
• Ortóteses para o Tronco 

Bandas Abdominais, Faixas Lombares e de Protecção
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Características:
Tecido elástico transpirável multibanda, duas faixas que se prolongam sobre os ombros passando pela 
zona das axilas cruzando-se na zona traseira e fechando-se com fecho de velcro na zona abdominal, 
o que permite exercer uma tracção gradual na zona dorsal obrigando a pessoa estar na posição cor-
recta.

Efeitos: 
Regulação da posição dorsal e correcção anatómica. Não é recomendável utilizá-la mais de 3-4 horas 
por dia.

Indicações: 
Dorsalgias, ginástica terapêutica.

Cor: 
Bege 

Características:
Tecido elástico transpirável acolchoado com duas faixas que se prolongam sobre os ombros passando 
pela zona das axilas cruzando-se na zona traseira, o que permite exercer uma tracção gradual na 
zona dorsal obrigando a pessoa estar na posição correcta. 

Efeitos: 
Regulação dorsal e correcção anatómica. Não é recomendável utilizá-la mais de 3-4 horas por dia.

Indicações: 
Dorsalgias, ginástica terapêutica. 

Cor: 
Bege

CORRECTOR DORSALRef. E-240 

Características:
Fabricada em tecido semi-rigido e semi-elástico, com quatro barras  flexiveis para apoio abdominal, 
ajuste de fixação cruzado na zona dianteira apertando na zona dianteira abdominal.

Efeitos: 
Suporte uniforme, cómoda e confortável.

Indicações:
Pequenas e médias esventrações, profilaxias pós-cirúrgicas e pós-parto.

Cor: 
Bege 

CORRECTOR DORSAL TRANSPIRÁVEL

FAIXA SEMI-RIGIDA ABDOMINAL

Ref. ET-210 

Ref. A-130

Tamanhos  XS/1 S/2 M/3 L/4 XL /5 XXL/6

Perímetro Cm  75-85 80-92 85-97 92-104 98-110 104-120 

Ponto de medição
por baixo do peito.

Tamanhos  XS/1 S/2 M/3 L/4 XL/5 XXL/6

Perímetro Cm  75-85 80-92 85-97 92-104 98-110 104-120 

Tamanhos

Perímetro cintura cm

Altura dianteira

Altura traseira

Ponto de medição
por baixo do peito.

Ponto de medição
no abdómen

Altura dianteira
ver quadro

Altura traseira
ver quadro
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Características: 
Tecido elástico transpirável 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: 
BE-240 Bege
BEB-240 Branca

Características:
Em tecido elástico multibanda transpirável, com barras  posteriores flexíveis, faixas elásticas de fixa-
ção que se cruzam na zona dianteira apertando na zona abdominal com fecho de microgancho para 
facilitar a colocação.

Efeitos: 
Exerce compressão sobre a parede abdominal elevando a mesma, evitando que descaía especial-
mente nos ultimos meses de gravidez.  

Indicações:
Alivia as lombalgias durante a gravidez. Efeito mecânico: a regulação da contenção contribui para            
o controlo da hiperlordosis que é próprio das mulheres grávidas nos últimos meses de gravidez.

Cor: 
Branco Tamanhos S/1

80/105 106/122 123/140

M/2 L/3

Perímetro em cm

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

Indicações:
Sindromas lombares.

Cor: 
Bege

FAIXA ABDOMINAL PRÉ-NATAL 14-24 CM

FAIXA ABDOMINAL PRÉ-NATAL 14-24 CM

FAIXA DORSAL HOMEM/SENHORA 16-16CM

Ref. BE-240

Ref. BE-160 (M)
Ref. BE-170 (F)

Ref. BE-165 (M)
Ref. BE-175 (F)

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 

FAIXA DORSAL HOMEM/SENHORA 16-16CM

Ref. A -131

Ponto de medição
no abdómen

Ponto de 
medição

no abdómen

Altura dianteira
24cm (BE-240)

Altura traseira
24cm (BE-240)

