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Versatilidade   e   economia  são  os 
destaques  deste   modelo,   daí,  ser 
entre    todos,    o   mais    comercial.
O  design  das laterais desta cadeira 
permite acesso tanto a uma bancada 
de  trabalho  como  a  uma  mesa de 
refeições.

·Estrutura tubular metálica 3/4”; 
·Rodas propulsoras atrás de 24” - pneus maciços;
·Rodas direcionais à frente de 6” - pneus maciços; 
·Apoios para os pés de polipropileno, individuais
 e articulados;
·Apoio de braço em polipropileno;
·Assento e encosto em nylon preto; 
·Freios  bilaterais  tipo  esticador 

Eixos montados sob buchas de nylon

A Leblon é uma  cadeira  que  vem  sendo  muito 
utilizada por empresas que fazem  locação,  pela 
variedade  de  recursos  que   oferece,   por   sua 
notável resistência e excelente aparência.

·Estrutura tubular metálica 7/8”; 
·Rodas propulsoras atrás de 24” - pneus maciços ;
·Rodas direcionais à frente de 6” - pneus maciços ;
·Apoios para os pés de polipropileno, individuais, 
 articulados ,  removíveis   e   com   comprimento 
 regulável ;
·Apoio de pernas individuais, emborrachados, 
 eleváveis através de cremalheiras;
·Laterais escamoteáveis ;
·Apoio de braço em polipropileno ;
·Assento e encosto acolchoados e em nylon preto ;
·Freios bilaterais tipo esticador ;
·Eixos montados sob buchas de nylon;
·Protetor de roupa
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ANGRA

TABUBA

Versatilidade e economia são os destaques  deste 
 modelo, daí, ser entre  todos,  o  mais  comercial.
O  design  das   laterais   desta   cadeira   permite 
 acesso tanto a uma bancada de trabalho como a 

 uma mesa de refeições.

·Estrutura tubular metálica 3/4”;
·Rodas propulsoras atrás de 24” - pneus maciços;
·Rodas direcionais à frente de 6” - pneus maciços;
·Apoios para os pés de polipropileno,  individuais 

 e articulados;
·Apoio de braço em polipropileno;
·Assento e encosto em nylon preto; 

·Freios bilaterais tipo esticador.

Eixos montados sob buchas de nylon

É um produto com dimensões  para  uso  infanto-
juvenil  que   pelos   pneus   infláveis,  favorece  a 
freqüente circulação em vias públicas. Seu design 
permite  acesso  à  carteira  escolar  ou  mesa  de 

refeições.

·Estrutura tubular metálica 3/4”; 
·Rodas propulsoras atrás de 20” - pneus infláveis;
·Rodas direcionais à frente de 6” - pneus maciços;
·Apoios para os pés de  polipropileno, individuais

 e articulados;
·Apoio de braço em polipropileno;
·Assento e encosto em nylon preto; 

·Freios bilaterais tipo esticador.

Eixos montados sob buchas de nylon
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HIGIÊNICA I

HIGIÊNICA II

Facilita o  asseio c orporal.  Permite  acoplamento 
com a bacia sanitária.
Obs.:  Esta  cadeira   é   também   oferecida   com 
dimensões infantis na parte superior.

·Estrutura tubular metálica 3/4”;
·Pneus maciços com 6”, rodas direcionais atrás;
·Apoios para os pés retrátil;
·Assento sanitário com abertura frontal;
·Apoio para os braços esponjado;
·Encosto em nylon preto;
·Freios bilaterais;
·Eixos montados sob buchas de nylon;
·Punhos para condução.

Suporte para urinol

Este  modelo  oferece  maior  tolerância  a   peso, 
facilita  o  banho,  sendo  as  laterais  removíveis, 
favorece a transferência do usuário.

·Estrutura tubular metálica 7/8”; 
·Pneus maciços com 6”, rodas direcionais atrás;
·Apoios para os pés retrátil;
·Laterais removíveis;
·Apoio de braço em polipropileno;
·Assento sanitário com abertura frontal;
·Encosto em nylon preto;
·Freios bilaterais;
·Eixos montados sob bucha de nylon;
·Punhos p/condução;
·Suporte para urinol.
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CARRINHO AUXILIAR

??????

?

Este modelo é destinado ao transporte com  segu-
rança de crianças  com  distúrbios  neuro-motores 

graves.
Os cintos instalados nos diversos níveis contêm os 

movimentos involuntários inconvenientes.

·Estrutura tubular metálica 3/4”; 
·Rodas direcionais à frente e com eixo  fixo  atrás,

 todas com pneus maciços 8”;
·Assento e encosto multiposicionável; 

·Freios nas rodas traseiras; 
·Cinto de segurança inferior; 

·Talabarte duplo acolchoado a nível do peito; 
·Protetores p/cabeça e laterais acolchoados. 

Afastador de pernas acolchoado
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DINÂMICA SPOT

DINÂMICA BASQUETE

Linha Dinâmica Adulto
* Estrutura monobloco personalizada, construída
  com tubos de alumínio aeronáutico de 1.1/4”;
* Dobrável em L;
* Protetor lateral de roupas tipo pára-lama esca-
  moteável, pedal tipo U com ajuste de altura e 
  do ângulo de inclinação;
* Freios bilaterais ajustáveis;
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor 
  cinza, aro propulsor em alumínio, cubos de 
  alumínio montados co rolamentos blindados,
  eixo removível tipo quick release;
* Rodas dianteiras de 3”, 5” ou 6” montadas 
  com rolamentos blindados, garfo de alumínio
  com eixo vertical removível, fixados em cubo 
  de alumínio montados com rolamentos blindados
* Estofamento confeccionado em nylon impermeável
  de alta resistência;
* Encosto com regulagem de tensão, almofada de
  alta densidade sobre o assento;
* Acabamento em pintura eletrostática;

OPCIONAL
* Pochete                                      * Punho removível
* Pneus                                         * Protetor de raios
* Assento rígido                            * Anti-tip
* Rodas dianteiras infláveis           * Rodas X Core (fibra de carbono)
* Aro de Impulsão com pinos
* Braço removível

www.ortomix.com.br

Linha Dinâmica Spot
* Estrutura rígida em alumínio aeronáutico moldada as
   especialidades do atleta;
* Barbatana removível;
* Eixo transversal com cambagem e centro de gravidade específico;
* Rodas traseiras montadas com aro de alumínio de competição (24,
  25 ou 26”), pneus semi tubulares de 1 polegada, montados com 
  câmara de alta pressão, raiação cromada, cubos de alimínio
   montados com rolamentos blindados, eixo removível de ½”de alta
   resistência;
* Rodas dianteiras de 72 mm em poliuretano, com rolamento blinda-
   do;
* Pedal ajustável na altura;
* Protetor lateral de roupa;
* Roda anti-tip;
* Estofamento em nylon, com faixas que permite o perfeito ajuste,
   almofada de 5 cm de espessura de lata densidade incorporada;
* Acabamento em pintura eletrostática;
* Produto em conformidade com as regras da CBBC.Fabricado sob medida de acordo

Com formulário de prescrição.
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DINÂMICA BABY

DINÂMICA LITE STANDARD

www.ortomix.com.br

Linha Dinâmica Adulto

Fabricado sob medida de acordo
Com formulário de prescrisção

* Estrutura construída com tubos de alumínio aeronáutico;

* Dobrável em L;

* Protetor lateral de roupa;

* Punhos ajustáveis na altura;

* Pedal tipo U, com ajuste da altura e inclinação;

* Freios bilaterais ajustáveis;

* Rodas traseiras de 26 ou 20”, pneus infláveis, aro de 

   impulsão em alumínio montados com rolamentos blindados,

   eixo removível;

* Rodas dianteiras de 3” montadas com rolamentos blindados,

   garfo de alumínio;

* Cinto de segurança;

* Roda anti-tip;

* Estofamento com estampa infantil, almofada modelada sobre 

   o assento;

* Acabamento em pintura eletrostática.
Fabricado sob medida de acordo

Com formulário de prescrição. peso 10,5 kg

* Construída com tubos de alumínio aeronáutico temperado;
* Dobrável em X;

* Braços bilaterais escamoteáveis;
* Protetor lateral de roupas com aba;

* Freios bilaterais ajustáveis;
* Pedais fixos com apoio de pé rebatível e ajustável na altura;

* Apoio de panturrilha tipo faixa;
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor cinza, aro de 
   impulsão em alumínio, cubos em alumínio montados com 

   rolamentos blindados, eixo removível;
* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com

   seis posições de ajuste do centro de gravidade;
* Rodas dianteiras de 6”, montadas com rolamentos blindados, 

   garfo de alumínio;
* Estofamento em nylon impermeável;

* Almofada sobre o assento com 4cm de espessura em espuma
   de alta densidade.
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DINÂMICA PLUS

DINÂMICA BASQUETE

Linha Dinâmica Adulto

www.ortomix.com.br

Linha Dinâmica Spot

Fabricado sob medida de acordo
Com formulário de prescrição.

