui para a correção em situações pós cirúrgicas.

 ▍ Cor:  Bege.
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Sapato pós-cirurgico 

Ref.: CP01

SAPATO PÓS-CIRURGICO

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

0 33-35

1 36-38

2 39-40

3 41-42

4 43-45

 ▍ Características: 
Fabricado em forma neutra podendo adaptar-se para o 
pé esquerdo e direito, sola anti-deslizante com sistema de 
fecho em velcro que permite uma adaptação a pés com 
deformações ou ligaduras pós-cirúrgicas. Em material 
transpirável, sem biqueira ideal para cirurgia nos dedos 
e antepé, reforçado na zona do calcanhar ideal para 
problemas na zona do calcâneo. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós-cirurgia na zona do pé e dedos, edemas, ou quando 
não é possivel a utilização de calçado convencional.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: CP02

SAPATO PÓS-CIRÚRGICO COM TACÃO

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

0 33-35

1 36-38

2 39-40

3 41-42

4 43-45

 ▍ Características: 
Fabricado em forma neutra podendo adaptar-se para o 
pé esquerdo e direito, sola anti-deslizante com sistema de 
fecho em velcro que permite uma adaptação a pés com 
deformações ou ligaduras pós-cirúrgicas. Em material 
transpirável, sem biqueira ideal para cirurgia nos dedos e 
antepé, reforçado na zona do tacão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós-cirurgia na zona do pé e dedos, edemas, ou quando 
não é possivel a utilização de calçado convencional. 
Quando existe uma imobilização tíbio-társica e é 
necessário ajuda quando se desloca.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: CP03

SAPATO PÓS-CIRÚRGICO

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

1 35-37

2 38-40

3 41-43

 ▍ Características: 
Fabricado em forma neutra podendo adaptar-se para o 
pé esquerdo e direito, sola anti-deslizante com sistema de 
fecho em velcro que permite uma adaptação a pés com 
deformações ou ligaduras pós-cirúrgicas. Em material 
transpirável, sem biqueira, a descarga é efetuada na zona 
do calcanhar o que é ideal para a cirurgia na zona dos dedos 
ou antepé. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós-cirúrgia nas zonas do pé e dedos, edemas, em 
situações onde não é possível a utilização de calçado 
convencional.

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: CP04

CALÇADO PÓS OPERATÓRIO PARA DIABÉTICOS E ÚLCERAÇÕES

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

0 33-35

1 36-38

2 39-40

3 41-42

4 43-45

 ▍ Características: 
Fabricado com material transpirável numa forma neutra, 
com biqueira podendo adaptar-se ao pé esquerdo e direito, 
sola anti deslizante com sistema de fecho em velcro 
que permite uma adaptação ao pé mesmo quando com 
ligaduras pós cirúrgicas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pós-operatório de dedos do pé, edemas, pé diabético, 
úlceras plantares, ou quando não é possível a utilização de 
calçado convencional.

 ▍ Cor:  Preto.

PÉ
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Palmilhas para diabéticos / úlceras 

Sobrecarga na zona da úlcera 
(sem palmilha)

Úlcera descarregada com 
palmilha

Ref.: PANCP

PALMILHA PARA PÉS DIABÉTICOS E ÚLCERAS (Ref.: CP04)

TAMANHOS TAMANHO DO PÉ

0 33-35

1 36-38

2 39-40

3 41-42

4 43-45

 ▍ Funções:
As células hexagonais são móveis, o 
que torna possível separar as que estão 
em contacto com a área ulcerada ou a 
zona que necessita de alívio de pressão. 
Como as úlceras podem ser recorrentes 
e variar de localização, as células podem 
ser substituídas ou removidas de acordo 
com a sua posição e fase do processo 
de cura, a fim de variar os pontos de 
pressão. A pressão e as forças de carga 
podem ser reduzidas até 60%, em 
situações de carga estática e dinâmica.

 ▍ Características: 
Composto por uma base em veludo com uma banda em 
velcro à qual é anexada uma palmilha composta por células 
hexagonais de uretano (EVA) com 10 mm de espessura ( 
material com memória lenta ), em que a principal função 
é aliviar e reduzir as zonas de pressão, e o revestimento 
(PORON) que providencia a flexibilidade e habilidade de 
absorver as cargas e impactos. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Úlceras plantares nos calcanhares e antepé. 
 ▪Neuropatias com risco de úlceras plantares. 
 ▪Pés diabéticos. 
 ▪Pacientes em situações de pós-operatório. 
 ▪Pós-operatório de verrugas plantares. 
 ▪ Lesões plantares.

 ▍ Cor:  Preto. 

PORON

EVA

MICRO-VELCRO

PÉ



125

POWERED BY

  FIT SYSTEM

Pág 134

Thermo-med®

Pág 136

Pág 127

Pág 130
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TECIDO FINO E LEVE

ELEVADA RESPIRABILIDADE

COMPRESSÃO MULTIDIRECIONAL 

SUPORTE TERAPÊUTICO

Linha de ortóteses
funcionais terapêuticas
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▸Ortóteses funcionais terapêuticas ▸Ortóteses funcionais terapêuticas

Ref.: TGO350

PULSO ELÁSTICO FUNCIONAL 

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

1 14-15

2 15-16

3 16-17

4 17-19

5 19-21

PE
RÍ

M
ET

RO
 D

O 
PU

LS
O

  

17
cm

CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Ortótese evolutiva com dois graus 
de establização: inclui tala palmar removível em alumínio 
moldável. A banda de aperto semirrígida permite uma 
adaptação individualizada.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, proteção e compressão do pulso. Melhor 
propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Síndrome do túnel cárpico. Derrame e edema causados por 
artrose e artrite. Fibromialgia. Entorses e contusões. Irritação 
pós-operatório e póstrauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Tala palmar rígida 
removível
em alumínio maleável.

Ref.: TGO340

COTOVELEIRA ELÁSTICA FUNCIONAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

1 21-23

2 23-25

3 25-27

4 27-29

5 29-31

PE
RÍ

M
ET

RO
 

DO
 C

OT
OV

EL
O

  

AL
TU

RA

21 
cm

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Inclui 2 almofadas viscoelásticas 
para redistribuição da pressão, permitindo um controlo 
adequado, e os pontos de relevo aplicam um efeito de micro-
massagem. A banda semirrígida permite uma estabilização 
individualizada. 

 ▍ Efeitos:
Pressão na articulação do cotovelo. Melhor propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪  Epicondilite e epitrocleíte. Entorses e contusões.
 ▪ Fibromialgia.
 ▪Derrame e edema causados por artrose e artrite. Irritação pós-
operatório e póstrauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Inclui 2 almofadas 
viscoelásticas
para redistribuição  
da pressão.

Ref.: TGO330

SUPORTE DE OMBRO ELÁSTICO FUNCIONAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

PERÍMETRO DO 
BRAÇO

1 22-26

2 26-31

3 31-37

4 37-44

5 44-51

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. Sem 
costuras, para uma utilização confortável e sem atritos 
incómodos. Material têxtil resistente e reforçado nas 
extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação anatómica 
e durabilidade. Possui uma banda com duplo ajuste (anterior 
e posterior) que permite uma tensão personalizada e uma 
colocação fácil, possuindo um protetor axilar para maior 
conforto. Com pontos de silicone no interior que evitam a 
migração durante a actividade.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, proteção e compressão do ombro. Efeito 
antigravitacional que alivia a pressão nas articulações, 
dissipando a tensão muscular. Melhor propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tensão muscular e contusões. Estiramentos e roturas 
musculares. Entorses e subluxação. Fibromialgia. Artrose. 
Irritação pós-operatório e póstrauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Inclui 2 bandas com 
sistema de estabilização 
cruzada para controlar 
a posição da cabeça
umeral na cavidade 
glenóide.
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 ▸Ortóteses funcionais terapêuticas

Estabilizadores
em espiral para
um melhor controlo 
mediolateral.

Almofada viscoelástica
rotuliana, proporcionando 
proteção reforçada na 
tíbia e alívio de 
pressão no tendão 
rotuliano.

Ref.: TGO480

JOELHEIRA ELÁSTICA FUNCIONAL COM BARRAS LATERAIS FLEXÍVEIS 

TAMANHOS A B

1 41-44 31-34

2 44-47 34-37

3 47-50 37-40

4 50-53 40-43

5 53-56 43-46

14 cm
12 cm

A: perímetro 
da coxa

B: perímetro 
da perna

 

AL
TU

RA 31 
cm

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. Sem 
costuras, para uma utilização confortável e sem atritos 
incómodos. Material têxtil resistente e reforçado nas 
extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação anatómica 
e durabilidade. Rodete rotuliano viscoelástico com reforço 
para proteção tibial e descarga do tendão rotuliano. Permite 
o controlo da rótula e os seus pontos de relevo aplicam 
um efeito de micro-massagem que favorece a reabsorção 
de edemas e hematomas durante o movimento do joelho. 
Estabilizadores laterais em espiral para um melhor controlo 
mediolateral e evitar que a ortótese se enrole. Com pontos 
de silicone no interior para evitar a migração durante a 
actividade.  

 ▍ Efeitos:
Estabilização do joelho, proteção e compressão. Melhor 
propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidade da rótula.
 ▪Derrame e edema causados por artrose e artrite.
 ▪ Fibromialgia.
 ▪Entorses e contusões.
 ▪ Irritação pós-operatório e póstrauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Almofada 
viscoelástica 
rotuliana, 
proporcionando 
proteção reforçada 
na tíbia e alívio de
pressão no tendão 
rotuliano.

