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Características:
Tecido elástico transpirável  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. 

Cor: 
Bege / Preto. 

Características:
Fabricado em tecido elástico transpirável que proporciona uma compresão em 3 dimensões, com 
rótula aberta 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. 

Cor: 
Bege / Preto. 

Características:
Tecido elástico transpirável que proporciona uma compresão em 3 dimensões, com rótula fechada  
e almofadas viscoelásticas em silicone para evitar a pressão excessiva, e com articulações policêntricas 
laterais. 

Indicações: 
Estados de irritação (tendomiopatia, ligamentose em primeira fase, artrose, artrite pós-traumática  
e pós-cirúrgica). Sensação de instabilidade. Também é indicada na correcção de valgo ou varo de  
joelho, associadas a instabilidades da rótula.

Cor: 
Bege / Preto. 

JOELHEIRA ELÁSTICA COM RÓTULA FECHADA 
RODETE EM SILICONE E BARRAS LATERAIS 34CM

JOELHEIRA ELÁSTICA COM RÓTULA ABERTA 
RODETE EM SILICONE E BARRAS LATERAIS 34CM

JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA FECHADA RODETE 
EM SILICONE ARTICULAÇÃO POLICÊNTRICA 34CM

Ref. 8104 (Bege)
Ref. 9104 (Preto)

Ref. 8105 (Bege)
Ref. 9105 (Preto)

Ref. 8106 (Bege)
Ref. 9106 (Preto)

Tamanhos

Perímetro cm a

Perímetro cm b

Tamanhos

Perímetro cm a

Perímetro cm b

Tamanhos

Perímetro cm a

Perímetro cm b
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JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA ABERTA RODETE 
EM SILICONE ARTICULAÇÃO POLICÊNTRICA 34CM

JOELHEIRA ELÁSTICA COM ROTULA FECHADA E ESTABILIZADORES 
LATERAIS 34CM

JOELHEIRA ELÁSTICA RÓTULA FECHADA RODETE 
EM SILICONE BARRAS LATERAIS 34CM

Ref. 8107 (Bege)
Ref. 9107 (Preto)

Ref. 8102

Ref. 8103

Características:
Em tecido elástico transpirável que proporciona uma compresão em 3 dimensões, com rótula aberta 
e almofadas viscoelásticas em silicone para evitar a pressão excessiva, e com articulações policên-
tricas laterais. 

Indicações:  
Estados de irritação (tendomiopatia, ligamentose em primeira fase, artrose, artrite pós-traumática 
e pós-cirúrgica). Sensação de instabilidade. Também é indicada na correcção de valgo ou varo de 
joelho, associadas a instabilidades da rótula.

Cor: 
Bege / Preto

Características:
Em tecido elástico transpirável 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

Características:
Fabricado em tecido elástico transpirável 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

Tamanhos

Perímetro cm

Tamanhos

Perímetro cm

Tamanhos

Perímetro cm A

Perímetro cm B
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Características:
Lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. Rótula aberta com apoio rotuliano em silicone  
e abertura na zona traseira, com barras flexíveis laterais e bandas de ajuste em velcro.

Efeitos:
Apoia, comprime e estabiliza.

Indicações: 
Dores das articulações, lesões e contusões ligeiras e instabilidades.

Cor: 
Ref. 6102 (Bege) / Ref. 7102 (Preto). 

Características:
Lycra transpirável  que proporciona uma compresão em 3 dimensões, com rótula fechada e almofadas 
viscoelásticas em silicone para evitar a pressão excessiva, e com articulações policêntricas laterais. 

Efeitos:
Apoio, compressão, ajustamento e estabilidade.Com o movimento do joelho, a almofada produz uma 
micromassagem que favorece a estimulação e a reabsorção de edemas e hematomas.

Indicações: 
Inflamações nas artroses e nas artrites, dores das articulações, tendinites e instabilidades ligeiras.