* Construída com tubos de alumínio aeronáutico temperado;
* Dobrável em X;
* Braços bilaterais escamoteáveis;
* Protetor lateral de roupas com aba;
* Freios bilaterais ajustáveis;
* Pedais removíveis com apoio de pé rebatível e ajustável 
   na altura;
* Apoio de panturrilha tipo faixa;
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor cinza, aro de 
   impulsão em alumínio, cubos em alumínio montados com 
   rolamentos blindados, eixo removível;
* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com
   seis posições de ajuste do centro de gravidade;
* Rodas dianteiras de 6”, montadas com rolamentos blindados, 
   garfo de alumínio;
* Estofamento em nylon impermeável;
* Encosto acolchoado, almofada sobre o assento com 4 cm de 
   espessura em espuma de alta densidade;
* Acabamento em pintura eletrostática.

OPCIONAL
* Rodas dianteiras Infláveis
* Eixos dianteiros removível

* Construída com tubos de alumínio aeronáutico temperado;
* Dobrável em duplo X;
* Braços bilaterais escamoteáveis;
* Protetor lateral de roupas com aba;
* Freios bilaterais ajustáveis;
* Pedais removíveis  e eleváveis em 90º com apoio de pé 
   rebatível e ajustável 
   na altura;
* Apoio de panturrilha tipo faixa;
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor cinza, aro de 
   impulsão em alumínio, cubos em alumínio montados com 
   rolamentos blindados, eixo removível;
* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com
   seis posições de ajuste do centro de gravidade;
* Rodas dianteiras de 6”, montadas com rolamentos blindados, 
   garfo de alumínio;
* Estofamento em nylon impermeável;
* Encosto acolchoado, almofada sobre o assento com 4 cm de 
   espessura em espuma de alta densidade;
* Acabamento em pintura eletrostática.
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CONFORT TILT PLUS

CONFORT RECLINÁVEL PLUS ALUMÍNIO
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Linha Confort
MÓDULO SUPERIOR

* Estrutura tubular em alumínio aeronáutico;
* Assento e encosto anatômico revestidos em tecido automotivo;

* Apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação;
* Braços bilaterais removíveis;

* Protetor de roupa;
* Apoio de pés injetado, ajustáveis na altura e inclinação;

* Colete torácico quatro pontas ou tipo camiseta para sustentação
   do tronco;

* Sistema de inclinação TILT de 0º a 30º;
* Estofamento confeccionado em tecido automotivo;

* Acoplamento ao módulo inferior através de engate rápido;

MÓDULO INFERIOR
*Estrutura monobloco tubular construída em alumínio aeronáutico;
* Eixo transversal de sustentação das rodas traseiras, ajustável no 

   sentido vertical permitindo ajuste da altura da cadeira;
* Roda traseira 20º pneus infláveis, cubos de alumínio montados com 

   rolamentos blindados, eixo removível;
* Protetor de raios;

* Rodas dianteiras de 6” montadas com rolamentos blindados, garfo
   de alumínio fixados em cubo dianteiro, eixo vertical com regulagem 

   de ângulo  que permite inclinação do quadro;
* Roda anti-tip;

* Acabamento em pintura eletrostática.

* Estrutura construída com tubos de alumínio aeronáutico, 
   dobrável em X, com ajuste de inclinação para posiciona-

   mento em até 30º;
* Encosto reclinável com 5 opções de ângulo;

* Protetor lateral de roupa;
* Freios bilaterais ajustáveis;

* Pedais ajustáveis na altura e rebatíveis lateralmente;
* Cinto torácico tipo camiseta e apoio de panturrilha tipo faixa;

* Apoio de cabeça ajustável em altura, profundidade e inclinação;
* Assento e encosto anatômico revestidos em tecido automotivo;

* Rodas traseiras 20”, pneus infláveis, com eixo removível;
* Protetor de raios;

* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com seis
   posições de ajuste do centro de gravidade;

* Roda com anti-tip;
* Rodas dianteiras com 6” montadas com rolamentos blindados,

   garfo de alumínio fixados em cubos dianteiros, eixo vertical 
   com regulagem de ângulo que permite a inclinação do quadro;

* Acabamento em pintura eletrostática.

Linha Confort

OPCIONAL
* Mesa de atividades
* Cinto quatro pontas
* Cinto torácico
* Estampas coloridas
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STANDARD CARE PLUS XD

STANDARD RECLINÁVEL PLUS

Linha Standard Mix
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OPCIONAL
* Duplo X

* Construída com tubos de aço carbono;
* Dobrável em X;
* Braços bilaterais escamoteáveis;
* Protetor lateral de roupas com aba;
* Freios bilaterais;
* Pedais eleváveis removíveis e ajustáveis na altura com 
   apoio de pé rebatível lateralmente e apoio de panturrilha;
* Apoio de panturrilha tipo faixa;
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor cinza, aro de 
   impulsão em alumínio, cubos montados com rolamentos 
   blindados, eixo removível;
* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com
   seis posições de ajuste do centro de gravidade;
* Rodas dianteiras de 6”, montadas com rolamentos blindados, 
   garfo de alumínio;
* Estofamentos confeccionados em nylon impermeável, com
   almofada incorporada ao assento de 4 cm de espessura de 
   alta densidade.
* Acabamento em pintura eletrostática.

* Construída com tubos de alumínio aeronáutico temperado;
* Dobrável em duplo X;
* Braços bilaterais escamoteáveis;
* Protetor lateral de roupas;
* Freios bilaterais;
* Pedais eleváveis e ajustáveis na altura com apoio de pé
   rebatível lateralmente e apoio para panturrilha;
* Encosto reclinável com 5 opções de ângulo, com apoio
   adicional
* Rodas traseiras de 24”, pneus infláveis na cor cinza, aro de 
   impulsão em alumínio, cubos em alumínio montados com 
   rolamentos blindados, eixo removível;
* Placa de sustentação das rodas traseiras em alumínio com
   seis posições de ajuste do centro de gravidade;
* Rodas dianteiras de 6”, montadas com rolamentos blindados, 
   garfo de nylon;
* Estofamento em nylon impermeável; cinto torácico e almofada 
   sobre o assento com 4 cm de espessura em espuma de alta 
   densidade;
* Acabamento em pintura eletrostática.
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É uma meia de inigualável transparência dentre tantas já conhecidas. Aliada ao formato 
anatômico, garante conforto e beleza à mulher. Além de respeitar o biotipo da mulher, a 
Sigvaris 15-23 mmHg conta com calcanhar 

LINHA 15-23 mmHg 

FEMININA

Cores/Modelos

Feminino: Preta / Bege 
Modelos: AD, AF, AT 
Aberta e Fechada 

Outras informações

Compressão: 15-23 mmhg 
Composição: Sintética; 
Durabilidade: 4 meses; 
Uso: Preventivo; 
Utilização: Feminina e masculina; 

Tamanho: P, M, G - Como medir: Circunferência do tornozelo e número do calçado

AD - PANTURRILHA

Panturrilha
140 B (Fechada)

Cor: preta

Panturrilha
140 B (Fechada)

Cor: bege

Panturrilha
140 A (Aberta)

Cor: bege

Cor: bege/preta – Aberta/Fechada 
Tamanho: 1, 2, 3 

Como medir: Peso e altura do usuário

AF – MEIA COXA AT – MEIA CALÇA

Cor: bege/preta – Aberta/Fechada 
Tamanho: A, B, C, D, E, F 

Como medir: Peso e altura do usuário
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LINHA 15-23 mmHg 
MASCULINA

Em sua versão masculina, temos o ligamento canelado verdadeiro, e mais a sua forma 
desenvolvida especialmente para o biotipo brasileiro. Com características de meia 
social, torna-se ideal ao uso no seu dia-a-dia.

Outras informações

Tamanho: P, M, G 
Composição: Sintética; 
Durabilidade: 4 meses; 
Uso: Preventivo; 
Como medir: Circunferência do 
tornozelo e número do calçado.

Cores/Modelos

Masculino: 
Preta / Cáqui / Branca / Marinho / Grafite 
Modelos: AD

PANTURRILHA MASCULINA 185



18 www.sigvaris.com.br

LINHA SELECT 
COMFORT - 860 

A Linha Select Comfort é composta de multifilamentos de poliamida que 
proporcionam toque agradável, secagem extremamente rápida, além de 
possuir ótima elasticidade aumentando assim a longevidade do produto. 
Possui dimensões adequadas ao biotipo brasileiro, tornando o produto 
muito fácil de ser utilizado.
Apesar de possuir compressão extremamente acurada, não significa que o 
produto seja difícil de ser colocado ou retirado, pois os fios que fazem o 
trabalho de compressão foram especialmente desenvolvidos para 
garantia desta características. 

Outras informações

Compressão: 20-30 e 30-40 mmHg; 
Tamanho: P, M, G, GG / Curta, Normal e Longa 
Composição: Poliamida e elastano 
Durabilidade: 6 meses 
Uso: Terapêutico / Medicinal 
Utilização: Feminina e masculina 
Como medir: Circunferência do tornozelo, da 
                 panturrilha, da coxa, comprimento 
                 AD/AG.