Inclui articulações policêntricas 
removíveis para estabilização. 
Acompanham o 
movimento e impedem 
a  hiperextensão 
do joelho.

Ref.: TGO487

JOELHEIRA ELÁSTICA FUNCIONAL COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS 

TAMANHOS A B

1 39-42 29-32

2 42-45 32-35

3 45-48 35-38

4 48-51 38-41

5 51-54 41-44

14 cm
12 cm

A: perímetro 
da coxa

B: perímetro 
da perna

 

AL
TU

RA 31 
cm

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Ortótese evolutiva com 3 graus 
de estabilização: inclui bandas rígidas removíveis para 
uma compressão personalizada, articulações policêntricas 
removíveis que estabilizam a articulação, acompanham 
o movimento e evitam a hiperextensão do joelho. Rodete 
rotuliano viscoelástico com reforço para proteção tibial 
e descarga do tendão rotuliano. Permite o controlo da 
rótula e os seus pontos de relevo aplicam um efeito de 
micro-massagem que favorece a reabsorção de edemas e 
hematomas durante o movimento do joelho.  

 ▍ Efeitos:
Estabilização do joelho, proteção e compressão. Melhor 
propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidade patelar e mediolateral.
 ▪ Lesões dos meniscos.
 ▪Derrame e edema causados por artrose e artrite.
 ▪ Fibromialgia.
 ▪Entorses e contusões.
 ▪ Irritação pós-operatório e póstrauma.

 ▍ Cor:  Negro.
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 ▸Ortóteses funcionais terapêuticas

Ref.: TGO481

COXA ELÁSTICA FUNCIONAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

1 40-44

2 44-48

3 48-52

4 52-57

5 57-62

PE
RÍ

M
ET

RO
 D

A 
CO

XA

  

25 
cm

AL
TU

RA

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Ortótese evolutiva com 2 graus de 
estabilização: inclui bandas elásticas removíveis para uma 
compressão personalizada. Com pontos de silicone no interior 
para evitar a migração durante a actividade. 

 ▍ Efeitos:
Suporte e compressão para os músculos da coxa. Redução de 
edema em músculos lesionados. Melhor propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tensão muscular e contusões.
 ▪Estiramentos e roturas musculares.
 ▪ Irritação pós-trauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Ref.: TGO484

PERNEIRA ELÁSTICA FUNCIONAL

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

1 27-29

2 29-32

3 32-36

4 36-40

5 40-45

PE
RÍ

M
ET

RO
 D

A 
PE

RN
A

  

AL
TU

RA

25 
cm

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Ortótese evolutiva com 2 graus de 
estabilização: inclui bandas elásticas removíveis para uma 
compressão personalizada. Com pontos de silicone no interior 
para evitar a migração durante a actividade.  

 ▍ Efeitos:
Suporte e compressão para os músculos da barriga da 
perna. Redução de edema em músculos lesionados. Melhor 
propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tensão muscular e contusões. Estiramentos e roturas 
musculares. Irritação pós-trauma.

 ▍ Cor:  Negro.

Ref.: TGO490

PÉ ELÁSTICO FUNCIONAL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

2 CM 
ACIMA DOS 
MALÉOLOS

1 19-21

2 21-23

3 23-25

4 25-27

5 27-29

 ▍ Características: 
Tecido elástico transpirável de malha tridimensional. 
Sem costuras, para uma utilização confortável e sem 
atritos incómodos. Material têxtil resistente e reforçado 
nas extremidades, oferecendo uma perfeita adaptação 
anatómica e durabilidade. Ortótese evolutiva com 3 graus 
de estabilização: inclui 2 bandas com diferente rigidez para 
sistema de estabilização em oito. Incorpora 2 almofadas 
viscoelásticas que redistribuem a compressão. Os seus pontos 
de relevo aplicam um efeito de micro-massagem que favorece 
a reabsorção de edemas e hematomas durante o movimento 
do tornozelo, facilitando a redução da inflamação e dor. 

 ▍ Efeitos:
Estabilização do tornozelo, proteção e compressão. Melhor 
propriocepção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Entorses e contusões. Fibromialgia. Derrame e edema 
causados por artrose e artrite. Irritação pós-operatório e pós-
trauma. 

 ▍ Cor:  Negro.

2 almofadas
viscoelásticas para
a redistribuição da
compressão e um efeito
micro-massagem.
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 ▸Suportes elásticos

Orliman® Sport Video
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Ref.: OS6230

COTOVELEIRA ELÁSTICA COM ALMOFADAS EM GEL

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6420869 1 22-26

6420877 2 26-30

6420885 3 30-34

CO
TO

VE
LO

As almofadas distribuem a compressão 
da ortótese desde a proeminência 
dos epicôndilos até aos tecidos moles 
circundantes.

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto, ajuste anatómico 
tridimensional (3D). Tem uma banda elástica com ajuste 
em velcro para uma adaptação mais perfeita em termos de 
compressão. 

 ▍ Efeitos:
A compressão controlada providencia uma redução da dor e 
reduz a sobrecarga. Na zona circundante do cotovelo, o tecido 
è extremamente macio, evitando a pressão e compressões 
indesejáveis nessa zona.

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilites (tenistas), epitrocleites (golfistas), contusões 
leves, tendinites, processos inflamatórios, lesões e 
instabilidades. Suporte e proteção nas atividades desportivas e 
laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.

 ▸Suportes elásticos

Ref.: OS6261

SUPORTE ELÁSTICO CURTO DE PULSO COM BANDA

TAMANHOS CÓDIGO CNP

UNIVERSAL 6420828

 ▍ Características: 
Em tecido elástico respirável, macio e muito resistente, sem 
costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção; com uma 
banda de ajuste elástica em velcro para uma adaptação mais 
perfeita em termos de compressão. 

 ▍ Efeitos:
Suporte e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenir lesões, tendinites, tenossinovites de grau leve.
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: OS6260

SUPORTE ELÁSTICO LONGO DE PULSO COM BANDA

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6420836 1 15-18

6420844 2 18-21

6420851 3 21-24

PU
LS

O

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto, ajuste anatómico 
tridimensional (3D). Tem uma banda elástica com ajuste 
em velcro para uma adaptação mais perfeita em termos de 
compressão. 

 ▍ Efeitos:
Suporte, estabilização e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinites, artrites, artroses, contusões leves, traumatismos 
e instabilidades leves, processos inflamatórios. Suporte e 
proteção nas atividades desportivas e laborais 

 ▍ Cor:  Preto.

Orliman® Sport Video
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Ref.: OS6110

SUPORTE PATELAR COM ALMOFADA EM SILICONE 

TAMANHOS CÓDIGO CNP

UNIVERSAL 7474023

 ▍ Características: 
 Tem uma almofada em silicone anatómica para distribuir 
a pressão da banda elástica na zona proeminente para os 
tecidos circundantes. Com sistema de ajuste através de velcro. 

 ▍ Efeitos:
Compressão na zona do tendão patelar, minimizando 
a pressão e compressões indesejadas causadas quando 
praticamos corrida ou saltos.
Suporte e proteção em atividades desportivas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tendinites patelares. Lesões no joelho provenientes da 
prática de salto.
 ▪Osgood-Schlatter.
 ▪Condromalacia.
 ▪Proteção e recuperação funcional na prática desportiva. 

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▸Suportes elásticos

Ref.: OS6210

BRAÇADEIRA EPICONDILITE COM ALMOFADA EM SILICONE

TAMANHOS CÓDIGO CNP

UNIVERSAL 7474015

 ▍ Características: 
Tem uma almofada em silicone anatómica para distribuir 
a pressão da banda elástica na zona proeminente para os 
tecidos circundantes, absorvendo as vibrações que possam 
existir na zona do braço. Com sistema de ajuste através de 
velcro.  

 ▍ Efeitos:
Compressão na zona do tendão, minimizando a pressão 
e compressões indesejadas causadas quando praticamos 
atividades desportivas.
Reduz a sobrecarga no tendão muscular, aliviando a dor.

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilite radial. Epicondilite cubital. Proteção e recuperação 
funcional na prática desportiva.

 ▍ Cor:  Cinza..

Ref.: OS6211 CURTO
Ref.: OS6212 
LONGO

JOELHEIRA ELÁSTICA COM ALMOFADA DE GEL E ESTABILIZADORES LATERAIS

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6421032 1 32-36

6420935 2 36-41

6420893 3 41-48

Pe
rím

et
ro

 em
 

cm
 n

o 
ce

nt
ro

 
da

 ró
tu

la

  CO
M

PR
IM

EN
TO

24 
cm

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto, ajuste anatómico 
tridimensional (3D). Tem uma uma almofada de gel em 
forma de anel e estabilizadores laterais para um melhor 
controlo médio lateral.  

 ▍ Efeitos:
O efeito massagem do tecido e da almofada no joelho 
melhora a circulação sanguínea e providencia a reabsorção 
rápida de hematomas e inchaços. O tecido de malha macia 
evita a pressão e compressões indesejadas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Osteoartrites, artroses, lesões leves e instabilidades, 
processos inflamatórios.
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.
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 ▸Suportes elásticos

Ref.: OS6241

SUPORTE DE TORNOZELO ELÁSTICO COM BANDA

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6421347 1 17-20

6421354 2 20-23

6421362 3 23-26

TO
RN

OZ
EL

O

 ▍ Características: 
Em tecido elástico macio e fino, resistente e confortável.  