Ponto de medição
por baixo do peito

Altura dianteira
16 cm (BE-160)
16 cm (BE-170)

Altura traseira
16 cm (BE-160)
16 cm (BE-170)

Altura dianteira
14 cm

Altura traseira
24 cm

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6

Perímetro em cm 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-125

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6

Perímetro em cm 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-125

Tamanhos homem S/1 M/2 L/3 Tamanhos Senhora  Único

Perímetro abaixo  
do peito em cm 70-90 90-110 110-130
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Características:
Combinação de tecido elástico e algodão  Dispõe de quatro barras semi-rigidas posteriores e bandas 
de ajuste em velcro.

Efeitos: 
Forte contenção e apoio lombar, ajustamento anatómico e fácil aplicação.

Indicações: 
Lombalgias, lombociaticas, sobrecargas de trabalho ou desportivas.

Cor: 
Branca

CINTA LOMBAR SEMI-RIGIDA 16-25CMRef. CEB-400

Características:
Tecido elástico resistente transpirável 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 lombosacro. As suas 
características proporcionam uma boa acção em sindromas lombares.

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

Cor: 
Bege

CINTA SACROLOMBAR CLASSIC” 15-25CMRef. L-250

FAIXA DORSAL 3 BANDAS 24-24CM

Características 
Tecido eslástico contínuo com ajuste em velcro.

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

Indicações: 
Contenção de pequenas e médias esventrações. Faixa de contenção pós-cirurgico e pós-parto.

Cor: 
Bege

Ref. BE-245

FAIXA DORSAL 4 BANDAS 32-32CM

Características 
Tecido elástico contínuo com ajuste em velcro.

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

Indicações: 
Contenção de pequenas e médias esventrações. Faixa de contenção pós-cirurgico e pós-parto.

Cor: 
Bege

Ref. BE-305

Tamanhos XS/1 S/2 M/3 L/4 XL/5 XXL/6 XXXL/7
Perímetro da 
anca em cm 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-125 123-131 

Tamanhos 1 2 3 4
Perímetro da  
anca em cm 70-85 85-100 100-115 115-125

Tamanhos S/1 M/2 L/3
Perímetro da  
cintura em cm 70-90 90-110 110-130

Tamanhos S/1 M/2 L/3
Perímetro da  
cintura em cm 70-90 90-110 110-130
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Características:
Tecido elástico transpirável com bandas cruzadas que passam pela zona posterior. Dispõe de barras 
flexíveis e bandas de ajuste em velcro.

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

Indicações:
Lombalgias, lombociaticas, sobrecargas de trabalho ou desportivas.

Cor: 
Preta.

CINTA LOMBAR MOTORISTA 16-26CM

CINTA LOMBAR PROTECÇÃO LABORAL 13-24CM

CINTA DE PROTECÇÃO LABORAL /ALTA CONTENÇÃO 16-24CM

Características:
Tecido lycra transpirável 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: 
Preta.

Ref. T-420

Ref. CEN-410

Ref. T-421

Características:
Tecido elástico de contenção superior ao modelo T-420. Com quatro barras posteriores, faixas elásti-
cas 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: 
Preta.

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4
Perímetro  
da anca 70-85 85-100 100-115 115-125

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4
Perímetro  
da anca cm 73-85 85-97 97-110 110-125

Tamanhos S/2 M/3 XL/4 
Perímetro  
da anca cm 75-90 90-105 105-125 
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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

FAIXA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS COM ORIFÍCIO

FAIXA ABDOMINAL PARA OSTOMIZADOS SEM ORIFÍCIO

Ref. COL-245 / COL-247 / COL-249
Ref. COL-165 / COL-167 / COL-169

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

(COL-160)

(COL-240)

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

Perímetro cm  75-85 85-95  95-105 105-120 

Referência COL-245 COL-247 COL249 COL-165 COL-167 COL169

Altura cm 24 24 24 16 16 16

Orifício 50 75 90 50 75 90

Tamanhos XS/1 S/2 M/3 L/4 Refª COL-240 COL-160 

Perímetro 75-85 85-95  95-105 105-120 Altura cm 24 16
cm  
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Características:
Fabricada em tecido semi-rigido e semi-elástico, com quatro barras flexíveis para apoio abdominal, 
ajuste de fixação cruzado na zona dianteira apertando na zona dianteira abdominal.