Cor / Modelos

Cor: Bege 
Modelos: AD, AF, AT, ATC, ATM

AD – Panturrilha

AF - Meia-coxa

AT - Meia-calça

ATM - Meia-calça Materna

ATC - Meia-coxa com
 Cinta Esquerda e Direita
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LINHA ALGODÃO 

Algodão Super – 280 S

A Algodão Super, tradicional meia medicinal com formato anatômico e acabamento artesanal 
de ponteira aberta, punho e calcanhar na cor bege, permite o uso de sandálias, dissipa melhor 
o calor e oferece conforto para o uso diário. 

Cor / Modelo 

Cor: Bege 
Modelo: Unissex 

Outras informações

Compressão: 20-30 e 30-40 mmHg; 
Uso: Terapêutico / Medicinal 
Tamanho: P, M, G, GG / Normal e Longa 
Composição: Algodão, poliamida e elastano; 
Durabilidade: 4 meses 
Utilização: Feminina e masculina 
Como medir: Circunferência do tornozelo, da 
panturrilha e comprimento.

Cotton Comfort - 280 C 

Elaborada especialmente para o público masculino, a linha 280 Cotton alia os 

efeitos benéficos das meias medicinais ao conforto e elegância. 

Com ponteira de pé fechada e colorida, a linha 280 Cotton foi desenvolvida 

para os usuários de meias de compressão medicinal que não se adaptam às 

tradicionais meias medicinais com ponteira fechada, sendo ideal para o uso 

social diário. 

Cor / Modelo 

Cores: Preta / Marrom; 
Modelo: AD (masc) 

Outras informações
Compressão: 20-30 mmHg; 
Uso: Terapêutico / Medicinal 
Tamanho: P, M, G, GG / Normal e Longa 
Composição: Algodão, poliamida e elastano; 
Durabilidade: 4 meses
Utilização: Masculina 
Como medir: Circunferência do tornozelo, da 
panturrilha e comprimento.
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LINHA 
ANTITROMBO 

A linha Antitrombo é utilizada para prevenção da Trombose 
Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar em pacientes 
acamados ou imobilizados.
É comumente adiquirida por hospitais e/ou pacientes que farão 
algum tipo de cirurgia. 
É pré-esterelizada em óxido de etileno, podendo ser utilizada 
em ato cirúrgico como produto estéril. 
A abertura da ponteira, que fica na sola do pé, pretege as 
extremidades do frio, oferece conforto e tem calcanhar 
reforçado. 
Há uma costura especial na coxa, acomodando bem a região, 
proporcionando melhor conforto.

Cor / Modelos
 
Cor: Branca 
Modelo: Unissex (AD, AF)

Outras informações
 
Compressão: 18-23 mmHg; 
Tamanho: P, M, G, GG; 
Composição: Poliamida e elastano; 
Durabilidade: uso único; 
Uso: Profilaxia da TVP, pré, intra e 
pós-operatório e para apcientes imobilizados; 
Utilização: Feminina e masculina 
Como medir: Circunferência do tornozelo, da 
     panturrilha, da coxa, comprimento AD/AG. 

AD - PANTURRILHA

AF - MEIA COXA
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BRAÇADEIRA

TORNOZELEIRA

A braçadeira serve principalmente para tratamento de 
linfedema no membro superior, presente em mulheres que 
sofrem mastectomia (retirada da mama).

Cor / Modelos

Cor: Bege 
Modelo: Unissex 

Outras informações
Compressão: 30-40 e 40-50 mmHg 
Tamanho: P, M, G, / Curta e Longa 
Composição: Poliamida e elastano 
Durabilidade: 6 meses 
Uso: Preventivo / Terapêutico 
Utilização: Feminina e masculina
Como medir: Circunferência e comprimento do braço

A tornozeleira é usada na prática de esportes de alto impacto 
ou para tratamento ortopédico/fisioterápico. É um produto 
resistente, de cor discreta e possui excelente êxito terapêutico.

Cor/Modelos

Cor: Bege 
Modelo: Unissex 

Outras informações
Compressão: 30-40 e 40-50 mmHg 
Tamanho: P, M, G, / Curta e Longa 
Composição: Poliamida e elastano 
Durabilidade: 6 meses 
Uso: Preventivo / Terapêutico 
Utilização: Feminina e masculina
Como medir:  Circunferência do tornozelo.
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DICAS PARA TER PERNAS SAUDÁVEIS

O que você pode fazer

Muitas pessoas reclamam de inchaço, queimação, formigamento e dores nas pernas ao final do 
dia. Esta situação é muito comum, principalmente às pessoas que permanecem durante muito 
tempo em uma determinada posição (sentadas ou em pé). Obesos, gestantes, idosos, sedentários, 
pessoas com predisposição a doenças do sistema circulatório em virtude de hereditariedade e/ou 
aos que já têm alguma doença diagnosticada, entre outros, são os mais vulneráveis.
Preocupada com a qualidade de vida da população, a SIGVARIS® apresenta algumas dicas 
importantes de saúde, que poderão colaborar na prevenção e tratamento das doenças do sistema 
circulatório. 

MEXA-SE!

Caminhe, suba escadas, ande pelo escritório e em casa. 
Evite períodos prolongados sentado ou em pé, pois isso 
pode causar dor e inchaço nas pernas.

RELAXE AS PERNAS

Depois de um dia cansativo, ou na época de calor, relaxe suas pernas com um banho frio. Evite a 
exposição prolongada ao calor, como tomar sol, banhos quentes e sauna, pois esta situações 
podem provocar a dilatação das veias e induzir o inchaço. 

ELEVE AS PERNAS

Para facilitar o retorno do sangue venoso, eleve suas pernas ao sentar-se no sofá ou deitar-se na 
cama. Tenha no escritório um descanso de pernas embaixo da mesa. 

EXERCITE-SE

O exercício regular é sempre recomendado para se ter um corpo saudável. Alguns tipos de 
esportes ajudam o retorno venoso do sangue: natação, caminhada, andar de bicicleta, ginástica, 
ioga. Já os esportes com paradas repentinas, como tênis, squash, hóquei, vôlei e basquete são 
menos benéficos. 

MANTENHA UM PESO RAZOÁVEL

Ter uma dieta saudável o ajudará a manter um peso normal, além de suavizar os sintomas e 
inchaço das pernas. 
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Calcanheira Siligel Para Esporão 
Com Aba baixa

INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref: 1001. Possui 
abas mais baixas. Ocupa menos espaço nos calçados.

Apoio Plantar para Metatarsalgia
INDICAÇÃO: Metartasalgia, fascite plantar, 
hiperqueratose metatársica, prevenção e tratamento 
das posologias do ante-pé e alívio imediato das dores. 
Desenvolvido para calçados femininos (salto alto).

Apoio Plantar Para Metatarsalgia Com Piloto
Caminhe, suba escadas, ande pelo escritório e em 
casa. Evite períodos prolongados sentado ou em pé, 
pois isso pode causar dor e inchaço nas pernas.

Calcanheira Silisporte
INDICAÇÃO: Esporão de calcâneo, tendinite de 
Aquiles, conforto, contusões, bursite retrocalcaniana. 
Suas abas beneficiam um encaixe anatômico. Possui 
ogiva central macia, proporcioanndo alívio acentuado 
da pressão no calcanhar. Menor custo.

Calcanheira Terapêutica Siligel
INDICAÇÃO: Elimina o imacto durante a marcha, 
relaxa os tendões, músculos e ligamentos. Compensa 
a ausência de tecido subcutâneo e estimula a 
circulação cvenosa da planta dos pés. Sua forma 
biomecânica conserva a posição anatômica dos pés.

Palmilha Executiva Para Calçados Femininos
INDICAÇÃO: Alívio das dores nas cabeças dos 
metatarsos, fascite plantar, metatarsalgia, conforto, 
massagem, e prevenção de patologias. A Palmilha 
Executiva foi concebida para que a usuária realize 
suas atividades diárias de forma mais prazerosa e 
cômoda poss íve l ,  resu l tando no  melhor  
aproveitamento no seu trabalho, lazer e saúde.
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Soft-Pad Para Conforto Plantar
INDICAÇÃO: Alívio do queimar e dores plantares, 
metatarsalgia, prevenção de patologias, incrível 
conforto, absorção do impacto, bem-estar e 
massagem. A Almofafa Soft-Pad foi desenvolvida para 
proporcionar que a usuária desfrute da elegância do 
salto alto nas suas atividades diárias de forma cômoda 
e prazerosa, resultando no melhor rendimento do 
trabalho, lazer e saúde.

Calcanheira para Desvio de Calcâneo
INDICAÇÃO: Corrige a posição do calcanhar, 
mantendo-o alinhado de acordo com a fisiologia 
humana, indicada especialmente para indivíduos que 
pisam em pronação (lado de dentro) e supinação (lado 
de fora), tal correção melhora a postura prevenindo o 
desalinhamento de todo sistema ósleo articular, 
conforto e prevenção de muitas patologias oriundas 
dessa má posição do calcanhar.

????????????????????????????

???????????????????????????????

????????????????????????????? ?????????????????????????????
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Calcanheira Sof-Gel
INDICAÇÃO: Esporão de calcâneo e absorção de 
impacto. Possui orifício em baixo relevo na parte 
inferior, para reduzir a pressão originada no centro do 
calcanhar.