 ▍ Efeitos:
Com banda elástica de ajuste em velcro para uma melhor e 
uma adaptação perfeita.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contusões leves, entorses, deslocamentos.
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: OS6240

SUPORTE DE TORNOZELO ELÁSTICO COM ALMOFADAS EM GEL

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6421297 1 17-20

6421321 2 20-23

6421339 3 23-26

TO
RN

OZ
EL

O

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto, ajuste anatómico 
tridimensional (3D). Tem almofadas em gel para distribuir a 
pressão da banda elástica na zona proeminente do tornozelo 
para os tecidos macios circundantes. 

 ▍ Efeitos:
O efeito massagem do tecido e da almofada providenciam 
a reabsorção rápida de hematomas e inchaços. O tecido de 
malha macia evita a pressão e compressões indesejadas na 
zona do calcanhar.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contusões leves, entorses e inflamações de origem 
traumática ou causadas por lesões antecedentes, pós 
operatório e pós traumático. Tendomiopatias. 
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.  

 ▍ Cor:  Preto..

Ref.: OS6804

PERNEIRA ELÁSTICA

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6421230 1 27-31

6421263 2 31-36

6421289 3 36-42

BA
RR

IG
A 

DA
 

PE
RN

A

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto. 

 ▍ Efeitos:
Suporte e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para lesões musculares e proteção tibial.
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: OS6801

COXA ELÁSTICA 

CÓDIGO CNP TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

6421206 1 45-49

6421214 2 49-54

6421222 3 54-61

CO
XA

 ▍ Características: 
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, 
sem costuras, evitando assim qualquer tipo de fricção, 
proporcionando um maior conforto. 

 ▍ Efeitos:
Suporte e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenir a rotura de músculos, especialmente nos 
quadrícepetes e abdutores.
 ▪Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.
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POWERED BY

  FIT SYSTEM  ▸Gama de ortóteses semi-rígidas com sistema BOA®

O sistema de fecho e ajuste BOA® 
está a reinventar o rendimento dos 
sistemas de ajuste de dispositivos 

médicos, material desportivo, calçado, 
etc., apresentando-se como inovação 
no terreno dos sistemas tradicionais.

De fácil e rápida colocação, Fixquick cumpre 
com estes requisitos: pressiona, roda e pronto!

PRESSIONA, RODA E PRONTO!

PRECISÃO, SIMPLICIDADE, 
LEVEZA E CONFORTO.

UM SISTEMA QUE SE ADAPTA 
AO TEU RITMO DE VIDA

PRESSIONAR DESAPERTARAPERTAR SOLTAR

POWERED BY

  FIT SYSTEM

Esta nova gama de produtos foi 
desenhada para tratar patologias 
de que sofremos no dia-a-dia, 
como sobrecargas, contusões, 
entorses, tendinites, etc.
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POWERED BY

  FIT SYSTEM  ▸Gama de ortóteses semi-rígidas com sistema BOA®

Ref.: BCS50D DIR Ref.: BCS50I ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALA PALMAR

Ref.: BCS51D DIR Ref.: BCS51I ESQ

ORTÓTESE SEMI-RÍGIDA COM TALA PALMAR E DE POLEGAR

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

PU
LS

O

1 13,5-14,5

2 14,5-16

3 16-17,5

4 17,5-19

 ▍ Características: 
Ortóteses de pulso confeccionadas em tecido 
transpirável semi-rígido, 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: 
 ▪Traumatismos do punho.
 ▪Entorses.
 ▪Contusões.
 ▪Tendinites.
 ▪Síndrome do túnel cárpico.
 ▪ Imobilização pós-operatória.

 ▍ Cor:  Preto.

BCS50

BCS51

Ref.: BCS400

BRAÇADEIRA PARA EPICONDILITE

TAMANHOS PERÍMETRO CM 
A 3 CM DO COTOVELO

1 22-27

2 27-32

 ▍ Características: 
Braçadeira confeccionada em tecido transpirável 
semi-rígido, 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.  

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilite (cotovelo de tenista).
 ▪Epitrocleíte (cotovelo de golfista).
 ▪Prevenção de lesões desportivas e laborais. 

 ▍ Cor:  Preto.

Ref.: BCS900

ORTÓTESE ESTABILIZADORA DE TORNOZELO

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

SOBRE 
MALÉOLOS

1 19-22

2 22-26

3 26-29

4 29-32

 ▍ Características: 
Ortótese confeccionada em tecido transpirável 
semi-rígido, 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.  

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

 ▍ Cor:  Preto.
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Thermo-med® ▸Ortóteses em neopreneThermo-med® ▸Ortóteses em neoprene

Ref.: 4202

CINTA EM NEOPRENE REFORÇADA

TAMANHOS PERÍMETRO CM

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

28 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

16 cm

AN
CA

1 75-85

2 85-95

3 95-110

4 110-125

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 3 mm. Com fecho de ajuste em velcro 
frontal e quatro barras flexíveis de apoio e banda 
tensora. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicada em lombalgias. 
 ▪Dores reumáticas como prevenção nas pessoas que 
realizam esforços lombares contínuos.

 ▍ Cores: 
4202:  Azul.
5202:  Bege.

Ref.: 4204

FAIXA EM NEOPRENE ABDOMINAL

TAMANHOS UNIVERSAL

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

24 cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Com fecho de ajuste 
em velcro frontal.

 ▍ Efeitos:
Termo compressão e sauve contenção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Sintomas Lombares. 
 ▪ Ligeiras lombalgias. 
 ▪Atonia e debilidade muscular.

 ▍ Cores:  Azul.

Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene de ombro

Ref.: 4801 DIR Ref.: 4802 ESQ

SUPORTE DE OMBRO UNILATERAL EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM A

PERÍMETRO 
CM B

2 32-40 20-25

3 40-48 25-30

4 48-56 30-35

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 3 mm em forma de manga de suporte 
contralateral na axila.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e suporte da articulção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações da articulação escápulo-úmeral. 
 ▪ Ligeiras instabilidades, processos dolorosos de longa 
duração.

 ▍ Cores: 
4801-4802:  Azul.
5801-5802:  Bege.

Ref.: 4803

SUPORTE DE OMBRO BILATERAL EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM A

PERÍMETRO 
CM B

2 32-40 20-25

3 40-48 25-30

4 48-56 30-35

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em neoprene de 3 mm. Tem a forma de 
colete com fecho de velcro na zona frontal.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e suporte da articulação.

 ▍ Indicações: 
 ▪Subluxações da articulação escápulo-úmeral. 
 ▪ Ligeiras instabilidades. 
 ▪Processos dolorosos de longa duração. 
 ▪Previne na prática desportiva e atividades onde a 
articulação esteja em grande esforço.

 ▍ Cores: 
4803:  Azul.
5803:  Bege.
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Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene cotovelo

Ref.: 4300

COTOVELEIRA EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Perímetro da ariculação 
do cotovelo

1 21-24

2 24-26

3 26-29

CO
M

PR
IM

EN
TO

22 
cm

4 29-32

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 32-35

 ▍ Características: 
Em neoprene de 3 mm. Fechado e com uma zona mais 
consistente na parte distal para evitar a deslocação da 
cotoveleira. 

 ▍ Efeitos:
Proporciona calor e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pode utilizar-se para prevenir lesões.

 ▍ Cores: 
4300:  Azul.
5300:  Bege.

Ref.: 4301

COTOVELEIRA PARA EPICONDILITE EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Perímetro en cm por 
centro de codo

1 21-24

2 24-26

3 26-29

CO
M

PR
IM

EN
TO

23 
cm

4 29-32

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 32-35

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Com faixa de velcro 
para ajuste e duas pelotas na zona do epicondilo, com 
uma zona mais consistente na parte distal para evitar a 
deslocação da cotoveleira.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, proteção e suporte, e 
sauve contenção.

 ▍ Indicações: 
 ▪Epicondilite radial (tenista). 
 ▪Cubital (golfista).

 ▍ Cores: 
4301:  Azul.
5301:  Bege.

Ref.: 4303

COTOVELEIRA DESPORTIVA EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM

Perímetro en cm por 
centro de codo

1 21-24

2 24-26

3 26-29

CO
M

PR
IM

EN
TO

22 
cm

4 29-32

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 32-35

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Com almofada de 
proteção e com uma zona mais consistente na parte 
distal para evitar a deslocação da cotoveleira. 

 ▍ Efeitos:
Prevenção de golpes na zona do cotovelo. Proteção e 
calor.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prática desportiva.

 ▍ Cores: 
4303:  Azul.
5303:  Bege.
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Ref.: 4103

JOELHEIRA RÓTULA ABERTA COM ESTABILIZADORES LATERAIS E REFORÇOS DE VELCRO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

34 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Joelheira em neoprene de 4,5 mm com estabilizadores 
laterais flexiveis, reforços de velcro superior e inferior, 
almofada patelar amovível, abertura no popliteo. 

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, proteção, óptima 
estabilização da articulação, centralização permanente 
da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras contusões. 
 ▪Artroses, artrites, tratamentos pós cirurgicos, 
reabilitação.

 ▍ Cores: 
4103:  Azul.
5103:  Bege.

Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene joelho

Ref.: 4100

JOELHEIRA EM NEOPRENE RÓTULA FECHADA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Joelheira em neoprene de 4,5 mm com rótula fechada. . 