Efeitos: 
Apoio sacrolombar, perfeita adaptação anatómica, comodidade no uso e suave em contacto com  
a pele.

Indicações: 
Lumbago, lombociática, processos degenerativos, atonia e debilidade muscular, tratamentos pré  
e pós-cirurgicos.

CINTA SACROLOMBAR “LUMBITRON” CURTA 16-26CM
Ref. LT-280 (Bege) 
Ref. LTB-280 (Branca)

Características:
Fabricado em tecido transpirável multibanda com duas bandas cruzadas, com 8 barras na zona lom-
bar e fecho de velcro na frente. 

Efeitos: 
Apoio sacrolombar, perfeita adaptação anatómica, comodidade no uso e suave em contacto com  
a pele.

Indicações: 
Lumbago, lombociática, processos degenerativos, atonia e debilidade muscular, tratamentos pré  
e pós-cirurgicos.

Cor: 
Bege.

FAIXA SACROLOMBAR “LUMBITRON” 16-24CMRef. LT-283

Características:
Fabricado em tecido transpirável multibanda com duas bandas cruzadas, com 4 barras na zona lom-
bar e fecho de velcro na frente. 

Efeitos e Indicações: 
Muito confortável e cómoda de usar, forte contenção e aopoio sacrolombar, adaptação específica às 
diferentes anatomias, indicada em lombalgias, lombociáticas, atonia, debilidade muscular e proces-
sos degenerativos.

Cor: 
LTB-Bege LTN-Preto LT- Branco

FAIXA SACROLOMBAR “LUMBITRON STABLE” 16-26CMRef. LT-284

Tamanhos 1 2
Perímetro  
da anca cm 75-91 91-115

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7
Perímetro  
da anca 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7
Perímetro  
da anca 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123
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Características:
Tecido elástico multibanda transpirável com duas bandas e tensores cruzados. Dispõe de oito barras 
flexíveis e placa lombar amovível em esponja para dar calor na zona lombar.

Efeitos e Indicações: 
Muito confortável e cómoda de usar, forte contenção e apoio sacrolombar, adaptação específica  
às diferentes anatomias, indicada em lombalgias, lombociáticas, espondiloartroses, atonia,  
debilidade muscular e processos degenerativos. Suporte adbominal e apoio lombar.

Cor: 
Bege. 

CINTA SACROLOMBAR FORTE “LUMBITRON” CURTA 16-26CM

Características:
Tecido elástico multibanda transpirável com duas bandas cruzadas. Dispõe de oito barras flexíveis  
e placa lombar amovível em esponja para dar calor na zona lombar.

Efeitos: 
Forte contenção e apoio lombar, ajustamento anatómico e fácil aplicação.

Indicações: 
Lombalgias, lombociáticas, sobrecargas de trabalho ou desportivas.

Cor: 
Bege. 

CINTA SACROLOMBAR “LUMBITRON” ALTA 20-32CMRef. LT-290

Ref. LT-300

CINTA SACROLOMBAR FORTE “LUMBITRON” ALTA 20-32CM

Características:
Tecido elástico multibanda transpirável com duas bandas e tensores cruzados. Dispõe de oito barras 
flexíveis e placa lombar amovível em esponja para dar calor na zona lombar.

Efeitos: 
Muito confortável e cómoda de usar, forte contenção e apoio sacrolombar, adaptação específica  
às diferentes anatomias, indicada em lombalgias, lombociáticas, espondiloartroses, atonia, debilidade 
muscular e processos degenerativos. 

Cor: 
Bege.