Calcanheira Siligel Para Compensação 10 mm
INDICAÇÃO: Sua espessura de 10 mm compensa 
desníveis e corrige a postura. Age mais eficaz e 
confortável devido a absorção de impacto.

Calcanheira Sob Gel
INDICAÇÃO: Patologias do Retro-pé, especialmente 
para esporão de calcâneo. Seu modelo tradicional é 
em “U” assimétrico que mantém o calcanhar na 
posição valga.

Separador de Dedos Siligel
INDICAÇÃO: Formato e encaixe anatômico, separam 
oa calos e calosidades interdigitais, acolchoa os dedos 
sobrepostos e alivia sensivlemente a pressão e o 
atrito.

Corretivo Para Joanete Siligel
INDICAÇÃO: Prevenção e tratamento do hallux 
valgus (joanete). Elimina o atrito e a pressão 
interdigital e separa os dedos tortos e sobrepstos.

Anel Digital Siligel
INDICAÇÃO: Proporciona alívio e conforto, elimina o 
atrito, a pressão dos calçados e entre dedos, protege e 
evita o surgimento de calos e calosidades interdigitais.
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Almofada Plantar Siligel
INDICAÇÃO: Metatarsalgia, hiperqueratose 
metatársica, redução da pressão e atrito pelos 
calçados. Alívio da dor e desconforto nas cabeças 
metatársicas subluxadas.

Almofada Plantar Com Anel Dois Dedos
INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref. 4006, porém 
com uma anatomia diferenciada objetivando maior 
conforto, adaptação e durabilidade.

Almofada Palntar Com Separador
INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref. 4006 com 
separador de fixação embutido. Seu formato resulta 
em maior durabilidade e anulação do desconforto que 
porventura os naéis dos modelos tradicionais 
poderiam causar.

Hallux Valgus Noturno
INDICAÇÃO: Prevenção e tratamento das 
deformidades do hallux valgus (joanete), pós-
operatório, dedos tortos e sobrepostos. Uso somente 
em repouso.

Protetor Para Joanete Com Alça Siligel
INDICAÇÃO: Protege o hallux valgus (joanete), 
impede o atrito e pressão do calçado, proporciona 
conforto e alívio imediato das dores.

Protetor de Ouvido de Silicone
INDICAÇÃO: Vedar os ouvidos contra infiltrações de 
água na prática de esportes aquáticos e proteger de 
ruídos. nas cores 4040(incolor), 4041(rosa), 
4042(vermelho) e 4043(azul).
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Hallux Dynamic
INDICAÇÃO: Prevenção e tratamento das 
deformidades do hallux valgus (joanete), pós-
operatório, reduz o tempo de reabilitação, dores, 
dedos tortos e sobrepostos. Nas cores Azul, Preto, 
Rosa e Cinza.

Protetor de Joanete Elástico Revestido Com Gel
INDICAÇÃO: Protege o joanete do calçado, elimina o 
atrito e a pressão, incrível alívio das dores. possui uma 
tira elástica para adaptar melhor o produto ao 
contorno do pé.

Almofada Plantar de Gel
INDICAÇÃO: Metatarsalgia, hiperquerqtose, alívio 
das dores, redução da pressão e atrito provocada 
pelos calçados. Modelo universal.

Palmilha Siligel Longa Com Arco e Piloto
INDICAÇÃO: Metatarsalgia, fascite plantar, neuroma 
de Morton e absorção de impacto. Possui elevação do 
arco e piloto para metatarsos.

Palmilha Siligel 3/4 Com Piloto 
INDICAÇÃO: Metatarsalgia, fascite plantar e 
absorção de impacto. Possui elevação do arco e piloto 
para metatarsos. Modelo 3/4 facilita o uso em 
calçados sociais.

Palmilha Siligel Com Arco e barra Metatarsal
INDICAÇÃO: Metatarsalgia, fascite plantar, 
hiperqueratose metatársica, alívio imediato das dores 
nas cabeças dos metatarsos subluxados, neuroma de 
Moston, desabamento total do arco transverso 
anterior e absorção de impacto.
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Palmilha Silipauher Com Arco Brando
INDICAÇÃO: Conforto, absorção de impacto dores 
nos joelhos e patologias reumáticas. Possui elevação 
branda do arco longitudinal, proporciona melhor 
adaptação ao encaixe dos és.

Palmilha Siligel Com Arco Terapêutico
INDICAÇÃO: Pés planos ou cavos, ciatalgias, 
tendinite. Proporciona alívio das dores plantares, 
distribuição do peso do corpo, conforto, estabilidade 
biomecãnica e sustentação do arco plantar.

Palmilha Siligel 3/4 Arco Com Terapêutico 
INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref.: 8000A. 
Modelo 3/4 facilita o uso em calçados sociais.

Palmilha Siligel Com Arco Terapêutico e Piloto
INDOCAÇÃO: Pés planos ou cavos, ciatalgias, 
metatarsalgia, fascite plantar, tendinite, alívio das 
dores, descanso e absorção de impacto. Possui do arco 
terapêutico e piloto para metatarsos.

Palmilha Sob Gel
INDICAÇÃO: Tendinite de Aquiles, eliminação de 
impacto e pressão, alívio das dores plantares, 
contusões, entorses e esportistas em geral. Suas 
ranhuras

Palmilha Sob Gel Com Ponta Azul
INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref.: 13000. Possui 
ogiva no calcâneo para promover alívio acentuado da 
pressão no centro do calcanhar.
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Palmilha Sob Gel Especial
INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref.: 13000. Possui 
ogiva no calcâneo e matatarsos para promover alívio 
mais acentuado da pressão em ambas as regiões.

Sapato Ortopédico
INDICAÇÃO: Proporciona conforto, segurança, 
previne calos, calosidades, mal perfurante, 
ulcerações, complicações neuropáticas ou 
isquêmicas. Auxilia no tratamento de patologias 
reumáticas. Ideal para caminhadas.

Palmilha Siligel 3/4 Com Arco Brando
INDICAÇÕES: Conforto, absorção de impacto, dores 
nos joelhos e patologias reumáticas. Possui elevação 
branda do arco longitudinal, proporciona melhor 
adaptação ao encaixe dos pés,. Possui modelo 
3/4,facilita o uso em calçados sociais. 

???????????????????????????

Melhora a Circulação, Corrige a Postura, Confortável, 
Anatômico, Alivia as dores, Flexível e resistente.

Pró-Coluna Almofada ortopédica anatômica

Calcanheiras Para Eporão Silidere
INDICAÇÃO: Esporão de calcâneo, tendinite de 
Aquilles, conforto, contusões, bursite retrocalcaniana. 
Suas abas, beneficiam um encaixe anatomicamente 
perfeito aos pés. Ref.: SD-002. Possui ogiva central 
macia. proporcionando alívio acentuado da pressão 
no calcanhar.
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Tubo Recortável de Malha Revestido Com Gel
INDICAÇÃO: Proteção de calos e calosiaddes 
interdigitais, conforto, elimina o atrito. Permite 
medicação tópica. Pode ser recortado no tamanho 
desejado.

Cinta Universal Com Gel
INDICAÇÃO: Metatarsia, conforto, anatômica e de 
fácil uso, protege a zona metatarsiana e o arco dorsal, 
reduzindo sensivelmente a dor e o desconforto 
plantar. Possui encaixe no primeiro dedo para melhor 
adaptação.

Cinta Metatarsal Elástica Com Apoio Circular de Gel
INDICAÇÃO: Hiperqueratose metatárs ica,  
metatarsalgia, fascite plantar, alívio imediato das 
dores plantares, protege a zona metatarsiana e 
proporciona conforto.

Protetor de Joanete Elástico Revestido Com Gel
INDICAÇÃO: Protege o joanete do calçado, elimina o 
atrito e a pressão, incrível alívio das dores. Possui uma 
tira elástica para adaptar melhor o produto ao 
contorno do pé.

Dedal de Malha Revestido Com Gel
INDICAÇÃO: Unhas encravadas ou danificadas, 
amputação parcial distal, conforto, elimina a pressão 
dos dedos no calçado, protege calos e calosidades. 
Permite medicação tópica.

Sutiãs Para Prótese Mamária
INDICAÇÃO: Pós-Mastectomia ou atrofia de seio.
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Siligel Linear
INDICAÇÃO:  Para suspensão de Próteses 
Transtibiais.

Meia Acessória Sem Gel Para 
Amputado Transtibial

INDICAÇÃO: Ajuste e proteção. Funciona como 
acessório pata coto. Simples, prática e eficaz, a 
utilização de apenas uma meia, pode suprir a 
necessidade de aplicação de muitas outras, devido a 
sua grande espessura. Baixo Custo.

Meia Plus Revestida Com Duplo Gel 
Para Amputado Transtibial

INDICAÇÃO: Mesma indicação e características da 
Ref.: SG-701. Sendo composta comuma camada a 
mais de gel tornando-a mais espessa. Sua função 
principal é proporcionar um ajuste melhor ao membro 
e evitar trocas de cartuxoxs, custos com mão-de-obra 
e material.