 ▍ Efeitos:
Proporciona calor e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Utilizada em traumatismos. 
 ▪ Inflamações. 
 ▪Artroses. 
 ▪Tratamentos pós-cirúrgicos e reabilitação.

 ▍ Cores: 
4100:  Azul.
5100:  Bege.

Ref.: 4101

JOELHEIRA EM NEOPRENE RÓTULA ABERTA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Joelheira em neoprene de 4,5 mm com rótula aberta.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, proteção e centralização 
da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras contusões. 
 ▪Artroses, artrites, tratamentos pós cirurgicos, 
reabilitação. 
 ▪Qualquer patologia do joelho em que seja necessário 
centralização e descarga da rótula. 

 ▍ Cores: 
4101:  Azul.
5101:  Bege.

Ref.: 4102

JOELHEIRA RÓTULA ABERTA E REFORÇOS LATERAIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Em neoprene de 4,5 mm. Rótula aberta com barras 
fléxiveis laterais e almofada patelar. 

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, proteção, estabilização 
médio lateral e com centralização da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras contusões. 
 ▪Artroses, artrites, tratamentos pós cirurgicos, 
reabilitação. 
 ▪Qualquer patologia do joelho em que seja necessário 
centralização e descarga da rótula.

 ▍ Cores: 
4102:  Azul.
5102:  Bege.
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Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene joelho

Ref.: 4104
JOELHEIRA EM NEOPRENE RÓTULA ABERTA COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS 
LATERAIS E BANDAS DE AJUSTE EM VELCRO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

34 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Joelheira em neoprene de 4,5 mm com hastes 
metálicas, com articulação policêntrica, reforços de 
velcro superior e inferior, almofada patelar amovível. 
Abertura na zona do gémeo, abertura no popliteo. 

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, proteção, estabilização e 
centralização permanente da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras contusões. Artroses, artrites, tratamentos 
pós cirurgicos, reabilitação. Instabilidades 
capsoligamentosas e médio laterais.

 ▍ Cores: 
4104:  Azul.
5104:  Bege.

Ref.: 4106

JOELHEIRA EM NEOPRENE DESPORTIVA RÓTULA FECHADA COM ALMOFADA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 4,5 mm. Rótula fechada com 
almofada.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, descarga, prevenção de possível 
lesões na zona patelar,infrapatelar e flanges 
condilianas.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que há necessidade de uma 
termocompressão. Traumatismos, inflamações. 
Artroses. Tratamento pós cirúrgico. Reabilitação. 
Bursites. Dores agudas e cronicas do joelho. 
 ▪Como prevenção em trabalhos em que se utilize muito 
os movimentos de flexão e rotação da rótula.

 ▍ Cores: 
4106:  Azul.
5106:  Bege.

Ref.: 4111

JOELHEIRA EM NEOPRENE RÓTULA ABERTA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM 

Perímetro em cm no 
centro da rótula

1 32-34

2 34-36

3 36-38

CO
M

PR
IM

EN
TO

15 
cm4 38-41

5 41-44

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA6 44-49

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 4,5 mm. Abertura patelar, 
com banda de ajuste em velcro.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, suporte infrapatelar e centralização 
da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪Patologia de osgood schlatter. 
 ▪Condromalácia rotuliana.

 ▍ Cores: 
4111:  Azul.
5111:  Bege.

Ref.: 4110

SUPORTE PATELAR EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricado em neoprene. Alomofada de compressão 
com fecho em velcro.

 ▍ Efeitos:
Compressão infrapatelar.

 ▍ Indicações: 
 ▪Patologia de Osgood Schlatter.

 ▍ Cor:  Azul.
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Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene pé

Ref.: 4401

PÉ EM NEOPRENE COM BANDA CRUZADA

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

TORNOZELO

1 22-24

2 24-26

3 26-28

4 28-31
PO

DE SER FEITO POR M
EDIDA5 31-34

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Aberto e com ajuste 
em velcro na parte superior e tiras de ajuste para 
controlo da pronação e sopinação. 

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e estabilização, maior suporte 
articular devido à banda elástica.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras entorses, tendinites, pós-operatórios e 
recaídas.

 ▍ Cores: 
4401:  Azul.
5401:  Bege.

Ref.: 4400

PÉ EM NEOPRENE FECHADO

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

TORNOZELO

1 22-24

2 24-26

3 26-28

4 28-31

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 31-34

 ▍ Características: 
Pé confeccionado em neoprene 3 mm com vivo na 
parte superior para um melhor ajuste.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras entorses, tendinites, pós-operatório e recaídas.

 ▍ Cores: 
4400:  Azul.
5400:  Bege.

Ref.: 4404

PÉ EM NEOPRENE COM PLACAS TERMOPLÁSTICAS DE ESTABILIZAÇÃO

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

TORNOZELO

1 22-24

2 24-26

3 26-28

4 28-31

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA5 31-34

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Aberto e com 
ajuste em velcro na parte superior e tiras de ajuste 
paracontrolo da pronação e sopinação. Placas amoviveis 
maleolares interna e externa.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão, estabilização e maior suporte 
articular.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidade dos ligamentos, tendinites, pós-
operatórios e recaídas.

 ▍ Cores: 
4404:  Azul.
5404:  Bege.
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Thermo-med® ▸Ortóteses em neoprene

Ref.: 4800

PERNEIRA EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

Perímetro en cm de 
pantorrilla

1 27-29

2 29-32

3 32-35

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA4 35-39

 ▍ Características: 
Em neoprene de 3 mm. Fechado e com uma zona mais 
consistente nas zonas distais para evitar a deslocação da 
perneira. Em forma cónica adaptando-se às diferentes 
circunferências musculares.

 ▍ Efeitos:
Suporte, compressão e calor.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicada para patologias musculares e proteção na 
zona traseira da espinha da tíbia.

 ▍ Cores: 
4800:  Azul.
5800:  Bege.

Ref.: 4500

COXA EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

Perímetro em cm 
da coxa

1 45-48

2 48-52

3 52-57

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA4 57-64

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Fechado e com uma 
zona mais consistente nas zonas distais para evitar a 
deslocação da coxa. Em forma cónica adaptando-se às 
diferentes circunferências musculares.

 ▍ Efeitos:
Calor e compressão.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenção de roturas musculares principalmente em 
quadricepes e abdutores.

 ▍ Cores: 
4500:  Azul.
5500:  Bege.

Ref.: 4700

CALÇÃO ALTURA MÉDIA EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

CA
DE

RA

1 75-85

2 85-95

3 95-105

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA4 105-115

 ▍ Características: 
Fabricado em neoprene 2 mm, forrado em tecido suave 
de algodão que absorve o suor. Com fecho de ajuste na 
zona frontal que facilita a adaptação.

 ▍ Efeitos:
Calor, compressão e aumento da transpiração

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ideal para prevenir lesões na prática desportiva, 
sobretudo em pessoas com debilidade muscular 
lombar.
 ▪Situações de sobrecarga e problemas inguinais.

 ▍ Cores: 
4700:  Azul.
5700:  Bege.

Ref.: 4701

CALÇÃO ALTO EM NEOPRENE

TAMANHOS PERÍMETRO CM 

CA
DE

RA

1 75-85

2 85-95

3 95-105

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA4 105-115

 ▍ Características: 
Em neoprene 2 mm, forrado em tecido suave de 
algodão que absorve o suor. Com altura suficiente para 
dar calor na zona lombar. Com fecho de ajuste na zona 
frontal que facilita a adaptação. 

 ▍ Efeitos:
Calor, compressão e aumento da transpiração.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ideal para prevenir lesões na prática desportiva, 
sobretudo em pessoas com debilidade muscular 
lombar. Situações de sobrecarga e problemas 
inguinais.

 ▍ Cores: 
4701:  Azul.
5701:  Bege.
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Thermo-med®  ▸Ortóteses em neopreneThermo-med®  ▸Ortóteses em neoprene

Ref.: 4119

JOELHEIRA EM NEOPRENE RÓTULA ABERTA

TAMANHOS UNIVERSAL

CO
M

PR
IM

EN
TO

27 
cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 2 mm. Rótula aberta. 

 ▍ Efeitos:
Termo compressiva, descarga, proteçao, estabilidade médio lateral, e 
centralização da rótula.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiras contusões, artroses e artrites, tratamentos pós-cirurgicos, 
reabilitação, qualquer patologia do joelho em que seja necessário 
centralizaçao ou a descarga de rótula.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4405

PÉ EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 2 mm. Aberto e com ajuste em velcro na 
parte superior para mais apoio.

 ▍ Efeitos:
Termo compressão e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Ligeiros entorses, tendinites, pós-operatório e recaídas.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4200

FAIXA EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL

AL
TU

RA
 

TR
AS

EI
RA

24 cm

AL
TU

RA
 

DI
AN

TE
IR

A

17 cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 2 mm. Com tira de ajuste em velcro de 28 cm para 
mais apoio

 ▍ Efeitos:
Termo compressão e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Suporte e apoio em práticas desportivas, profiláxia em trabalhos onde 
exista uma sobrecarga mecânica na região sacrolombar, patologias 
lombares diversas e prevenção de lesões da coluna.

 ▍ Cor:  Azul.

Expositor
 ▍ Ref.: Exp-ONE-Cartón 
Unidades: 14
Medidas: 48 x 50 x 30 cm
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Thermo-med®  ▸Ortóteses em neoprene

Ref.: 4302

BRAÇADEIRA EPICONDILITE EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 3 mm. Com faixa de velcro para ajuste e duas almofadas 
na zona do epicondilo. 