Ref. LT-310

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7 
Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7 
Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7 
Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123
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Ref.1300/1310

Características:
Tecido elástico multibanda transpirável com características idênticas às cintas (LT300 e LT310) 
com duas bandas e tensores cruzados. Dispõe de oito barras flexíveis e placa lombar amovível em  
esponja para dar calor na zona lombar assim como uma bolsa na zona lombar para introduzir  
a placa em polietileno.

Efeitos e Indicações: 
Produzem um forte apoio lombar e maior contenção e suporte, graças ao reforço das placas que 
permitem, juntamente com a compressão abdominal exercida, um maior efeito corrector sobre  
o segmento lombar em hiperlordose. Indicada em lomboartrose, processos degenerativos,  
lombociáticas.

Cor: 
Bege. 

CINTA SACROLOMBAR FORTE “LUMBITRON” PLACA TERMO-
MOLDÁVEL

ALMOFADINHA LOMBAR ANATÓMICA

Características:
Tecido elástico multibanda transpirável com duas bandas que passam pelos ombros e pela zona das 
axilas cruzando-se na zona abdominal e lombar. Dispõe de quatro barras flexíveis.

Efeitos e Indicações: 
Muito confortável e cómoda de usar, forte contenção e apoio dorsolombar, adaptação específica às 
diferentes anatomias, indicada em espondilartrose, atonia e debilidade muscular, processos degen-
erativos, dorsalgias, lombalgias, lombociáticas.

Cor: 
Bege.

CINTA DORSOLOMBAR SEMI-RIGIDA

CINTA DORSOLOMBAR SEMI-RIGIDA FORTE
 “LUMBITRON” 20-54CM

Ref. LT-320
Ref. LT-330

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS ADAPTÁVEIS A TODA A GAMA LUMBITRON

Ref. AL-060

Características:
Almofadinha anatómica montada sobre uma superfície de plástico semi-rígido, aro interno moldáv-
el para adaptação e banda de velcro na parte posterior. Adaptável a todos os modelos da gama  
Lubitron, podendo-se tirar ou colocar a almofadinha à vontade. Maior descarga da zona lom-
bar e melhor fixação dos elementos móveis. Esta almofadinha é opcional e fornece-se mediante  
encomenda.
Estão disponíveis em 22-24-26 cm.

19 cm

26 cm

CINTA DORSOLOMBAR

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7 
Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7

Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123
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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 pós-
operatórios (Hérnia discal), espondiloartroses, espondilolise.

Adaptação:
Facilidade de modelação das lâminas, fácil colocação, inclusive para pessoas com dificuldades ou pa-
cientes geriátricos, graças aos passadores.
 
Cor:
Ref. EV-100: Cinza / Ref. EV-200: Bege / Ref. EV-300 Preto.

FAIXA SEMI-RIGIDA EVOTEC 16-26CMRef. EV-100/EV-200/EV-300

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 pós-
operatórios (Hérnia discal), espondiloartroses, espondilolise.

Adaptação:
Facilidade de modelação das lâminas, fácil colocação, inclusive para pessoas com dificuldades ou pa-
cientes geriátricos, graças aos passadores.
 
Cor: 
Ref. EV-101: Cinza / Ref. EV-201: Bege / Ref. EV-301 Preto.

FAIXA SEMI-RIGIDA EVOTEC 18-30CMRef. EV-101/EV-201/EV-301

19 30

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7

Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123

Tamanhos XXS/1 XS/2 S/3 M/4 L/5 XL/6 XXL/7

Perímetro  
da anca cm 63-75 75-83 83-91 91-99 99-107 107-115 115-123
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Características:
Polietileno de baixa densidade. Adapatação 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: 
Ref: EVM-100 (30 cm) Azul
Ref: EVM-110 (37 cm) Azul
Ref: EVM-200 (30 cm) Bege
Ref: EVM-210 (37 cm) Bege

Características:
Confeccionada em tecido favo transpirável na sua face anterior e suave tecido de algodão na sua 
face posterior. Possui barbas de baleia fléxiveis em aço, 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 maior conforto. 