Calcanheira Silicalk Para
Compensação de 5 e 10 mm

INDICAÇÃO: Encurtamento e compensação. De 
acordo com a necessidade do paciente.

Meia Universal Com Gel Para 
Amputado Transtibial

INDICAÇÃO: Estabilidade biomecânica, alívio 
imediato das dores eliminação de pressão e atrito, 
hidrata e protege a pele devido ao óleo mineral que 
migra do interior do gel. Extremamente confortável e 
macia, incrível durabilidade, menor custo. O gel não 
descola da meia.

Meia Master Revestida Com Triplo Gel
Para Amputado Trasntibial

INDICAÇÃO: Mesma indicação da Ref.: SG-702. 
Composta com duas camadas a mais de gel. Sua 
aplicação favorece a membros atrofiados, evitando 
trocas de cartuxoxs, custos com mão-de-obra e 
material, além de proporcionar conforto e maior 
estabilidade biomecânica.
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REF.: TM466 
TUBO RECORTÁVEL EM MALHA REVESTIDA COM GEL
Indicações: Calos, calosidades e outras afecções. Protege e alivia dores causadas pelo atrito dos calçados. 
Gel Hidratante. 
Tamanho: P / M / G
Unidade: Peça

REF.: TM470 
PROTETOR PARA JOANETE EM MALHA REVESTIDA COM GEL
Indicações: Uso diurno. Evita o atrito do joanete com os calçados. Produto fixado ao pé por elástico. Gel 
hidratante. 
Tamanho: P / M / G
Unidade: Peça

REF.: TM472 
ANEL DIGITAL PARA CALOS
Indicações: Elimina a pressão causada pelos calçados, evitando calos e calosidades. Gel hidratante.
Tamanho: PP / P 
Unidade: Jg.06

REF.: TM475
DEDEIRA MINI SOFT EM GEL - CAPA PARA DEDOS
Indicações: Prevenção, proteção e tratamento de unhas encravadas e outras afecções, nos dedos dos pés 
ou das mãos. Gel hidratante. 
Tamanho: PP / P
Unidade: Jg.06

REF.: TM477
ANEL DUPLO EM GEL
Indicações: Elimina a pressão causada pelos calçados, evitando calos e calosidades. Gel hidratante.
Tamanho: PP / P 
Unidade: Peça

REF.: TM482 
MEIA SOQUETE EM ALGODAO - SOLADO EM GEL
Indicações: Protege e hidrata a região plantar.
Tamanho: P / G 
Unidade: Par

REF.: TM488 
PROTETOR P/ JOANETE NO 5º METATARSO, MALHA C/ GEL
Indicações: Uso diurno. Cobre e protege o joanete no quinto metatarso, da pressão e do atrito provocado 
pelo calçado, aliviando a dor e impedindo o avanço desta patologia. Produto fixado ao pé por elástico. Gel 
Hidratante. 
Tamanho: Único
Unidade: Peça

REF.: TM462 
PROTETOR P/ CALCANHAR C/ DISCO GEL
Indicações: Bursite, tendinite, calosidades e rachaduras do calcanhar. Proteção para saliências ósseas. 
Tamanho: Único
Unidade: Peça
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REF.: TM421-A 
CALCANHEIRA SILITIMA PARA ESPORÃO
Indicações: Para esporão de calcâneo e demais afecções, com abas altas e uma almofada colorida bem 
mais macia para aliviar as dores ocasionadas pelo esporão de Calcâneo.
Tamanho: P / M / G / GG
Unidade: Par

REF.: TM421-B 
CALCANHEIRA SILITIMA PARA ESPORÃO - LISA
Indicações: Para esporão de calcâneo e demais afecções, com abas altas. Indicada para prática de 
esportes.
Tamanho: P / M / G / GG
Unidade: Par

REF.: TM427-A 

PALMILHA PLANA PARA ESPORÃO
Indicações: Descanso dos pés, para diabéticos, conserva a umidade natural da planta do pé, elimina o atrito 
protegendo contra calos, calosidades e rachaduras. Alivia o impacto na marcha evitando outras deformidades. 
Contém uma almofada mais macia no calcanhar, para acomodar melhor o esporão de calcâneo aliviando a dor. 
Contra indicada para prática de esportes.         Tamanho: 32/33 ao 45/46
Unidade: Par

REF.: TM427-B 

PALMILHA PLANA PARA ESPORÃO, ALMOFADADA
Indicações: Descanso dos pés, para diabéticos, conserva a umidade natural da planta do pé, elimina o 
atrito protegendo contra calos, calosidades e rachaduras. Alivia o impacto na marcha evitando outras 
deformidades. Contém duas almofadas mais macias, sendo uma no calcanhar e outra para os metatarsos. 
Contra indicada para prática de esportes.          Tamanho: 32/33 ao 45/46
Unidade: Par

REF.: TM427-C
PALMILHA PLANA ANTI DERRAPANTE
Indicações: Descanso dos pés, para diabéticos, conserva a umidade natural da planta do pé, elimina o 
atrito protegendo contra calos, calosidades e rachaduras. Alivia o impacto na marcha evitando outras 
deformidades. Também indicada para prática de esportes. Sola Anti Derrapante, fixa melhor ao seu 
calçado.               Tamanho: (34/35) ao (47/48).
Unidade: Par.

REF.: TM427-D 
PALMILHA PLANA COM ORIFICIO PARA ESPORÃO
Indicações: Amortece o impacto ao caminhar. Contém rebaixos nos calcanhares para acomodações do 
esporão. Indicada para prática de esportes.
Tamanho: 32/33 ao 45/46
Unidade: Par

REF.: TM428-A 
PALMILHA COM ARCO, PILOTO E APOIO PARA ESPORÃO
Indicações: Descanso dos pés, com apoio dos arcos longitudinais e transversais. Alivia a dor e corrige 
deformidades como artelhos em garra e calosidades plantares. Contém uma almofada bem mais macia no 
calcanhar para aliviar dores do esporão de calcâneo e outra calosidades plantares. Contra indicada para 
prática de esportes.               Tamanho: 33 ao 43/44
Unidade: Par

REF.: TM417
PALMILHA SILITIMA COM ARCO TERAPÊUTICO
Indicações: Para correção de pés chatos (planos), facite plantar e apoio para pés cavos. Possui formato 
anatômico, com abas altas no calcanhar para melhor acomodação e conforto. 
Tamanho: (33/34) ao (43/44)
Unidade: Par.
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REF.: TM431 
PROTETOR PARA JOANETE
Indicações: Joanete é um desvio do Hallux de causa hereditária, mecânica ou artrite. O uso constante do 
Protetor de joanetes impede o avanço desta patologia e alivia a dor.
Tamanho: Único
Unidade: Peça

REF.: TM440 
ESTRIBO PARA CORREÇÃO DE DEDOS EM MARTELO
Indicações: Para correção de dedos em garra(martelo). O estribo fica embaixo dos dedos fazendo com que 
os mesmos se estendam, aliviando as dores ocasionadas pela deformidade e evitando calosidades.
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par

REF.: TM441 
SEPARADOR PARA CALOS ENTRE DEDOS
Indicações: Separa os dedos eliminando o atrito entre os mesmos e impedindo a formação de novos calos.
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par

REF.: TM444 
ALMOFADA PLANTAR
Indicações: Alivia a dor na planta do pé causada pela pressão dos calçados e pelo uso de saltos altos. 
Hiperqueratose na região das cabeças dos metatarsos.
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par

REF.: TM447-C 
MEIA SOLA BICO FINO
Indicações: Proteção contra calosidades e ulcerações na região dos metatarsos, fasceíte plantar, 
metatarsalgia, deformidades da artrite reumatóide. Especialmente desenvolvida para acomodação em 
calçados sociais de bico fino.                  Tamanho: Único
Unidade: Par

REF.: TM485 
CALCANHEIRA SILITIMA ESPORTE
Indicações: Para esporão de calcâneo e demais afecções, com abas altas, por ser mais leve, totalmente 
indicada para pratica de esportes.
Tamanho: PM / MG
Unidade: Par

REF.: TM402 
CALCANHEIRA ACOMODATIVA - 05MM
Indicações: Para compensação de altura. 
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par

REF.: TM430 

CORRETIVO PARA JOANETE
Indicações: Separa os dedos tortos e encavalados e alivia a dor impedindo o progresso da deformidade.
Tamanho: PP / P / M / G
Unidade: Par
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REF.: TM411 
CORRETIVO PARA JOANETE - LATEX
Indicações: Separa os dedos tortos e encavalados e alivia a dor impedindo o progresso da deformidade.
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par

REF.: TM422 
PROTETOR DA PLANTA DO PÉ, COM PELOTA DE SILICONE
Indicações: Queda do arco transverso, calosidades e ulcerações na região dos metatarsos, deformidades da 
artrite reumatóide. Com almofada e piloto metatarsal que eleva os metatarsos e protege a planta do pé.
Tamanho: P / G
Unidade: Par

REF.: TM471 
ESFERA PARA FISIOTERAPIA COM PONTAS MASSAGEADORAS
Indicações: Esfera com cravos(pontas) massageadoras, para fisioterapia, reabilitação e terapia ocupacional. 
Tamanho: Único.
Unidade: Peça

REF.: TM489-B 
ALMOFADA PLANTAR TOP GEL
Indicações: Alivia a dor na planta do pé causada pela pressão dos calçados e pelo uso de saltos altos. 
Hiperqueratose na região das cabeças dos metatarsos.
Tamanho: Único 
Unidade: Par

REF.: TM424 
PROTETOR PARA CALOS KUROTEX - EM FLANELA
Indicações: Protetor auto adesivo recortável para se manter preso sobre o calo. Cobre o calo aliviando a 
dor causada pelo atrito do movimento dos dedos.
Tamanho: Único (10x9,5 cm)
Unidade: Cartela com 01 unidade.