 ▍ Efeitos:
Termocompressiva, descarga, proteção e suporte.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenção das lesões desportivas-Epicondilítes.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4603

PULSO EM NEOPRENE COM APOIO PALMAR

TAMANHOS UNIVERSAL

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 2 mm. Com ajuste em velcro.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidades ligeiras e prevenção nas práticas desportiva e laboral 
quando é frequente movimentos repetitivos do pulso.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4607

PULSO DE NEOPRENE COM POLEGAR

TAMANHOS UNIVERSAL

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
As mesmas da referência 4603, mas com a particularidade de incluír 
dedeira na zona do polegar que dá uma ligeira contenção e suporte 
térmico na articulação trapézio-metacarpiana. Confecionado em 
neoprene de 2 mm. 

 ▍ Efeitos: 
Termocompressão e estabilização.

 ▍ Indicações:
 ▪ Instabilidades ligeiras e prevenção nas práticas desportiva e laboral 
quando é frequente movimentos repetitivos do pulso.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4600

PULSO EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Fabricada em neoprene de 3 mm. Com ajuste em velcro.

 ▍ Efeitos:
Termocompressão e estabilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Na prevenção de lesões do pulso.

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: 4304

COTOVELEIRA EM NEOPRENE

TAMANHOS UNIVERSAL

CO
M

PR
IM

EN
TO

22 
cm

PO
DE SER FEITO POR M

EDIDA

 ▍ Características: 
Em neoprene de 2 mm. Com tiras de ajuste em velcro para mais apoio.

 ▍ Efeitos:
Termo compressão, descarga, proteção e suporte.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenção nas lesões desportivas.

 ▍ Cor:  Azul.
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 ▸Suportes elásticos

Ref.: TN-260

LUVA ELÁSTICA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 15-18 17

2 18-21

3 21-24

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Tendinite, suporte, apoio e prevenção em práticas 
desportivas e no trabalho, contusões leves, traumatismos e 
instabilidades leves. Processos inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.
RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

 ▸Suportes elásticos

Ref.: TN-230

COTOVELEIRA ELÁSTICA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 22-26 23

2 26-30

3 30-34

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável. 

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Epicondilite e epitrocleíte, tendinite, suporte, apoio e 
prevenção em práticas desportivas e no trabalho, contusões 
leves, traumatismos e instabilidades leves. Processos 
inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Ref.: TN-261

PULSO ELÁSTICO COM BANDA AJUSTÁVEL

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características:
Fabricado em tecido elástico respirável, fino, suave, leve e 
resistente, o que torna esta ortótese confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Contusões leves, tendinite, suporte, apoio e prevenção 
em práticas desportivas e no trabalho, traumatismos e 
instabilidades leves, processos inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.

RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Ref.: TN-262

PULSO ELÁSTICO COM POLEGAR

TAMANHOS UNIVERSAL
 ▍ Características:
Fabricado em tecido de veludo e lycra, vem com uma proteção 
dedal trapézio metacarpiana para o dedo do polegar, unida por 
uma banda elástica com fecho em forma de micro gancho.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Apoio e prevenção em práticas desportivas e laboral, 
irritações associadas a lesões com o pulso, irritações das 
articulações trapézio-metacarpianas.

 ▍ Cor:  Bege.

RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Expositor
 ▍ Ref.: EXP-ELASTIC-CAR 
Unidades: 21
Medidas: 46 cm. x 20 cm. x 38 cm
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Ref.: TN-240

PÉ ELÁSTICO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 17-20 23

2 20-23

3 23-26

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Contusões leves e entorses, tendinite, suporte, apoio 
e prevenção em práticas desportivas e no trabalho, 
contusões leves, traumatismos e instabilidades leves. 
Processos inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Ref.: TN-241

PÉ ELÁSTICO COM BANDA AJUSTÁVEL

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 17-20 23

2 20-23

3 23-26

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Contusões leves, entorces, luxações, tornozelos instáveis.
 ▪Como prevenção na prática desportiva.

 ▍ Cor:  Bege.
RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Ref.: TN-210

JOELHEIRA ELÁSTICA

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 32-36 24

2 36-41

3 41-48

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Artrite e artrose, suporte, apoio e prevenção em práticas 
desportivas e no trabalho, contusões leves, traumatismos e 
instabilidades leves. Processos inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.
RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

Ref.: TN-211

JOELHEIRA ELÁSTICA COM BARRAS LATERAIS

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM COMPRIMENTO

1 32-36 24

2 36-41

3 41-48

 ▍ Características:
Linha elástica transpirável, confeccionada em tecido elástico 
muito resistente e suave, sendo muito confortável.

 ▍ Efeitos:
Estabilização, compressão e suporte.

 ▍ Indicações:
 ▪Artrite e artrose suporte, apoio e prevenção em práticas 
desportivas e no trabalho, contusões leves, traumatismos e 
instabilidades leves. Processos inflamatórios.

 ▍ Cor:  Bege.
RESPIRÁVEL CONFORTO ELÁSTICO RESISTENTE

 ▸Suportes elásticos
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 ▸Ortóteses pediátricas ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OPH101

CAPACETE PROTEÇÃO CRANIANA

TAMANHOS
PERÍMETRO CM IDADE MESES

40 0-3

42 3-6

44 6-9

 ▍ Características: 
Fabricado em material extra leve e espuma acolchoada 
respirável, com forro interior em algodão turco, proporcionando 
uma grande resistência e durabilidade. Tem uma correia de 
apoio na zona do queixo e um fecho de ajuste de tamanho 
que é feito em tecido acolchoado de neopreno para evitar o 
desconforto nessa zona.

 ▍ Indicações: 
 ▪Paralisia cerebral. Epilepsia.
 ▪Desordens neuromusculares que causem perda de estabilidade.
 ▪Bebés em que o crânio ainda não está completamente 
formado.
 ▪Pós operatório para proteção contra qualquer tipo de pancadas.
 ▪Espasticidade, e em situações em que existe o risco de 
contusões cranianas.

 ▍ Cor:  Verde.

Ref.: CC2106

Ref.: CC2106 Ref.: CC2206

COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

ALTURA 
CM

1 25-29 5

2 29-34 6,5

 ▍ Características: 
Fabricado em espuma de poliuretano com fecho posterior de 
velcro, transpirável e com formato anatómico. Forro exterior 
100% algodão. Fabricado especificamente para pacientes 
em idade infantil e, portanto, o seu desenho adapta-se 
perfeitamente às características físicas destes pacientes.

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos ligeiros de estruturas ósseas e tecidos moles.
 ▪Pós-operatórios, torcicolos, cervicalgias e síndromes 
compressivos. 

 ▍ Cor:  Azul.

Ref.: CC2206

Ref.: OP1130

IMOBILIZADOR DE CLAVÍCULA

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

1 2-6 48-58

2 6-12 58-72

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão turco, com correias de regulação 
em neopreno, fechos de velcro para ajuste do tamanho 
pretendido, os fechos em velcro podem ser removidos no caso de 
haver necessidade de encurtar o tamanho. A zona traseira tem 
uma almofada feita em tecido acolchoado para proporcionar 
um maior conforto. As correias são fabricadas em tecido rígido 
de veludo para que haja uma imobilização em retropulsão dos 
ombros.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de fraturas da clavícula para obter uma postura 
correta.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1131

SUPORTE PARA BRAÇO

TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO

1 2-6 <23

2 6-12 30
COMPRIMENTO DO ANTEBRAÇO CM

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão turco, com correias de regulação, 
fechos de velcro para ajuste do tamanho pretendido. A correia 
é acolchoada na zona do ombro e pescoço para proporcionar 
um maior conforto. Uma correia para a zona da cintura para 
imobilização da articulação do ombro.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático. 
Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade. Lesões superficiais tais como 
infeções, queimaduras. Luxação total ou parcial do ombro.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.
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Ref.: OP1132

SLING PEDIÁTRICO 

TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO

1 2-6 <23

2 6-12 30
COMPRIMENTO DO ANTEBRAÇO CM

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão turco, com correias de regulação, 
fechos de velcro para ajuste do tamanho pretendido. A correia é 
acolchoada na zona do ombro e pescoço para proporcionar um 
maior conforto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático.
 ▪Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade.
 ▪ Lesões superficiais tais como infeções, queimaduras.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1133

SLING PEDIÁTRICO PARA ANTEBRAÇO 

TAMANHOS UNIVERSAL

11 cm

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão turco, fechos de velcro para ajuste 
do tamanho pretendido. A correia é acolchoada na zona do 
ombro e pescoço para proporcionar um maior conforto, com um 
design anatómico.

 ▍ Indicações: 
 ▪Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático.
 ▪Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade.
 ▪ Lesões superficiais tais como infeções, queimaduras.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1154

SUPORTE PEDIÁTRICO PARA PULSO 

TAMANHOS IDADE

PERÍMETRO 
MÁX. 15 cm

UNIVERSAL 2-12

 ▍ Características: 
Pulso confeccionado em tecido transpirável e velour elástico, 
possui um sistema de fecho através de uma cinta de velcro que 
permite regular a compressão em função das necessidades de 
cada paciente.