Cor: 
Ref: 6103 (Bege) / Ref: 7103 (Negro)

Características:
Lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. Rótula aberta com apoio rotuliano, aberta em 
toda a longitude, com barras flexíveis laterais e bandas de ajuste em velcro.

Efeitos:
Apoio, compressão, ajustamento e estabilidade.Com o movimento do joelho, a almofada produz uma 
micromassagem que favorece a estimulação e a reabsorção de edemas e hematomas.

Cor: 
Ref: 6103-A (Bege) / Ref: 7103-A (Negro)

JOELHEIRA EM LYCRA RÓTULA ABERTA 
E BARRAS FLEXÍVEIS LATERAIS 28CM

JOELHEIRA EM LYCRA RÓTULA ABERTA 
E BARRAS FLEXÍVEIS LATERAIS 35CM

JOELHEIRA EM LYCRA RÓTULA ABERTA E ABERTURA EM TODA 
A LONGITUDE COM BARRAS FLEXÍVEIS LATERAIS 35CM 

Ref. 6102
Ref. 7102

Ref. 6103
Ref. 7103

Ref. 6103-A
Ref. 7103-A

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Perímetros cm
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JOELHEIRA EM LYCRA RÓTULA ABERTA COM ARTICULAÇÕES 
POLICÊNTRICAS LATERAIS E BANDAS DE AJUSTE EM VELCRO 35CM

JOELHEIRA EM LYCRA RÓTULA ABERTA E ABERTURA EM TODA  
LONGITUDE COM ARTICULAÇÕES POLICÊNTRICAS LATERAIS 35CM

JOELHEIRA EM LYCRA COM CONTROLO DE FLEXO-EXTENSÃO 
CURTA 35CM

Ref. 6104
Ref. 7104

Ref. 6104-A
Ref. 7104-A

Ref. 6112
Ref. 7112

Características:
Lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. Rótula aberta com apoio rotuliano em silicone, 
com articulações policêntricas e bandas de ajuste em velcro.  

Efeitos:
Apoio, compressão, ajustamento e estabilidade. Com o movimento do joelho, a almofada produz 
uma micromassagem que favorece a estimulação e a reabsorção de edemas e hematomas. 

Indicações:  
Inflamações nas artroses, artrites, dores articulares, tendinites e instabilidades ligeiras.

Cor: 
Ref: 6104 (Bege) / Ref: 7104 (Negro)

Características:
Lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. Rótula aberta com apoio rotuliano, aberta em 
toda a longitude, com articulações policêntricas e bandas de ajuste em velcro.  

Efeitos:
Apoio, compressão, ajustamento e estabilidade. Com o movimento do joelho, a almofada produz 
uma micromassagem que favorece a estimulação e a reabsorção de edemas e hematomas. 

Cor: 
Ref: 6104-A (Bege) / Ref: 7104-A (Negro)

Características:
Em lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão com articulações policêntricas de 0-15-30-
60-90 graus de flexo-extensão. Fecho em velcro na coxa e gémeo, aberturas nas zonas dianteira 
superior e traseira inferior.

Efeitos: 
Apoio, compressão e estabilização médio lateral e de flexo-extensão, estimulação da articulação na 
fase funcional. 

Cor: 
Ref: 6112 (Bege) / Ref: 7112 (Preto)

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Perímetros cm
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Características:
Em lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão com articulações policêntricas de 0-15-30-60-
90 graus de flexo-extensão. Fecho em velcro na coxa e gemeo, aberturas nas zonas dianteira superior 
e traseira inferior.

Efeitos:
Apoio, compressão e estabilização médio lateral e de flexo-extensão, estimulação da articulação na 
fase funcional.

Indicações: 
Reabilitação funcional após cirurgia ou traumatismos, instabilidades congénitas ou adquiridas, proces-
sos degenerativos da articulação do joelho.

Cor: 
Ref: 6113 (Bege) / Ref: 7113 (Negro)

Características:
Algodão e poliamida com uma tricapa transpirável de lycra. Com almofada aberta rótuliana em  
silicone, com barras laterais e bandas de ajuste em velcro superior e inferior.