REF.: TM822 
PROTETOR EM GEL ADESIVO PARA CALOS
Indicações: Possui formato redondo e centro vazado para evitar a pressão direta sobre o calo. O gel hidrata 
e protege a região aplicada contra atrito. Adesivo hipo-alergênico não possui contra indicação para uso 
sobre a pele.                   Tamanho: Único.
Unidade: 08 unidades.

REF.: TM410 
CORRETIVO NOTURNO PARA JOANETE - HALLUX VALGUS
Indicações: Aparelho de uso noturno que ajuda a corrigir o joanete enquanto você dorme. 
Tamanho: P / M / G
Unidade: Par
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C.O/02 – COLAR CERVICAL C/ APOIO MENTONIANO

Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, inclusive a 
rematóide, artroses e outras afecções da coluna cervical.
Características: confeccionado em plástico flexível, 
resistente, estofado nas bordas, apoio mentoniano para 
reduzir movimentos , almofada de apoio sobre o esterno, 
ajuste de altura, fechos em velcro.
Tamanhos: P*M*G

C.O/03 - COLAR CERVICAL NOTURNO
Indicações: Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses, 
somatizações.
Características: Confeccionados em espuma de alta 
densidade e fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G

C . O / 0 4  -  C O L A R  C E R V I C A L  P H I L A D E L P H I A
Indicações: Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e 
o u t r a s  a f e c ç õ e s  d a  c o l u n a  c e r v i c a l
Características: Confeccionados em espuma de polifórmio, 
proporciona controle de flexão, extensão e rotação 
perfurados para melhor ventilação, fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G

C.O/05 – COLAR CEVICAL RESGATE

Indicações: suporte para coluna cervical durante a remoção 
do acidentado, traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e 
outras afecções na coluna cervical.
Características: confeccionado em plástico flexível e 
resistente, possui orifício frontal para procedimento de 
traqueotomia, fechos em velcro.
Tamanhos: P*M*G

C.O/01 – COLAR CERVICAL THOMAS

Indicações: traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e 
outras afecções da coluna cervical.
Características: confeccionado em plástico flexível, 
resistente, estofado nas bordas, almofadas de apoio sobre o 
esterno, ajuste de altura, fecho em velcro.
Tamanho: P *M*G

C.O/06 – COLAR SHANZ

Imobilizador da coluna cervical. Usado como imobilização 
provisória nas emergências e no pós-operatório de várias 
patologias cervicais
Materiais: polipropileno, espuma e velcro
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C.O/07 - COLAR MINERVA
Promove rígida imobilização da coluna cervical. Usado 
como coadjuvante no tratamento das fraturas, luxações, 
traumatismo e cervicalgias. Também pode ser utilizado no 
pós-operatório de cirurgias de coluna cervical.
Características: polipropileno, espuma e velcro.

C.O/08 – COLAR MIAMI

Indicações: traumatismo, osteoporose, torcicolos, artrites, 
inclusive a reumatóide, artrose e outras afecções na coluna 
cervical.
Características: confeccionado em plástico flexível, com 
apoio mentoniano para reduzir os movimentos, orifício para 
analise do pulso cardíaco e traqueotomia.
Tamanhos: P*M*G

C.O/09- TRAÇÃO CERVICAL

Indicações: artroses, contraturas musculares e outras 
afecções da região cérvico-dorsal
Características: instalado na parte superior da porta, sistema 
de roldanas e cordas, mentoneiras de lona estofada, contra-
peso de areia ou água, graduado até 6kg.
Tamanho: único

C.O/10 – CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL

Indicações: flacidez da parede abdominal, pós parto e pós 
cirurgia
Características: confeccionado em elástico resistente e 
fechos em velcro
Tamanhos: P*M*G*GG

C.O/10A – CINTA ELÁSTICA ABDOMINAL FLEXÍVEL

Indicada para uso pós-operatório e auxílio postural, é 
ajustável e possui hastes flexíveis para maior suporte às 
costas.

C.O/11 - CINTA ELÁSTICA LOMBAR:
Indicações: Estabilização da coluna lombar em casos de 
lombalgias e outras afecções da região.
Características: Confeccionados em elástico resistente com 
fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G* GG
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C.O/12 – CINTA ELÁSTICA C/ BARBATANAS EM 
DURALUMÍNIO
Indicações: estabilização da coluna dorso-lombar em 
artroses, traumatismos, escolioses dolorosas, fraturas 
osteoporótica e outras afecções da região, estabilização do 
tronco no lesado medular.
Características: confeccionado em elástico resistente, 
reforço lateral, quatro barbatanas de duralumínio e fechos 
em velcro.
Tamanhos: P*M*G*GG

C.O/13 – CINTA ELÁSTICA C/ BARBATANAS EM FLEXÍVEIS
Indicações: estabilização da coluna dorso-lombar em 
artroses, traumatismos, escolioses dolorosas, fraturas 
osteoporótica e outras afecções da região, estabilização do 
tronco no lesado medular.
Características: confeccionado em elástico resistente, 
reforço lateral, quatro barbatanas de duralumínio e fechos 
em velcro.
Tamanhos: P*M*G*GG

C.O/14 – COLETE PUTTI ELÁSTICO BAIXO
Indicações: estabilização da coluna lombo-sacra, em casos 
de contraturas pára-vertebral, pós-traumáticas, artroses, 
espondilolisteses, lordoses, pós-operatórios e outras 
afecções da região.
Características: confeccionado em elástico resistente, 
reforço lateral, barbatanas auto ajustáveis com mola plana 
de aço e fechos em velcro.
Tamanhos: P*M*G*GG

C.O/16 – COLETE PUTTI EM BRIM
Indicações: estabilização da região dorso-lombo-sacra, em 
casos de hérnias discais operáveis ou não. Traumatismos 
espodilolisteses, fraturas osteoporóticas, pós-operatórios e 
outras afecções da região, estabilização do tronco do lesado 
medular.
Características: confeccinado em brim, ajustes laterais, 
barbatanas em aço flexível e fechos em velcro.

C.O/17 - FAIXA TORÁCICA:
Indicações: Contusões, fraturas de costelas e de vértebras 
torácicas osteoporóticas..
Características: Confeccionados em  laminado  PVC, fecho 
em velcro.
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/15 - COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO
Indicações: Estabilização da região dorso-lombo-sacra, em 
casos de hérnias discais  operáveis  ou  não.T raumatismos 
espondilolisteses, fraturas osteoporóticas,  pós-operatórios 
e outras afecções da região.
Características:  Confeccionados  em   elástico   resistente, 
reforço  lateral,  barbatanas  em  duralumínio,  fecho   em 
velcro. Tamanho: P* M* G* GG
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C.O/18 – FAIXA TORÁCICA EM NEOPRENE
Indicações: contusões, fraturas de costelas e de vértebras 
torácicas osteoporóticas.
Características: confeccionado em neoprene revestido, 
fecho em velcro.
Altura: 20cm

C.O/19 - CINTA ABDOMINAL PÓS CIRÚRGICA
Em elástico e forração descartável. Espuma atoalhada. Fácil 
inspeção e higiene. Indicada para pós-operatório e 
lipoaspração
Tamanhos:
Estreita 23 cm                    Larga 34 cm

C.O/20 – ESPALDEIRA ELÁSTICA P/ POSTURA

Indicações: correção de postura dos ombros e tratamentos de 
cifose torácica, postural e juvenil.
Características: elástico resistente com ajuste de passantes e 
fecho em velcro
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/21 - ESPALDEIRA ELÁSTICA SIMLPLES
Indicações: Correção de postura dos ombros e tratamento 
de cifose torácica postural e juvenil..
Características: Confeccionado em elástico resistente com 
almofadas auxiliares de espuma, fecho em velcro..
Tamanho: P* M* G*

CO22/ - ESPALDEIRA MAURY
Indicações: correção de postura dos ombros
Caracterísitcas: confeccionada em tiras de algodão com 
ajustes de passantes, fechos em velcro.
Tamanhos: P*M*G

C.O/23 - ESPALDEIRA EM BRIM:
Indicações: Correção de postura dos ombros e tratamento 
de cifose torácica postural e juvenil.
Características: Confeccionados em brim resistente e 
ajustáveis com molas plana de aço.
Tamanho: P* M* G* GG