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

Indicações:
Especialmente indicado para doentes que apresentem debilidade cifótica, acunhamento verte-
bral, traumatismos dorso-lombares, doenças infecciosas que afectam o ráquis dorsal, hérnias dis-
cais, pós-operatório, osteoporose e em todos casos nos quais interessa uma correcção da curva  
cifótica. Algumas dorsalgias, baixas T-8, T-12, associadas a lombalgias que requerem uma imobiliza-
ção temporária (deslocamentos do paciente, esforços mecânicoslaborais e domésticos, etc.). Naque-
les casos em que seja necessária uma contensão toráxica 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: 
Ref: EV-203 Bege
Ref: EV-303 Preta

Adaptações/Acessórios:
A peça dorsolombar Dorso Evotec também pode ser uti-
lizada junto com o módulo em termoplásctico Evotec Forte, 
obtendo assim um maoir grau de imobilização e estabilização 
do segmento tóraxico-lombar. Para isto, deverá pedir as peças 
de sujeição para a união de ambos os suportes.
Ref. EVS-MD, em cor Bege ou Preta.
Também pode pedir barbas de baleia em aço mais rígidas 
com a Ref.: PALA-AINOX-FORM/2544.

MÓDULO TERMOPLÁSTICO EVOTEC

MÓDULO DORSOLOMBAR EVOTEC

Ref. EVM-100 (30 CM) Azul
Ref. EVM-200 (30 CM) Bege

Ref. EV-203 / EV-303

TAMANHOS UNIVERSAL

Tamanhos módulos 1 2 3 4

Tamanhos da faixa 1-2 3 4-5 6-7

Intervalos 63-83 83-91 91-107 107-123
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Ref. 6211

Características:
Tecido tricapa semi elástico transpirável (algodão-poliester-espuma), especialmente concebido 
para permitir a dissipação da transpiração. Sistemas de ajuste com velcro, que permite a adapta-
ção 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 bar-
bas flexíveis na zona posterior, sendo as duas centrais amovíveis, o que permite variar a rigi-
dez 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 anatómi-
ca unidas na sua extremidade por uma banda elástica com sistema de fecho em velcro que permite 
obter a tracção pretendida.

Efeitos: 
Forte sustentação lombar (modelos 6211 e 6212) ou forte sustentação dorsolombar (modelo 6213), 
perfeita adaptação anatómica que permite  ao mesmo tempo a sensação de bem-estar e conforto, 
suave e macio quando em contacto com a pele graças ao tecido semi elástico transpirável. 

Indicações: 
Lombalgias (modelos 6211 e 6212) ou dorsalgias (modelo 6213). 
Processos degenerativos.  
Debilidade e atonia muscular. Hérnias discais. Pós-operatório.

Ref. 6211 Altura dianteira: 18 cm - Altura traseira: 28 cm
Ref. 6212 Altura dianteira: 24 cm - Altura traseira: 33 cm Cor: Bege
Ref. 6213 Altura dianteira: 22 cm - Altura traseira: 51 cm

Características:
Tecido tricapa semi elástico transpirável  (algodão-poliester-espuma),especialmente concebido para per-
mitir 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 
transpirável 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 sustentação lombar (modelo 6214) ou forte sustentação dorsolombar (modelo 6215), perfeita 
adaptação anatómica que permite  ao mesmo tempo a sensação de bem-estar e conforto, suave e ma-
cio quando em contacto com a pele graças ao tecido semi elástico transpirável. 

Indicações: 
Lombalgias (modelo 6214) ou dorsalgias (modelo 6215). Processos degenerativos. 
Debilidade e atonia muscular. Hérnias discais. Pós-operatório. Abdómens proeminentes.