Indicações: 
Síndromes de hiper-pressão externa e em subluxações de rótula. Especialmente indicados para pre-
venir recidiva (repetitiva) depois de uma intervenção cirúrgica da secção da zona externa ou de uma 
luxação recidivante de rótula.

Cor: 
Preto

Características:
Fabricada em lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. 
Rótula aberta com apoio rotuliano, abertura concava na zona  
do popliteo, barras flexíveis laterais e bandas de ajuste em velcro 
que envolvem por completo o músculo e barriga da perna.

Efeitos:
Compressão, estabilização e suporte. 

Indicações: 
Tratamentos pós-cirúrgicos do joelho. Estes dispositivos graças ao 
seu formato, estão indicados nas situações em que nos interessam 
uma adaptação rápida do dispositivo, que requer variações na 
compressão exercida, dependendo da actividade a realizar. (activi-
dades desportivas, mas que requerem uma compressão no momento 
do esforço mecânico, actividades laborais, etc... ). Pacientes com 
deformidades tendo dificuldade na sua colocação.

Cor: 
Ref. 6119 (Bege) / Ref. 7119 (Preto)

JOELHEIRA EM LYCRA COM CONTROLO DE FLEXO-EXTENSÃO  
LONGA 45CM

JOELHEIRA CONTROLO LATERAL 
OU MEDIAL DA RÓTULA 35CM

JOELHEIRA ENVOLVENTE COM BARRAS MÉDIO-LATERAIS 28CM

Ref. 6113
Ref. 7113

Ref. 7117-D (Dir.)
Ref. 7117-I (Esq.)

Ref. 6119 
Ref. 7119

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Perímetros cm

TAMANHOS UNIVERSAL
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JOELHEIRA ENVOLVENTE COM ARTICULAÇÕES 
POLICÊNTRICAS 35 CM

Ref. 6120
Ref. 7120

Características:
Em lycra transpirável, espuma de poliuretano e algodão. Rótula aberta com apoio rotuliano, abertura      
concava na zona do popliteo, articulações plicêntricas laterais e bandas de ajuste em velcro que en-
volvem por completo o músculo e barriga da perna.

Efeitos:
Compressão, estabilização e suporte.

Indicações:  
Tratamentos pós-cirúrgicos do joelho. Estes dispositivos graças ao seu formato, estão indicados nas 
situações em que nos interessam uma adaptação rápida do dispositivo, que requer variações na 
compressão exercida, dependendo da actividade a realizar (actividades desportivas, mas que re-
querem uma compressão no momento do esforço mecânico, actividades laborais, etc... ), pacientes 
com deformidades tendo dificuldade na sua colocação.

Cor: 
Ref: 6120 (Bege) / Ref: 7120 (Preto)

Características:
Fabricada em material têxtil elástico transpirável, é composta por uma articulação policêntrica em 
um dos lados e hastes fléxiveis do lado oposto. bolsa de ar munida de válvulas com sistema de  
enchimento. Cinto de ajuste fémural e tibial, rodete infrapatelar e abertura fémural interior para 
facilitar a sua colocação. abertura fémural interior e posterior na zona da barriga da perna.

Efeitos:
Efeito de compressão condilar produzindo um alinhamento do desvio axial (valgo-varo), dando como 
resultado uma diminuição das compressões sobre o alinhamento tibial (alinhamento e diminuição 
das cargas). 

Indicações: 
Artroses dos compartimentos femurotibial, valgos e varos artrósicos, lesões meniscais, gonartroses.

Função: Ao proceder à insuflação da bolsa aumentamos a compressão médio lateral quando se trata 
de um valgo/varo do joelho obtendo uma abertura do outro compartimento femurotibial minimi-
zando as cargas condilares sobre o alinhamento tibial. A articulação policêntrica, em conjunto com  
a bolsa insuflável contribui para um melhor alinhamento. Nas lesões meniscais abre o comparti-
mento femurotibial.