46 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.O/24 – IMOBILIZADOR EM OITO P/ CLAVÍCULA

Indicações: imobilização e alinhamento das fraturas da 
clavícula
Características: tiras em algodão com espuma ajustável e 
passantes metálicos, almofadas axialres.
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/25 – ESPALDEIRA POSTURAL TIPO MOCHILA

Características: em uma peça para facilitar a colocação. 
Correção da postura dos ombros e tratamento da cifose 
torácica postural juvenil.
Tamanho: PM - MG

C.O/27 – TIPÓIA IMOBILIZADORA P/ MEMBRO SUPERIOR-
DUPLA
Indicações: Sustentação do membro superior, contusões, 
luxações, fraturas do úmero, cotovelo, busites e sequelas 
de AVC.
Características: Confeccionadas em brim estofado duplo, 
fecho plástico de manipulação com uma só mão, fecho em 
velcro bilateral.
Tamanho: P* M* G

C.O/28 – TIPÓIA IMOBILIZADORA P/ MEMBRO SUPERIOR 
DUPLA ALMOFADA
Indicações: sustentação do membro superior, contusões, 
luxações, fraturas do úmero, cotovelo, bursites e seqüelas de 
AVC
Características: confeccionada em brim estofado duplo, 
fecho plástico de manipulação com uma só mão, fecho em 
velcro bilateral.
Tamanho: P*M*G

C.O/29 – TIPÓIA IMOBILIZADORA SUPERIOR DUPLA EM PÉ

Indicações: sustentação do membro superior, contusões, 
luxações.
Características: confeccionada em tela, fecho plástico e 
manipulação com uma só mão, fecho em velcro bilateral.
Tamanhos: P*M*G

C.O/26 – TIPÓIA SIMPLES-DUPLA

Indicações: sustentação do membro superior
Características: confeccionada em lona, tira de nylon, fecho 
plástico de manipulação com uma 
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C.O/30 – TIPÓIA FUNCIONAL P/ MEMBRO SUPERIOR

Em espuma alanelada. Suporte almofadado com cinto. 
Indicada para abdução nos casos de pós-operatório do 
manguito rotator;
Tamanho: único

C.O/31 – TIPÓIA EM TIRA

Tira em nylon. Para sustentação do membro superior. Modelo 
que usado corretamente evita sobrecarga no pescoço.
Tamanho: P*M*G

C.O/33A – COTOVELEIRA EM NEOPRENE AJUSTÁVEL

Proporciona compressão adicional e ajuste sob medida, 
devido às tiras duplas. Feita em neoprene, é perfeitamente 
adaptável ao cotovelo, oferecendo maior apoio e conforto, 
além de reter o calor corporal.

C.O/33 – COTOVELEIRA EM NEOPRENE

Indicações: contusões, bursites, artrites, artroses e outras 
afecções do cotovelo, prevenção de recidiva na pratica 
esportiva, imobiliza parcialmente a articulação.
Características: confeccionada em neoprene revestido.
Tamanho: P*M*G

C.O/32 – TIPÓIA EM BRIM ESTOFADO

Em brim de algodão estofado duplo e fivelas plásticas. Para 
estabilização e sustentação do membro superior em 
instabilidades da artrite reumatóide, seqüelas de luxação e 
seqüelas de AVC. Pós-operatório.
Tamanho: P*M*G*GG

C.O/34 – CINTA P/ TENNIS ELBOWN 
Indicações: Epicondilites e outras afecções do cotovelo, 
prevenção da recidiva na prática esportiva.
Características: Confeccionada em neoprene revestido.
Tamanho: M* G
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CO/34A– ELBOWN DUPLA

Previne e alivia dores causadas pela epicondinite lateral 
(cotovelo de tenista). Possui tala interna que proporciona 
maior pressão sobre a região. Feita em neoprene , é também 
usada na prevenção de lesões causadas por movimentos de 
extensão e força do braço.
Tamanho: único

C.O/35 – TUTOR P/ FRATURA DO ÚMERO

Indicações: Tratamento funcional de fraturas do úmero pelo 
método sarmiento, auxilia na estabilização do úmero.
Características: Plástico semi-rígido moldado em duas peças, 
f o r r o  d e  m a l h a ,  f e c h o  e m  v e l c r o  .
Tamanho: P* M* G* G(Dir./Esq.) e sob medida.

C.O/35A – SUPORTE PARA ÚMERO

Indicada para pessoas com dores constantes nos ombros, 
especialmente as provocadas por luxações, bursites, artrites 
ou reumatismo localizado. Feita em neoprene, é utilizada 
também em esportes radicais, artes marciais e para 
prevenção de lesões.

C.O/36 - TALA EM PVC - PUNHO, MÃO E DEDOS:
Indicações:  Lesões  traumáticas  da  região,  paralisia  de 
nervos  periféricos,  sequelas de  AVC,   deformidade   da 
artrite reumatóide e outras afecções..
Características:  Fecho  em   velcro,   posição   amoldável, 
imobiliza dedos e polegar..
Tamanho: P* M* G* (Dir./Esq.)

C.O/37 – TALA PVC FUNCIONAL FIXA

Indicações: traumatismos e outras afecções do punho, mão e 
dedos.
Características: fecho em velcro, posição funcional fixa
Tamanho: P*M*G (dir/esq)

C.O/38 – TALA PVC PUNHO E POLEGAR C/ FECHO DE 
VELCRO
Indicações: para fraturas, tenossinovite de “De Quervain”, 
entorses e reeducação articular na artrite reumatóide do 
polegar, imobilização isolada do polegar.
Características: em PVC moldado com tirantes aderentes e 
forro removível de espuma.
Tamanhos: Esquerdo, Direito (único)
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CO/39A  - Tala PVC p/ polegar

Indicações: fraturas entorses, artroses e imobilização isolada 
do polegar.
Caracterisitcas: fecho em velcro, imobilização do polegar, 
moldável quando aquecida.
Tamanho: único (dir/esq)

C . O / 4 0  -  TA L A  D E  T E C I D O  PA R A  P U N H O :
Indicações: Tenossinovites do punho, artrose, lesões 
ligamentares, correção das posições, viciosas na atrite 
reumatóide e outras afecções da região, prevenção da 
r e c i d i v a  n o  r e t o r n o  à s  a t i v i d a d e s .
Características: Confeccionada em tecido com fecho em 
v e l c r o ,  r e f o r ç o  i n t e r n o  p l á s t i c o  r í g i d o .
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)

CO/41A – TALA DE TECIDO PARA PUNHO BILATERAL

Ideal para aliviar a dor e corrigir posturas viciosas, em casos 
de LER/DORT, tanto no punho esquerdo quanto no direito. É 
fabricada em lona com revestimento em algodão que 
possibilita um melhor ajuste e proporciona estabilidade e 
firmeza ao punho , auxiliando na prevenção e recuperação 
de lesões.
Tamanhos: P * M * G

C.O/41 – TALA DE NEOPRENE P/ PUNHO

Indicações: Tenossinovites do punho, artroses, lesões 
ligamentares, correção das posições viciosas na atrite 
reumatóide e outras afecções da região , prevenção da 
recidiva no retrono as atividades,.
Características: confeccionada em neoprene com tecido 
sintético, fecho em velcro, reforço interno de plástico rígido.
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)

C.O/42 – TALA ELÁSTICA PARA PUNHO

Indicações: lesões traumáticas , tenossinovites e outras 
afecções da região, prevenção no retorno as atividades.
Características: confeccionada em elástico e tecido, com 
fecho em velcro e reforço interno de plástico rígido.
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)

C.O/39 – TALA PVC P/ PUNHO

Tala em PVC amoldável com fechos aderentes e forro de 
espuma. Para tenossivites, síndrome do túnel do carpo e 
outras afecções. Usada no tratamento de fratura de “Colles” 
com fixador externo.
Tamanhos: Esquerdo/ Direito (único)
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C.O/44 – TALA DE TECIDO PARA PUNHO MINI-TALA

Indicações: prevenção de tendinite durante trabalho LER – 
Lesão por Esforço Repetitivo
Características: confeccionada em tecido com fecho em 
velcro, reforço interno de plástico rígido.
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)

C . O / 4 5  -  M U N H E Q U E I R A  E L Á S T I C A :
Indicações: Afecções leves do punho na prática esportiva, 
p r e v e n ç ã o  d a  r e c i d i v a .
Características: Confeccionada em elástico e fecho em velcro 
Tamanho: Único

CO/46 - munhequeira em neoprene sem protetor de polegar

Proporciona sustentação à região do punho, diminuindo os 
riscos de tendinites. Austavel e bilateral, feita em neoprene, 
retém o calor corporal, atuando na prevenção e tratamento 
de lesões como LER e DORT.