Ref. 6214  Altura dianteira: 26 cm – Altura traseira: 28 cm
Ref. 6215  Altura dianteira: 26 cm – Altura traseira: 51 cm

FAIXA SACROLOMBAR CURTA 3-TEX LUMBO 18-28CM
FAIXA SACROLOMBAR ALTA 3-TEX LUMBO 24-33CM
FAIXA DORSOLOMBAR 3-TEX LUMBO 22-51CM

FAIXA SACROLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO 3-TEX LUMBO 26-28CM
FAIXA DORSOLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO 3-TEX LUMBO 26-51CM

Ref. 6211

Ref. 6212

Ref. 6213

Ref. 6214

Ref. 6215

Tamanhos     S/1         M/2             L/3              XL/4            XXL/5
80 - 90    90 - 100    100 - 110    110 - 120    120 - 132Perímetro anca cm

Tamanhos     S/1         M/2             L/3              XL/4            XXL/5
90 - 100  100 - 110   110 - 120    120 - 132     132 - 144Perímetro abdómen

Ref. 6212

Ref. 6213

Cor: Bege
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Ref. FX-211

Ref. FX-213

Características:
Tecido semi-elástico transpirável com sistema multiplicador de forças através de correias de tracção 
e bandas de ajuste em velcro. Tem barras anatómicas posteriores.

Indicações: 
Indicada para pessoas de baixa estatura, abdómen pouco proeminente ou localização específica de 
lesões.

Cor: Bege. 

CINTA SACROLOMBAR SEMI-RIGIDA “LUMBITEC” CURTA 20-27CM

CINTA DORSOLOMBAR SEMI-RIGIDA “LUMBITEC” 23-50CM

Ref. FX-212

Características:
Tecido semi-elástico transpirável com sistema multiplicador de forças através de correias de tracção 
e bandas de ajuste em velcro. Tem barras anatómicas posteriores.
Maior superfície de contacto, compressão abdominal uniforme, abdómen ligeiramente proeminen-
te, localização específica de lesões ou quando a altura do paciente assim o aconselhe.

Cor: Bege. 

Indicações: 
Iguais ás da referência FX-211 

CINTA SACROLOMBAR SEMI-RIGIDA “LUMBITEC” ALTA 25-32CM

Características:
Tecido semi-elástico transpirável com sistema multiplicador de forças através de correias de tracção 
e bandas de ajuste em velcro. Tem barras anatómicas posteriores.
Igual superficie de contacto que a FX-212, compressão abdominal uniforme. As bandas posteriores 
cruzam-se pelas costas e fecham-se na parte posterior. A tracção exercida, permite a retroversão do 
ombro.

Cor: Bege. 

Características:
Tecido semi-elástico transpirável com sistema multiplicador de forças através de correias de tracção  
e bandas de ajuste em velcro. Tem barras anatómicas posteriores. Com abdómen anatómico.

Efeitos: 
Forte contenção e apoio, contacto suave graças ao tecido semi elástico e transpirável. Sistema de 
fecho SYSTEMBERNAL que permite multiplicar a força de tracção e facilita o ajuste e colocação com 
um mínimo de esforço.

Indicações: 
Lombalgias, processos degenerativos. Debilidade muscular, hérnias discais, pós-operatório, abdó-
mens proeminentes.

Cor: Bege

CINTA SACROLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO SEMI-RIGIDA 
“LUMBITEC” 30-32CM

Ref. FX-214

Características:
Tecido semi-elástico transpirável com sistema multiplicador de forças através de correias de tracção  
e bandas de ajuste em velcro. Tem barras anatómicas posteriores e abdómen anatómico.

Efeitos: 
Forte contenção e apoio, contacto suave graças ao tecido semi elástico e transpirável. Sistema de 
fecho SYSTEMBERNAL que permite multiplicar a força de tracção e facilita o ajuste e colocação com 
um mínimo de esforço.

Indicações:  
Dorsalgias, processos dorsais degenerativos.  
Debilidade muscular, hérnias discais, pós-oper-
atório, abdómens proeminentes.