Cor: 
Bege.

Como seleccionar a joelheira:

JOELHEIRA VARO-VALGO PARA GONARTROSES 
“GONARTEC” 39CM

Ref. 6121D (Dir.)
Ref. 6121I (Esq.)

IMPORTANTE:
Para seleccionar o modelo adequado con-
sulte o seguinte quadro.

Tamanhos

Perímetros cm

Tamanhos

Patologia            Seleccione a Referência

Varo Perna Direita           6121 D (Dir.)

Valgo Perna Direita          6121 D (Dir.)

Varo Perna Esquerda           6121 I (Esq.)

Valgo Perna Esquerda           6121 I (Esq.)

Perímetros cm
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Características:
Fabricado com tecido de veludo 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: 
Bege   
IR-4000 - 40 cm IR-6000 - 60 cm
IR-5000 - 50 cm IR-7000 - 70 cm

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.

IR-5001 - 50 cm
IR-6001 - 60 cm
IR-7001 - 70 cm

Cor:
Azul

ORTÓTESE IMOBILIZADORA JOELHO A 0º

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DO JOELHO A 20º

Ref. IR-4000 / IR-5000 / IR-6000 / IR-7000

Ref. IR-5001 / IR-6001 / IR-7001

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.

IR-5002 - 50 cm
IR-6002 - 60 cm
IR-7002 - 70 cm

Cor:
Azul

Características:
Fabricado com 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 apoio dos músculos e da barriga 
da perna.

Cor:
Preto

ORTÓTESE IMOBILIZADORA DO JOELHO A 0º

ORTÓTESE DE JOELHO “ACTIVITY”

Ref. IR-5002 / IR-6002 / IR-7002

Ref. 94231

TAMANHOS UNIVERSAL

IR-7002: 70 cm IR-7001: 70 cm

Tamanhos

Perímetro cm
(15 cm acima do
meio da rótula)

S

36-46

M

46-53

L

53-58

Tamanhos

Perímetro cm

Tamanhos

Perímetro cm
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Características:
Fabricado com 2 bandas acolchoadas, faixas de velcro de ajuste e duas articulações monocêntricas 
com regulação de bloqueio de -10º -+30º  ,com controlo de flexão de 0º - +120º em intervalos de 
10º. Sistema de prolongação das barras telescópicas minimo 44cm e máximo 69cm. As placas lat-
erais almofadadas evitam o contacto directo 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).

Características:
Fabricado com 4 bandas acolchoadas, faixas de velcro de ajuste e duas articulações monocêntricas 
com regulação de bloqueio de -10º -+30º  ,com controlo de flexão de 0º - +120º em intervalos de 
10º. Sistema de prolongação das barras telescópicas minimo 44cm e máximo 69cm. As placas lat-
erais almofadadas evitam o contacto directo 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).

Características:
Fabricado com 4 bandas acolchoadas, faixas de velcro de ajuste e duas articulações monocêntricas 
com regulação de bloqueio 0º com controlo de flexão de 0º - + 80º em intervalos de 10º. Sistema de 
prolongação das barras telescópicas mínimo 43cm e máximo 59cm. As placas laterais almofadadas 
evitam o contacto directo da ortótese com a perna.

Barras desmontáveis:
Os terços superior e inferior das barras são desmontáveis (2 parafusos), para poder reduzir a longi-
tude da barra em pacientes de menor altura. 
Ao desenroscar o parafuso de cada ponta da articulação (inclui-se ferramenta adequada), tira-se 
facilmente a terceira parte, tanto da parte superior como da inferior, para assim encurtar a longitude 
total da ortó-tese e deixá-la em 43 cm.
 
Articulação:  
O bloqueio pode ser efectuado em extensão a 0º. A flexão pode 
ser ajustada de 0º a 80º em intervalos de 10º. Dispões de um dis-
positivo de bloqueio em extensão completa.