 ▍ Indicações: 
 ▪Prevenir lesões na zona do pulso.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1156

SUPORTE PEDIATRICO PARA PULSO COM ABDUÇÃO DO POLEGAR 

TAMANHOS IDADE

PERÍMETRO 
MÁX. 15 cm

UNIVERSAL 2-12

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico transpirável que providencia uma 
determinada compressão e tração que é exercida no polegar, 
que pode ser ajustada conforme as necessidades do paciente. O 
ajuste é efetuado através de uma tira elástica que por sua vez faz 
a estabilização e abdução da articulação metacarpofalângica do 
polegar.

 ▍ Indicações: 
 ▪Posicionamento do polegar.
 ▪Estabilizações suaves.
 ▪Estabilização e abdução da articulação metacarpofalângica do 
polegar.

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas
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Ref.: OP1150 DIR Ref.: OP1151 ESQ

SUPORTE IMOBILIZADOR DE PULSO, MÃO E DEDOS 

TAMANHOS UNIVERSAL

ANCHO MÁX. 6 cm   COMPRIMENTO

22
cm

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido acolchoado revestido a veludo, 
fechos de velcro para ajuste do tamanho pretendido, 
com uma tala palmar em alumínio maleável que 
pode facilmente adaptar-se e posicionar-se conforme 
as necessidades de cada pessoa. As posições do 
pulso, mão e dedos podem ser alteradas em caso 
de necessidade médica. Esta possibilidade existe 
utilizando o acessório separador digital para 
separação e alinhamento dos dedos (tamanho 
universal). 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões neurológicas de origem central ou 
periféricas.
 ▪Em situações de instabilidades em que é necessário 
a imobilização da articulação do pulso, mão e dedos

 ▍ Cor:  Preto e cinza.

Ref.: OP1157D DIR Ref.: OP1157I ESQ

ORTÓTESE IMOBILIZADORA BIVALVE PARA ANTEBRAÇO

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 10-12 21

2 12-14 22

3 14-16 23

PU
LS

O

  

COMPRIMENTO DA TALA

 ▍ Características: 
Fabricada em polietileno de baixa densidade 2 mm, 
forro interior em espuma de polietileno reticulado de 
3 mm cor azul, tem 3 tiras de ajuste com fecho em 
velcro. 

 ▍ Indicações: 
 ▪Traumatismos do pulso.
 ▪ Imobilização controlada da articulação do pulso.
 ▪ Fraturas do cubito e radio.
 ▪ Instabilidades articulares.
 ▪Sindrome do túnel carpiano.
 ▪Entorses recorrentes do pulso. 

 ▍ Cor:  Branco.

Ref.: OP1155

ACESSÓRIO POLEGAR 

TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO CM

1 2-6 12

2 6-12 14

 ▍ Características: 
Este produto consiste numa tala em alumínio maleável revestida em tecido 
anelado e veludo, com velcros para aderirem ao suporte imobilizador de 
pulso para que haja uma imobilização da articulação do polegar numa 
determinada posição.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1152 DIR Ref.: OP1153 ESQ

SUPORTE IMOBILIZADOR DE PULSO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 10-12 12

2 6-12 12-15 14

PU
LS

O

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e veludo respirável e 
lavável, fechos de velcro para ajuste do tamanho 
pretendido, com uma tala palmar em alumínio 
maleável para imobilização da articulação do pulso 
na posição funcional, e outra tala em alumínio na 
zona posterior que providencia o suporte e rigidez 
suficiente para a imobilização da articulação do 
pulso.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Imobilização e proteção das articulações 
carpometacarpiana e metacarpofalângica.
 ▪Tratamento de proteção após cirurgia ou lesões.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas
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Ref.: OP1180

IMOBILIZADOR PARA JOELHO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 24-30 24

2 6-12 30-36 34

Pe
rim

et
ro

 d
o 

ce
nt

ro
 d

a 
ró

tu
la

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e veludo respirável, 
com forro interior em algodão turco, com fechos de 
velcro para ajuste do tamanho pretendido, com talas 
na zona posterior e lateral para uma imobilização 
em extensão, as talas laterais podem ser postas em 
duas posições diferentes, conforme as caraterísticas 
do paciente ( devem estar paralelas à articulação do 
joelho).

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações onde haja a necessidade de uma 
imobilização da articulação do joelho. 
 ▪No tratamento pré e pós operatório do joelho. 
Lesões e fraturas do joelho.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1160

FAIXA UMBILICAL

TAMANHOS UNIVERSAL

PERÍMETRO MÁX. 
45 cm

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido respirável de licra e espuma 
aveludada e acolchoada, a faixa é mais larga na zona 
dianteira central e contém uma almofada circular em 
silicone que faz a contenção na zona da hérnia.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações benignas devido ao umbigo não estar 
completamente fechado. 
 ▪A faixa umbilical permite a condição de ser 
corrigido, ao conter a hérnia umbilical garantindo 
que a secção do intestino que está saliente 
permaneça dentro da parede abdominal.

 ▍ Cor:  Bege.

Ref.: OP1141

IMOBILIZADOR SEM FLEXÃO PARA COTOVELO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 13-16 16

2 6-12 16-23 24

CO
TO

VE
LO

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e veludo respirável, com 
forro interior em algodão turco, com fechos de velcro 
para ajuste do tamanho pretendido, com talas na 
zona posterior e lateral.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações de imobilização da articulação do 
cotovelo, evitando a remoção de dispositivos 
venosos com movimentos espásticos.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OP1140

SUPORTE PEDIÁTRICO PARA COTOVELO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 16-19 17

2 6-12 19-22 17

CO
TO

VE
LO

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado e veludo elástico, com 
forro interior em algodão turco, com correias de 
regulação e fechos de velcro para ajuste.

 ▍ Indicações: 
 ▪Contusões leves na zona do cotovelo.
 ▪Tendinites.
 ▪Contenção após remoção do gesso.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.
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Ref.: OP1181

JOELHEIRA COM BARRAS ESTABILIZADORAS 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 20-26 19

2 6-12 26-32 19

Pe
rim

et
ro

 d
o 

ce
nt

ro
 d

a 
ró

tu
la

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste 
do tamanho e compressão pretendidos, na zona 
dianteira tem um orifício para apoio da rótula e na 
zona lateral tem barras flexíveis em forma de espiral 
para uma estabilização médio-lateral. A joelheira tem 
uma cor acinzentada com riscas verdes nos lados, que 
por sua vez dá um tom uni sexo e infantil à ortótese. 
Está disponível em dois tamanhos, e pode ser utilizada 
tanto na perna direita como na esquerda.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidades ligeiras. Lesões femuro-rotulianas. 
Tratamento pós operatório. Pequenas instabilidades 
da articulação do joelho. Reabilitação. Em situações 
que haja necessidade centrar ou como suporte da 
rótula.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OP1183

JOELHEIRA ACOLCHOADA DE PROTEÇÃO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 20-26 19

2 6-12 26-32 19

Pe
rim

et
ro

 d
o 

ce
nt

ro
 d

a 
ró

tu
la

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos, a zona dianteira 
tem uma almofada para proteção de possíveis lesões. 
Está disponível em dois tamanhos, e pode ser utilizada 
tanto na perna direita como na esquerda.

 ▍ Indicações: 
 ▪Em situações em que há necessidade de calor e 
compressão. Lesões. Tratamento pós operatório. 
Na prevenção de uma possível lesão proveniente de 
uma queda.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1184

JOELHEIRA PEDIÁTRICA PARA CONTROLO DA RÓTULA 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 20-26 19

2 6-12 26-32 19

Pe
rim

et
ro

 d
o 

ce
nt

ro
 d

a 
ró

tu
la

  CO
M

PR
IM
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TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico anelado e veludo 
elástico respirável, correias com fechos de velcro para 
ajuste do tamanho e compressão pretendidos para 
uma estabilização da articulação do joelho, na zona 
dianteira tem um orifício com uma almofada em 
forma de meia lua na rótula e sistema de tração na 
zona lateral da rótula, com barras flexíveis em forma 
de espiral. Está disponível em dois tamanhos, e pode 
ser utilizada tanto na perna direita como na esquerda.

 ▍ Indicações: 
 ▪Síndrome de hiperpressão externa e subluxação da 
rótula. Pós cirurgia do retináculo lateral, ou luxação 
da rótula recorrente.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.

Ref.: OP1182

JOELHEIRA COM BARRAS ARTICULADAS 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 20-26 19

2 6-12 26-32 19

Pe
rim

et
ro

 d
o 

ce
nt

ro
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a 
ró

tu
la

  CO
M

PR
IM

EN
TO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos, com articulações 
policêntricas, a zona dianteira tem um orifício para 
apoio da rótula e estabilização médio-lateral. A joelheira 
tem uma cor acinzentada com riscas verdes nos lados, 
que por sua vez dá um tom uni sexo e infantil à ortótese. 
Está disponível em dois tamanhos, e pode ser utilizada 
tanto na perna direita como na esquerda. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Instabilidades ligeiras. Lesões femuro-rotulianas. 
Tratamento pós operatório. Instabilidades médio-
laterais. Reabilitação. Em situações que haja 
necessidade centrar ou como suporte da rótula.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.
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Ref.: OP1190

SUPORTE PARA TORNOZELO 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

1 2-6 <20

2 6-12 <24

PE
RI

M
ET

RO
 D

O 
TO

RN
OZ

EL
O

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico respirável, 
correias em forma de oito com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e estabilização pretendidos, uma correia de tração 
em licra elástica. Aberto na zona dianteira para facilitar a 
sua colocação. Está disponível em dois tamanhos, e pode ser 
utilizada tanto na perna direita como na esquerda.