Cor: Bege

CINTA DORSOLOMBAR ABDÓMEN PÊNDULO SEMI RIGIDA 
LUMBITEC” 30-51CM

Ref. FX-215

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5 

Perímetro  
da anca cm 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5 

Perímetro  
da anca cm 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5 

Perímetro  
da anca cm 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135

Tamanhos S/1 M/2 L/3 XL/4 XXL/5 
Perímetro  
da anca cm 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135

Altura 
dianteira:
20 cm FX-211
25 cm FX-212

Altura 
dianteira:
27 cm FX-211
32 cm FX-212
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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 indduzindo à correcção de 
hiperlordose. Star Brace conjuga as virtudes das citas semirígidas e a contenção dos coletes rígidos, 
eliminando os efeitos encómodos destes últimos. Não é necessário efectuar moldes prévios e a sua 
colocação é muito fácil, incluso em pós-cirúrgicos.

Indicações:  
Hernias discais, osteoporose, cifos-
es, espondilo-artrose, espondilolise 
com ou sem estabilidade, trauma-
tismo, fracturas por compressão, 
doença degenerativa dos discos, 
fusão pós-cirúrgica, doença crónica 
muscular.

Características:
Em tecido lycra com um sistema duplo de fecho com colchetes na zona dianteira e barras flexiveis 
que dão um perfeito controlo da parede abdominal. Na zona posterior também tem barras flexiveis 
assim como uma almofada de apoio lombosacro. Externamente é constituido por suporte elástico na 
zona lombar que realinha a curva e alivia a carga intervertebral obtendo uma descompressão na zona 
discal. Na parte inferior da coxa existem pontos de silicone para evitar o deslizamento / enrolamento 
da cinta.

Indicações:  
Este tipo de cinta é indicado para pessoas com o tecido muscular flácido que apresentem abdómen pên-
dulo prominente, coxas flácidas, lombalgias, pós-cirurgia da parede abdominal, artrites, reumático.

Cor: 
Bege

Descrição:
Placa moldável de apoio esterno para o modelo LSO.

Indicações:  
Em caso de necessidade de um controlo de flexão dorsal acima do T-8.

CINTA CALÇÃO LOMBAR COM PERNA

CINTA CALÇÃO LOMBAR SEM PERNA

ESTERNAL

Ref. PF-010

Ref. PF-009

Ref. LSO-002

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 dis-
cos e ligamentos induzindo à correcção 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 efectuar moldes prévios e a sua colocação é muito fácil, incluindo em pós-cirúrgicos.

Indicações:  
Hernias discais, osteoporose, espon-
dilolise com ou sem estabilidade, trau-
matismo, fracturas por compressão, 
doença degenerativa, fusão pós-
cirúrgica, doença crónica muscular.

COLETE RÍGIDO LOMBO-SACRO PARA ESTABILIZAÇÃO 
E LIMITAÇÃO DO SEGMENTO LOMBO-SACRO

COLETE RÍGIDO TORÁXICO-LOMBO-SACRO PARA 
ESTABILIZAÇÃO E LIMITAÇÃO SEGMENTO DORSO-LOMBAR

Ref. LSO

Ref. TLSO

 Tamanhos                       85              90             95           100             105             110             115              120    

 Perímetro do abdómen   81-85         86-90       91-95      96-100      101-105      106-110       111-115       116-120

 Altura do púbis à cintura           30              30           30,5          31              31,5              32              32,5             32,5

Referência Versão Alt. Traseira Altura Dianteira

LSO-B Unisex 39 cm  2(S)=26 3(M)=27 4(L)=27 5(XL)=29 Bege

Tamanhos 2(S) 3(M) 4(L) 5(XL)

Perímetro 80-90 90-100 100-110 110-120

Referência Versão Alt. Traseira Altura  Dianteira 

TLSO-B Unisex 51 cm  2(S)=26 3(M)=27 4(L)=27 5(XL)=29 Bege

Tamanhos 2(S) 3(M) 4(L) 5(XL)

Perímetro 80-90 90-100 100-110 110-120

Cor: 
Ref: LSO-B (bege)

Cor: 
Ref: TLSO-B (bege)
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Ref. BS-110/BB-100

Ref. S-120 (Homem)
Ref. S-121 (Senhora)

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. 