ORTÓTESE DE JOELHO COM ARTICULAÇÃO 
DE FLEXO EXTENSÃO CURTA/ LONGA 51/69 CM

Características:
Fabricado com duas bandas alcochoadas, duas faixas de velcro e duas articulações policêntricas com 
regulação a 0º - 15º - 30º - 60º - 90º para limitar a flexo-extensão.

Efeitos:
Proporciona estabilidade e controlo médio lateral e antero posterior do joelho.

Indicações:  
Para joelhos instáveis ou lesionados. reabilitação pós-operatória 
e pós-tráumatica. para imobilização relativa da articulação em 
situações que requerem um perfeito controlo. Quando interessa 
determinar a mobilidade de um joelho (cirurgia de ligamentos 
cruzados).

Ref. 94230
Ref. 94240

Altura:
94230: 51 cm
94240: 69 cm

TAMANHO UNIVERSAL

ORTÓTESE DE JOELHO COM BLOQUEIO REGULÁVEL Ref. 94250

ORTÓTESE DE JOELHO COM BLOQUEIO REGULÁVEL 4 BANDAS

ORTÓTESE DE JOELHO COM BLOQUEIO REG. FECHADA 2 BANDAS

Ref. 94260

Ref. 94261

Cor: 
Preto

Cor: 
Preto

Cor: 
Preto/Cinza

Cor: 
Preto

TAMANHO UNIVERSAL

TAMANHO UNIVERSAL

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

Efeitos:
Suporte e estabilização média-lateral. Total mobilidade da 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

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO “VALFEET XR”
Ref. 1SSD (Dir.)
Ref. 1SSI (Esq.)

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.

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM BOLSAS 
INSUFLÁVEIS “VALFEET AIR”

Ref. 2SSD (Dir.)
Ref. 2SSI (Esq.)

PÉ ELÁSTICO COM BANDA CRUZADARef. TOB-500

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

Efeitos e Indicações:
Segura e estabiliza a articulação nas lesões ligeiras, entorces e derrames. É uma boa alternativa às li-
gaduras funcionais, reduzindo o tempo de utilização. Recomenda-se a sua utilização por cima de uma 
meia.

Cor:
Ref: TOB-500N Preto
Ref: TOB-500B Bege

Tamanho

Tamanho do pé

Tamanho

Tamanho do pé

Tamanho

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

Efeitos E Indicações:
Suporte funcional para entorses e lesões, estabilidade média, terapia de frio na prática desportiva 
quando queremos obter um efeito analgésico.

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM BOLSAS DE GEL E PLACAS 
TERMOPLÁSTICAS “VALTEC GEL”

Ref. EST-082

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM CORDÕESRef. EST-080

Características:
Tecido resistente com cordões tipo bota e banda elástica cruzada.

Efeitos e Indicações:
Segura e estabiliza a articulação nas lesões ligeiras do tornozelo pós-traumáticas ou pós-cirúrgicas, 
instabilidades congénitas ou adquiridas, recidivas, inflamações nas artroses e artrites e como na 
terapia preventiva na prática desportiva.

Cor:
Branca

Características:
Fabricado em tecido semi-rígido transpirável e desenhado para poder optar para diferentes tipos 
de configurações: estabilizador convencional, com correia pronosupinadora, placas termoplásticas 
maleolares interna e externa. 
 
Efeitos e 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. Insu-
ficiência 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-fracturas, depois do tratamento com gesso. Debilidade dos ligamentos. Tendinopatias.

Cor: 
Azul

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO VALFEET COM PLACAS  
TERMOPLÁSTICAS

Ref. EST-084

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

Efeitos:
Suporte e estabilização média-lateral. Total mobilidade da flexo-extensão, possibilidade de imobiliza-
ção 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

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO COM PLACAS  
TERMOPLÁSTICAS “VALTEC”

Ref. EST-085

Tamanho

Tamanho do pé

Tamanho

Perímetro cm

TAMANHO UNIVERSAL

Tamanho

Perímetro cm
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Características:
Bota com articulações de regulação da dorso-flexão de 0º a 45º incluindo o bloqueio em ambos  
os sentidos, almofada envolvente para perna, desenhada em forma de arco “balancin”. 
 