 ▍ Indicações: 
 ▪Entorses ligeiras.
 ▪Tendinites.
 ▪Recidivas.

 ▍ Cor:  Preto e cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OP1191

BOTA WALKER PEDIATRICA 

TAMANHOS 1 2

TAMANHO 
DO PÉ 14-18 16-21

Nº DO 
CALÇADO 21-27 24-32

ALTURA DA 
BOTA 23 29

 ▍ Características: 
Sola de perfil baixo, anti deslizante para aumentar a 
segurança durante a marcha, estrutura em plástico e zona 
inferior acolchoada para proteger a planta do pé e tornozelo, 
providenciando mais conforto, a zona interior consiste num 
tecido respirável para evitar atritos. Sistema de ajuste em velcro. 
Tem suportes em polietileno de baixa densidade para facilitar a 
imobilização da articulação tibiotársica. 

 ▍ Indicações: 
 ▪ Lesões e procedimentos cirúrgicos.
 ▪Entorses e rotura de ligamentos.
 ▪Substitui o gesso em situações de pré-ulceração.

 ▍ Cor:  Cinza.

Ref.: OP1194

ORTÓTESE NOTURNA PARA TORNOZELO E PÉ (AFO) 

TAMANHOS
MEDIDAS DA TALA CM

( Comprimento x 
Altura )

1 17 x 22

2 19 x 26,5

 ▍ Características: 
Fabricada em polietileno de alta densidade com 4 mm, sola 
anti deslizante, o forro interior é em espuma, tiras de ajuste 
em velcro para uma melhor regulação da flexão dorsal. O seu 
funcionamento é como uma tala posicional progressiva, pode 
ser usado para prevenir o pé equino e em situações onde há 
necessidade de evitar o encurtamento muscular, especialmente 
a nível dos músculos nos flexores plantares, que tem tendência a 
acontecer em períodos de longo repouso.

 ▍ Indicações: 
 ▪ Indicado para situações onde haja necessidade de manter 
ou aumentar o angulo da flexão dorsal e para controlo da 
articulação do tornozelo durante a noite.
 ▪Evita a flexão plantar mantendo o tornozelo em posição neutra 
conforme a situação do paciente, alongando passivamente 
a fáscia plantar e os músculos da barriga da perna durante o 
período noturno. 

 ▍ Cor:  Verde y negro.

Ref.: OP1192 DIR Ref.: OP1193 ESQ

CORRETOR NOTURNO HALLUX-VALGUS 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

1 2-6 <20

2 6-12 <24

PE
RÍ

M
ET

RO

 ▍ Características: 
Fabricado em tecido anelado respirável na zona exterior, sendo 
a zona interior em algodão turco, com uma tala abdutora em 
alumínio maleável para posicionamento do primeiro dedo e 
duas correias com fechos de velcro na zona posterior para ajuste, 
uma correia para ser ajustada ao primeiro dedo. Uma almofada 
no interior para proteção de qualquer tipo de atrito na cabeça do 
primeiro metatarso.

 ▍ Indicações: 
 ▪Correção postural do Hallux Valgus.
 ▪Pós cirurgia.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.
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 ▸DYNA-ORT

Ref.: OP1195D DIR Ref.: OP1195I ESQ Ref.: OP1198D DIR Ref.: OP1198I ESQ

ORTÓTESE DINÂMICA PARA TORNOZELO-PÉ (tipo DAFO) - FIXA DYNA-ORT®
 ▍ Características: 
Ortótese dinâmica em termoplástico disponível em 2 alturas constituída por:
Uma parte interna em termoplástico de baixa densidade (PE-BD) que cobre posteriormente a perna e 
está em contacto com toda a superfície plantar. Envolve todo o perímetro do medio pé para uma correta 
adaptação da ortótese ao pé, otimização e contenção dos tecidos.
Uma parte externa com formato esquelético em termoplástico de maior rigidez (PP) proporcionando um 
suporte rígido para controlar o posicionamento e alinhamento biomecânico do membro. Estende-se até ao 
limite proximal da cabeça dos metatarsos.
 O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam uma cómoda e firme adaptação, 
garantindo um adequado ajuste evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. 
É leve e os seus contornos são recortáveis, por outro lado o formato de baixo perfil facilita a colocação no 
calçado.
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal do médio pé, assegurando assim um maior 
conforto durante a sua utilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hiperextensão do joelho. Incapacidade ou debilidade na flexão plantar e ou flexão dorsal. 
 ▪ Flexão plantar excessiva (marcha sobre os dedos). 
 ▪ Instabilidade resultante de baixo ou alto tónus muscular. 
 ▪ Falta de coordenação e equilíbrio.

 ▍ Cor:  Branco.

TAMANHOS 1 2 3 4 5 6 7 8

TAMANHO 
DO PÉ 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21

ALTURA CM
OP1195 12,2 12,7 13,5 14,5 15,5 17 18,5 20,5

ALTURA CM
OP1198 16,5 17,4 18,3 19,2 20,7 22,2 24 26

Recomenda-se pedir o tamanho necessário para que exista 1 cm entre a extremidade distal dos dedos e  
a parte final da ortótese.

Ref.: OP1195 (curta)Ref.: OP1198 (alta)

Ref.: OP1196D DIR Ref.: OP1196I ESQ

ORTÓTESE DINÂMICA PARA TORNOZELO-PÉ ( tipo DAFO) - SUPRAMALEOLAR  
DYNA-ORT®

 ▍ Características: 
Ortótese dinâmica em termoplástico com desenho supra maleolar, constituída por:
Uma parte interna em termoplástico de baixa densidade (PE-BD) que envolve ambos maléolos e está em 
contacto com toda a superfície plantar. Envolve todo o perímetro do medio pé para uma correta adaptação 
da ortótese ao pé, otimização e contenção dos tecidos. 
Uma parte externa com formato esquelético em termoplástico de maior rigidez (PP) proporcionando um 
suporte rígido para controlar o posicionamento e o alinhamento biomecânico do membro. Estende-se até 
ao limite proximal da cabeça dos metatarsos.
O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam uma cómoda e firme adaptação, 
garantindo um adequado ajuste e evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. É leve e os seus 
contornos são recortáveis, por outro lado o formato de baixo perfil facilita a colocação no calçado. 
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal do médio pé, assegurando assim um maior 
conforto durante a sua utilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Pronação e supinação moderada e grave. Instabilidade articular no médio pé e ante pé, resultante de 
baixo ou alto tónus muscular. 
 ▪Pé plano grave. Falta de coordenação e equilíbrio. 

 ▍ Cor:  Branco.

TAMANHOS 1 2 3 4 5 6 7 8

TAMANHO 
DO PÉ 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21

Recomenda-se pedir o tamanho necessário para que exista 1 cm entre a extremidade distal dos dedos e  
a parte final da ortótese.
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Ref.: OP1197D DIR Ref.: OP1197I ESQ

ORTÓTESE DINÂMICA PARA TORNOZELO-PÉ (tipo DAFO) - ARTICULADA  DYNA-ORT®
 ▍ Características: 
Ortótese dinâmica em termoplástico (PE-BD) constituída por:
Uma peça que envolve os maléolos da tíbia e do perónio e está em contacto com toda a superfície plantar. 
Com articulações monocêntricas protegidas internamente com espuma de polietileno e com a possibilidade 
de ajustar facilmente o limite de flexão dorsal. Envolve todo o perímetro do medio pé para uma apropriada 
adaptação da ortótese ao pé, otimização e contenção dos tecidos. 
O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam uma cómoda e firme adaptação, 
garantindo um adequado ajuste evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. 
É leve e os seus contornos são recortáveis, por outro lado o formato de baixo perfil facilita a colocação no 
calçado. 
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal do médio pé, assegurando assim um maior 
conforto durante a sua utilização.

 ▍ Indicações: 
 ▪Hiperextensão do joelho. Incapacidade ou debilidade na flexão dorsal. 
 ▪ Flexão plantar excessiva (marcha sobre os dedos). 
 ▪ Instabilidade resultante de baixo ou alto tónus muscular. 
 ▪ Falta de coordenação e equilíbrio.

 ▍ Cor:  Branco.

TAMANHOS 1 2 3 4 5 6 7 8

TAMANHO 
DO PÉ 12,4 13,2 14 15 16 17,5 19 21

Recomenda-se pedir o tamanho necessário para que exista 1 cm entre a extremidade distal dos dedos e  
a parte final da ortótese.

Ref.: OP11900 
Cuña neutra

CALCANHEIRA PARA POSIÇÃO NEUTRA  

Ref.: OP11903 
Cuña de 3°

CALCANHEIRA COM 3 º SUPINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PÉ COM LIGEIRA PRONAÇÃO

Ref.: OP11905 
Cuña de 5°

CALCANHEIRA COM 5 º SUPINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PÉ COM PRONAÇÃO 
MODERADA/SEVERA
 ▍ Características: 
Fabricadas em material com elevada densidade (EVA), termo-moldável e facilmente personalizável. 
Apresentam duas cores para facilitar a distinção: vermelho - lado direito; azul – lado esquerdo. Possuem 
suporte de arcada longitudinal interna, em posição neutra (OP11900) ou com cunha para supinação de 3 º 
(OP11903) e 5º (OP11905). 

 ▍ Indicações: 
 ▪Pé plano.
 ▪Sintomas relacionados com postura dos membros inferiores.
 ▪Hiper-mobilidade/ fraqueza ligamentar .