Modelos disponíveis: 
BS-110 FUNDA COM CINTO / BB-100 BOLSA ESCROTAL

Medida do perímetro da anca em cm

Ponto de medição da bolsa: 
comprimento desde a verilha (a) até (b) passando 
por de baixo do escroto (C)

Características:
Tecido composto de diferentes elasticidades em pontos distintos, dois tipos de almofada (plana ou 
anatómica), banda escrotal na zona do abdómen com fecho de velcro, fácil colocação e lavagem. 
Versão para homem e senhora.

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

Cor: 
Bege

FUNDA BILATERAL COM BOLSA ESCROTAL

SLIP PARA HERNIA INGUINAL

Características:
Tecido elástico acolchoado com almofada na zona umbilical e fecho de ajuste em velcro.

Efeitos:  
Redução de hérnias umbilicais.

Cor: 
Bege

FAIXA HERNIA UMBILICALRef. O-104

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 esquer-
da).

Cor: 
Bege  

Modelos disponíveis: 
BH-110 (Bilateral 
DH-111 (Direita) 
IH-112 (Esquerda)

FUNDA REFORÇADA Ref. BH-110/DH-111/IH-112

A B

C

Tamanhos 7

70/78Perímetro cm 78/86 86/94 94/102 110/120

8 9 10 11

Tamanhos 1

25 27 29 31 33 35 37

2 3 4 75 6

Largura em cm A-C-B

BS-110

BB-100

Tamanhos

Perímetro cm

Tamanhos 75 80   85   90   95   100   105   110   115   120

Tamanhos 7 8 9 10 11 12

Perímetro cm 70-78 78-86 86-94 94-102 102-110 110-120 
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Características:
Tecido elástico, sendo o mesmo diferente consoante a zona anatómica  do corpo. Com alças e ajuste adaptando-se a diferentes alturas do 
tronco, com sistema de fecho que facilita as pessoas idosas especialmente na zona perineal. Placa termo-móldavel e amovível.

Indicações:  
Osteoporose. 
Processos degenerativos, 
insuficiência ligamentar, artrite.

Cor: 
Bege

Características:
Tecido elástico, sendo o mesmo diferente consoante a zona anatómica  do corpo. Com alças e ajuste adaptando-se a diferentes alturas 
do tronco, com sistema de fecho que facilita as pessoas idosas especialmente na zona perineal. Tracção lombar e placa termo-móldavel 
e amovível.

Indicações:  
Osteoporose. Processos 
degenerativos. Insuficiência
ligamentosa e artrites.

Cor: 
Bege

Características:
Tecido elástico, sendo o mesmo diferente consoante a zona anatómica  do corpo. Com alças e ajuste adaptando-se a diferentes alturas 
do tronco, com sistema de fecho que facilita as pessoas idosas especialmente na zona perineal. Tracção lombar e placa termo-móldavel 
e amovível.

Indicações:  
Osteoporose. Processos degenerativos. Insuficiência ligamentosa e artrites.

Cor: 
Bege

BODY PARA OSTEOPOROSE “BODYOSTEC”

BODY COM TRACÇÃO LOMBAR PARA OSTEOPOROSE 

BODY COM TRACÇÃO LOMBAR PARA OSTEOPOROSE 

Ref. BOD-100

Ref. BOD-100T

Ref. BOD-100TVL

Modelos e Medidas: 

Ambos os modelos podêm ser solicitados por medida com as seguintes características: 
O modelo ref: bod-100 pode-se modificar medidas pedir com placa termomóldavel ou com barras.
Os modelos ref: bod-100t e bod-100tvl podem-se modificar medidas, pedir com placa termomóldavel ou com barras, com ou sem tracção 
lombo-abdominal e com ou sem copa incorporada (suporte).

Tamanhos 85

81-85 86-90 91-95 96-100 101-105106-110 111-115 116-120

90 95 100 115 120105

Contorno da 
anca em cm.

110

Perímetro cintura