Indicações:  
Imobilização da articulação tibio-tarsiana assim como o pé, tornozelo e perna, permitindo andar graças 
à sua sola em forma de “BALANCIN”. Controlo da flexo-extensão.

Cor: 
Preto.

Características:
Bota sem regulação aberta na zona do calcanhar, almofada envolvente para perna, desenhada em 
forma de arco “balancin”. 
 
Indicações:  
Imobilização da articulação tibio-tarsiana assim como o pé, tornozelo e perna, permitindo andar graças 
à sua sola em forma de “BALANCIN”. Controlo da flexo-extensão.

Cor: 
Preto.

Características:
Sola de perfil baixo, antideslizante para aumentar a segurança durante a marcha, acelera o processo de 
cicatrização, prevenindo o enfraquecimento muscular.
Em lesões em que não haja a necessidade de uma imobilização completa, ou seja contenção nas lesões 
ligamentares do pé e ante-pé, concebida sob os mesmos parâmetros que o modelo normal só que mais 
curta, cuja altura abrange só dois terços da perna, proporcionando mais conforto e menos peso. 
 
Indicações:  
Modelo curto especialmente indicado para lesões do pé, fractura metatarsiana, bunionectomía, lesões 
nos tecidos moles, pós-cirúrgia, lesões na zona frontal do ante-pé, maléolo, calcâneo e entorses graves 
na zona do tornozelo.

Cor: 
Preto.

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO “ARTICULADO-WALKER”

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO “FIXO - WALKER”

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO “FIXO - WALKER” - CURTA

Ref. EST-086

Ref. EST-087

Ref. EST-088

 Tamanhos             S/1       M/2      L/3

 Tamanho do pé  36-39   40-42   43-45

IMOBILIZADOR DE TORNOZELO “AIR CAM-WALKER”Ref. EST-083

Características:
Bota com articulações de regulação da dorso-flexão de 0º a 45º incluindo o bloqueio em ambos os sen-
tidos, almofada envolvente para perna, bomba de insuflação graduável para pé e tornozelo, desenhada 
em forma de arco “balancin”.

Efeitos e Indicações:
Limitação dos movimentos nos transtornos da articulação do tornozelo ou do pé, apoios em ângulos 
específicos e como ajuda nos processos reconstrutivos nas entorses, nas lesões dos ligamentos do tor-
nozelo, nas feridas do pé (incluídas as pós-cirúrgica), inflamações do tendão de Aquiles e nas fracturas 
sem deslocamento da porção distal da tíbia.

Cor:
Preto

 Tamanhos              S/1       M/2      L/3

 Tamanho do pé   36-39   40-42   43-45

 Tamanhos              S/1      M/2      L/3

 Tamanho do pé  36-39   40-42   43-45

 Tamanhos              S/1      M/2      L/3

 Tamanho do pé  36-39   40-42   43-45
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Características:
Fabricado em polietileno de alta densidade forrada em algodão lavável e transpirável, com fecho 
em velcro e almofadas de protecção. Com regulação de rotação interna e externa desde 0º a 15º.  
Possibilidade de regular a flexão plantar e dorsal desde 0º a 75º com intervalos de 15º. 
O seu “design” anatómico permite libertar as zonas maleolares e introduzir o calcanhar assim como 
ser adaptado tanto para o pé esqº ou dtº.

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

Características:
Fabricada em polipropileno de alta densidade injectado. 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 90º. Mantém uma postura correcta durante a fase de reposo. Tamém é possível modificar a anato-
mia 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 perío-
do em que a pessoa está a deslocar-se, sendo o resultado de uma melhor actividade ao nível da 
circulação assim como no retorno venoso.