TAMANHOS 1 2 3 4 5 6 7 8

TAMANHO DO PÉ 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34

 ▸DYNA-ORT
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Ref.: OP1170

ORTÓTESE TIPO ARNÊS - PAVLIK 

TAMANHOS IDADE

1 recém nascido

2 9-24 meses

 ▍ Características: 
Ortótese para pacientes até 2 anos, com tirantes e peça de 
peito fabricados em velour e botas em velour termomoldado; os 
tirantes que passam nos ombros são almofadados com neoprene 
para proteger de possíveis fricções, a peça do peito ajusta-se 
através de um sistema de velcros. Possui fivelas de plástico  que 
permitem colocar e retirar a ortótese de forma rápida e simples. 
O comprimento dos tirantes pode ser adaptado de acordo com a 
necessidade.

 ▍ Indicações: 
 ▪Displasia da anca
 ▪Anca instável nos primeiros meses de vida.
 ▪Subluxações.
 ▪Como complemento em tratamentos ortopédicos ou cirúrgicos.

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OP1172

ORTÓTESE PARA REALINHAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES  

TAMANHOS PERÍMETRO 
A CM

PERÍMETRO 
B CM

0 44-50 22-30

1 48-55 28-35

2 52-61 31-40

3 56-65 37-46

4 62-71 41-50

A

B

 ▍ Características: 
Esta ortótese para realinhamento do membro inferior é composta 
por uma faixa e dois suportes na zona da coxa, que estão ligados 
através de umas tiras elásticas que por sua vez criam uma tração 
que vem do interior de ambas as coxas para a zona posterior 
da faixa, com o objetivo de manter os membros inferiores em 
abdução e/ou rotação externa, permitindo o alinhamento correto. 
A faixa e os suportes da coxa são fabricados em tecido de veludo 
com fechos de velcro. Existem pontos de silicone no interior para 
impedir o deslocamento ou rotação da ortótese quando esta está a 
ser utilizada. A faixa é acolchoada na zona lombar para um maior 
conforto.

 ▍ Indicações: 
 ▪Patologias que provoquem disfunções no alinhamento dos 
membros inferiores devido a distúrbios neurológicos. O 
objetivo da ortótese é proporcionar um padrão de marcha mais 
funcional e com maior autonomia nas atividades quotidianas. 
 ▪Distúrbios na marcha que necessitem de posicionamento dos 
membros inferiores em abdução e/ou rotação externa nos 
pacientes com paralisia cerebral. Espinha bífida. Distúrbios 
durante o desenvolvimento embrionário. Musculatura 
hipotónica. Outras doenças raras.

 ▍ Cor:  Verde e cinza.
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 ▸Ortóteses pediátricas

Ref.: OP1173 Ref.: OP1174D DIR Ref.: OP1174I ESQ

ORTÓTESE DESROTADORA TIBIOFEMORAL - BILATERAL  ORTÓTESE DESROTADORA TIBIOFEMORAL - UNILATERAL 
 ▍ Características: 
O desrotador tibiofemoral é composto por uma faixa e por cintas elásticas 
unidireccionais; estas cintas incorporam pérolas de silicone na face interna 
para aumentar a aderência, realizando uma tracção em forma de espiral 
desde a parte medial do pé até à cintura, rodando a tíbia, fémur e anca 
no sentido em que se deseja a correcção. A finalidade é o aumento da 
estabilidade articular e uma maior propriocepção do esquema corporal, 
obtendo um correcto alinhamento dos membros inferiores.

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▍ Características:
O desrotador tibiofemoral é composto por uma faixa e por uma cinta 
elástica unidireccional; esta cinta incorpora pérolas de silicone na face 
interna para aumentar a aderência, realizando uma tracção em forma de 
espiral desde a parte medial do pé até à cintura, rodando a tíbia, fémur e 
anca no sentido em que se deseja a correcção. A finalidade é o aumento 
da estabilidade articular e uma maior propriocepção do esquema corporal, 
obtendo um correcto alinhamento dos membros inferiores.

 ▍ Cor:  Cinza.

 ▍ Indicações: 
 ▪Patologias que causem disfunções no alinhamento dos membros inferiores como consequência de sintomatologia de origem neurológica, conseguindo 
um padrão de marcha e bipedestação mais funcional e maior autonomia nas atividades diárias, equilíbrio e postura.
 ▪Em situações onde há necessidade de um posicionamento em abdução e ou rotação externa dos membros inferiores em pacientes com paralisia cerebral 
infantil, espinha bífida, distúrbios durante o desenvolvimento embrionário.
 ▪Outras doenças raras.
 ▪Pacientes com musculatura hipotónica

TAMANHOS  
OP1173

PERÍMETRO 
A CM

COMPRIMENTO DA 
CINTA EM CM

EQUIVALENCIA 
OP1172

0 44-50 120
0-1

1 48-55 120

2 52-61 142 2

3 56-65 164,5 3

4 62-71 187 4

A

TAMANHOS 
OP1174D / OP1174I

COMPRIMENTO 
DA CINTA EM CM

EQUIVALENCIA 
OP1172

1 120 0-1

2 142 2

3 164,5 3

4 187 4

O
RL

IM
AN

® 
PE

D
IA

TR
IC



158

O
RL

IM
AN

® 
PE

D
IA

TR
IC



159

Cuidando de si

O
RL

IM
AN

 S
IT

LI
VE



160

 ▸Gama de Coxins ▸Gama de Coxins

anti bacteriano bi-elástico não inflamável  fibras de 
silicone 

respirável impermeável

CARACTERÍSTICAS

Ref.: OSL1108

COXIM FORMATO CIRCULAR

TAMANHO ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸UNIVERSAL

Ref.: OSL1110

COXIM FORMATO FERRADURA

TAMANHO ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

Ref.: OSL1109

COXIM FORMATO QUADRADO

TAMANHO ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL
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 ▸Gama de Almofadas

CARACTERÍSTICAS

anti bacteriano bi-elástico não inflamável  respirável impermeávelefeito memória CAPA

Ref.: OSL1220

ALMOFADA VISCOELÁSTICA

TAMANHO
▴
8 cm
▾

42 45

42x42 45x42 

CAPA
Ref.: OSL1200F

TAMANHO UNIVERSAL

CAPA
Ref.: OSL1220F

TAMANHO 45

efeito memória

ρ = 80 kg/m³ Ref.: OSL1230

ALMOFADA VISCOELÁSTICA COM DESCARGA DO CÓCCIX

TAMANHO ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 
cm
 ▾UNIVERSAL

CAPA
Ref.: OSL1230F TAMANHO UNIVERSAL

ρ = 80 kg/m³

CARACTERÍSTICAS

anti bacteriano bi-elásticorespirável impermeávelefeito memória CAPA

Ref.: OSL1240

ALMOFADA VISCOELÁSTICA COM FORMATO FERRADURA 

TAMANHO ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

CAPA
Ref.: OSL1200F TAMANHO UNIVERSAL

efeito memória

ρ = 80 kg/m³
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 ▸Dispositivos de Proteção

 Ref.: OSL1302 

CALCANHEIRA PREVENÇÃO ÚLCERAS POR PRESSÃO

TAMANHO Base 18 cm
Height 14 cmUNIVERSAL

anti bacteriano fibras de 
silicone 

respirável
 bi-elástico não 

inflamável  
impermeável

TECIDO EXTERIOR

 ▸Gama de descanso

CARACTERÍSTICAS

efeito memória forma ergonómico CAPA anti bacteriano não inflamável  respirável

efeito memória

50
cm

Ref.: OSL3200

ALMOFADA ANATÓMICA VISCOELÁSTICA

TAMANHO 50

MEDIDAS EM CM 50 x 30 x 7/10 cm

 ~ Composição:
 ▪ Forra exterior:

 - Tecido: 100% poliéster
 - Sistema de fecho: 100% poliéster

 ▪Almofada anatómica: espuma poliuretano  
viscoelástica - densidade Kg/m3.

ρ = 40 kg/m³

Calcanheira prevenção úlceras por pressão
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Material publicitário

EXPOSITORES

 ▍ Expositor Genérico
Ref.: EXP-MP
Unidades: 30-40
180 x 52 cm

 ▍ Thermo-med® One Size Line
Ref.: EXP-ONE-Cartón 
Unidades: 14
48 x 50 x 30 cm

 ▍ Línea Elastic
Ref.: EXP-ORL-ELASTIC
Unidades: 21
46 x 20 x 38 cm

 ▍ Sofy-Plant® Gel
Ref.: EXP-SF/SGN
Unidades: 18-20
24 x 26 x 32 cm

 ▍ Sofy-Plant® Gel
Ref.: EXP-SF-UNI
Unidades: 10
30 x 20 x 20 cm
(Para cualquier ref. Sofy-Plant® Gel)
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Material publicitário

 ▍ Expositor
Ref.: EXP-OSG
160 x 60 cm
Unidades: 40

 ▍ Expositor
Ref.: EXP-PDT

 ▍ Expositor Multiproducto  
Thera Go®

Ref.: EXP-THG
150 x 40 cm
Unidades: 22

 ▍ Catálogo Thera Go®

Ref.: CAT#TGO
26 x 21 cm
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INTERORTO – Artigos Ortopédicos, Lda
Estrada Nacional 249-3, Cacem Park, 88, 
Armazém 10
Alto Bela Vista – 2735.307 Cacem – Portugal
Telefone: 214 262 939 - Fax: 214 264 912 
E-mail: geral@interorto.pt · www.interorto.pt
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