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

Cor:
Branco

Características:
Fabricado em veludo e espuma. Alomofada 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:
Bordeau

TALA MULTI-POSICIONAL PÉ-TORNOZELO

ORTÓTESE  PÉ PENDENTE

KIT PÉ PENDENTE

SUPORTE PATELAR COM ALMOFADA EM SILICONE

Ref. TP-2100

Ref. KIT-TP2102

Ref. SP-110

Ref. TP-2102D (Dir.) 
Ref. TP-2102I (Esq.)

TAMANHO UNIVERSAL

Tamanhos                       1            2 

Tamanho do pé            35-39   39-44 

Tamanhos                      S/1       M/2        L/3       XL/4
Tamanho Do Pé           35-37   37-39    39-41   41-44
Altura                            29         32         34         39

Tamanho do pé

Tamanhos
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Características:
Fabricado em termoplástico e tecido aveludado com fecho em micro-gancho, uma almofada na zona 
do primeiro dedo. Composto por uma tala abdutora para regular a posição do primeiro dedo. 

Efeitos:
Correcção do primeiro dedo assim como o alinhamento progressivo das partes macias e articulações.

Indicações:
Correcção do hallux-valgus.

Cor: 
Azul. 

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 detrás do tendão de aquiles e fecha com velcro para exercer 
tracção até à posição desejada.

Efeitos:
Posiciona o primeiro dedo.

Indicações: 
Correcção do hallux-valgos.   Cor:  Bege 

Características:
Fabricado  em forma neutra podendo adaptar-se tanto 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-
cirurgicas. Em material transpirável, sem biqueira ideal para cirurgia nos dedos e ante-pé, reforçado na 
zona do tacão ideal para problemas na zona do calcâneo. 

Idicações:
Pós-cirurgia na zona do pé e dedos, edemas, ou quando não é possivel a utilização de calçado conven-
cional.

Cor: 
Preto. 

Características:
Fabricado  em forma neutra podendo adaptar-se tanto 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-
cirurgicas. Em material transpirável, sem biqueira ideal para cirurgia nos dedos e ante-pé, reforçado na 
zona do tacão ideal para problemas na zona do calcâneo. 

Idicações:
Pós-cirurgia na zona do pé e dedos, edemas, ou quando não é possivel a utilização de calçado convencio-
nal. Quando existe uma imobilização tibio-tárxica e é necessário ajuda quando se desloca.

Cor: 
Preto. 

CORRECTOR NOCTURNO HALLUX-VALGUS 

CORRECTOR DIURNO HALLUX-VALGUS 

CORRECTOR NOCTURNO EM TERMOPLÁSTICO 
HALLUX-VALGUS

SAPATO PÓS-CIRÚRGICO

SAPATO PÓS-CIRÚRGICO COM TACÃO

Ref. HV-30 (Dir.)
Ref. HV-31 (Esq.)

Ref. HV-32

Ref. HV-33D (Dir.)
Ref. HV-33I (Esq.)

Ref. CP01

Ref. CP02

Tamanhos                        1             2       

Tamanho do pé            35-38    39-40

Tamanhos                      S/1       M/2        L/3  

Tamanho do pé           34-36    37-40    41-46

Tamanhos                   XS/0        S/1       M/2         L/3        XL/4

Tamanho do pé            33-35    36-38    39-40    41-42     43-45 

Tamanhos                      XS/0       S/1        M/2        L/3        XL/4

Tamanho do pé            33-35    36-38    39-40    41-42     43-45 

TAMANHOS UNIVERSAL

Características:
Em tecido de algodão rígido no interior  em contacto com a pele. Composto por uma tala abdutora de 
alumínio moldálvel para regular a posição do primeiro dedo. Tem a propriedade de envolver todo o pé 
assim como regular o perímetro.

Efeitos:
Posiciona o primeiro dedo.  

Indicações: 
Correcção postural do hallux-valgos. Pós-cirúrgico.  Cor: Bege