C.O/46A – MUNHEQUEIRA EM NEOPRENE COM PROTETOR 
DE POLEGAR
Indicações: afecções leves do punho na pratica esportiva
Características: confeccionada em neoprene revestido e 
fecho em velcro
Tamanho: único

C.O/46B – MUNHEQUEIRA EM NEOPRENE COM TALA PARA 
POLEGAR
Indicações: afecções leves do punho na pratica esportiva
Características: confeccionada em neoprene revestido e 
fecho em velcro
Tamanho: único

C.O/43 – TALA DE TECIDO PARA PUNHO AMPLA

Indicações: lesões traumáticas, tenossinovites, artroses e 
outra afecções da região, prevenção da recidiva no retorno 
as atividades.
Características: confeccionada em tecido, com fecho em 
velcro e reforço interno de plástico rígido.
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)
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C.O/47 – TALA DE TECIDO PARA PUNHO COM POLEGAR

Indicações: tenossinovites, artrites reumatóides do polegar, 
lesões ligamentares, imobilização do punho e polegar.
Características: confeccionada em tecido com fecho em 
velcro e reforço interno de plástico rígido.
Tamanho: P* M* G* GG(Dir./Esq.)

C.O/48 – TALA PARA DEDO EM MARTELO

Em fio de aço inoxidável, apoio de plástico e fecho aderente. 
Para arrancamento de tendão extensor e reeducação 
articular fixa das deformidades da artrite reumatóide.
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/49 – TALA CRISTAL PARA DEDOS – STACTILE

Confeccionada em plástico resistente moldado. Fecho em 
velcro. Indicada para lesões que acometem as articulações 
intefalfalangeanas e necessitam imobilização em posição 
neutra, tais como: secção do tendão extensor falangeano, 
deformidade da artrite reumatóide, dedo martelo ou 
botunheira.

C.O/50 – TALA MOLDÁVEL PARA DEDO

Imobilização para lesões dos dedos das mãos. Entorses, 
contusões e pequenas fraturas
Tamanhos: único

C.O./50A – ÓRTESE IMOBILIZADORA DE DEDOS

Auxilia na imobilização dos dedos em casos de lesões, 
fraturas, luxações, entorses, etc. possui tala interna e pode 
ser usada na mão direita ou esquerda e me todos os dedos , 
com exceção do polegar.
Tamanho: Único

C.O/51- SPLINT PARA DEDO TIPO GANGORRA

Em fio de aço inoxidável e almofada de espuma 
microporosa. Para entorses, contusões, pequenas fraturas , 
reeducação articular na artrite reumatóide e artroses, 
nódulo de “Herberden” e outras afecções.
Tamanho: P* M* G* GG
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C.O/53 – FUNDA PARA HÉRNIA UMBILICAL INFANTIL

Indicações: redução e manutenção de hérnia umbilical 
infantil.
Características: elástico resistente, almofada umbilical de 
microespuma, fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/54 – FUNDA PARA HPERNIA UMBILICAL
Indicações: Sustentação da hérnia na região do umbigo, 
evitando o crescimento da mesma. Não recomendável 
quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito 
a v a n ç a d o  d e  c r e s c i m e n t o .
Características: Confeccionada com elástico reforçado, 
pelotas de poliuretano forradas, macias e anatômicas, fecho 
em velcro.
Tamanho: 80*85*90*95*100*105*110

C.O/55 – FUNDA PARA HÉRNIA INGUINAL
Indicações: Sustentação da hérnia inguinal, evitando o 
crescimento da mesma. Não recomendável quando houver 
intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de 
crescimento.
Características: Confeccionada com elástico reforçado, 
pelotas de poliuretano forradas, macias e anatômicas, 
fecho em velcro.
Tamanho: 80*85*90*95*100*105*110 (Dir./Esq.)

C.O/56 – FUNDA PARA HÉRNIA INGUINAL DUPLA
Indicações: Sustentação da hérnia inguinal, evitando o 
crescimento da mesma. Não recomendável quando houver 
intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de 
crescimento.
Características: Confeccionada com elástico reforçado, 
pelotas de poliuretano forradas, macias e anatômicas, 
fecho em velcro.
Tamanho: 80*85*90*95*100*105*110 (Dir./Esq.)

C.O/57 – FRALDA DE FREJKA

Indicações: Luxações, e subluxações congênitas do quadril, 
uso preventivo nos primeiros meses de vida..
Características: Tecido de algodão e almofada interna de 
espuma.
Tamanho: P* M* G

C.O/52 – CINTA PARA GESTANTE

Indicações: suporte para abdomem e alívio da lombalgia, 
alívio na musculatura abdominal e coluna. Melhoria da 
postura.
Características: confeccionada em tecido macio, tirantes de 
elástico.
Tamanhos: único
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C.O/58 – SUSPENSÓRIO DE PAVLIK

Tirantes de tecidos com fechos aderentes. Para luxações e 
subluxações congênitas do quadril, contribui para a 
conformação do acetábulo e reduz o risco de osteocondrite.
Tamanhos: PP*P*M*G*GG

C.O/59 – APARELHO ELÁSTICO PARA ROTAÇÃO DOS 
MEMBROS INFERIORES
Indicações: Correção da rotação interna ou externa dos 
membros inferiores através da reeducação da postura. Uso 
diurno e noturno.
Características: Elástico resistente ajustável na cintura e 
no comprimento.
Tamanho: P* M* G* GG

C.O/60 – COXAL EM NEOPRENE

Indicações: contusões, distenções musculares. Aquece a 
musculatura.
Características: confeccionada em neoprene revestido.
Tamanhos: P*M*G

C.O/61 – COXAL

Indicações: tratamento funcional de fraturas , auxilia na 
estabilização da região.
Características: plástico semi rígido, fecho em velcro.
Tamanhos: P*M*G* (dir/esq)

C.O/62 – IMOBILIZADOR DE JOELHO FIXO
Indicações: Afecções traumáuticas do joelho em 
substituição ao aparelho gessado, instabilidade da artrose 
e artrite reumatóide.
Características: Tecido e espuma com barbatanas 
posteriores de duralumínio e laterais em PVC, cinta elástica 
para compressão do joelho, fecho em velcro.
Modelo: Estreito e Largo
Tamanhos: Altura - 50cm*60cm*70cm

C.O/63 – IMOBILIZADOR DE JOELHO ARTICULADO

Indicações: afecções traumáticas do joelho em substituição 
ao aparelho gessado, pós-operatório quando necessária a 
mobilização em flexão, tratamento auxiliar da artropatias 
dos hemofólicos.



54 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

C.O/65 – LIMITADOR RL FLEXO – EXTENSÃO DO JOELHO

Almofadas de espumas atoalhadas com barbatanas de 
duraluminio. Para o pós-operatório das restaurações de 
ligamentos em substituição ao gesso e tratamento das 
instabilidades crônicas do joelho.
Modelo: estreito / largo
Tamanhos: altura – 50cm – 60cm 

C.O/67 – IMOBILIZADOR PARCIAL DO JOELHO
Indicações: Afecções traumáticas do joelho, prevenção de 
recidiva no retorno a atividade, reeducação da marcha em 
sequelas de AVC, artroses, artrites reumatóides, pós-operatório 
de paralisia cerebral.
Características: tecido e espuma com barbatanas de duralumínio 
, cinta elástica
Tamanhos: P-M-G

C.O/68 – JOELHEIRA ELÁSTICA

Indicações: pós-operatório, pós-artroscopia, compressão de 
derrames articulares.
Características: elástico resistente com fecho em velcro, 
orifício para rotula e forro de espuma.
Tamanhos: P-M-G

C .O/69  -  JOELHEIRA ELÁSTICA ARTICULADA:
Indicações: Afecções traumáticas e instabilidades crônicas 
do  j oe lho ,  a r t ro ses  e  a r t r i t e s  r eumató ides .
Características: Elástico com barbatanas laterais e mediais 
d e  d u r a l u m í n i o ,  f e c h o  e m  v e l c r o . .
Tamanho: P* M* G*

C.O/66 – LIMITADOR JL FLEXO – EXTENSÃO DO JOELHO

Almofadas de espumas atoalhadas com armações de 
duralumínio e placas de plástico. Para o pós-operatório das 
restaurações de ligamentos em substituição ao

C.O/64 – IMOBILIZADOR DE JOELHO COM TRAVA

Plástico semi-rígido com barbatanas de duralumínio e fechos 
aderentes. Articulação livre com bloqueio em extensão . 
indicado no pós-operatório de ligamentoplastia
Tamanhos: único

FALTA TEXTO
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C.O/70 – JOELHEIRA ELÁSTICA ARTICULADA COM CINTAS 
CRUZADAS
Indicações: afecções traumáticas do joelho, instabilidade 
rotatória, prevenção de recidiva na prática esportiva.
Características: elástico com barbatanas laterais e mediais, 
cintas cruzadas para aumentar a estabilidade rotacional do 
joelho, fecho em velcro.
Tamanhos: P-M-G

C.O/71 – JOELHEIRA ELÁSTICA PARA RÓTULA

Em elástico resistente almofadado, com fechos aderentes. 
Para instabilidades crônicas nos pré e pós-operatórios
Tamanhos: P-M-G-GG

C.O/72 – JOELHEIRA DE NEOPRENE ARTICULADA COM 
CINTAS CRUZADAS
Indicações: afecções traumáticas do joelho, instabilidade 
rotatória crônica, artroses e artrites. Prevenção de recidiva 
na prática esportiva, compressiva e estabilizadora da rótula.
Características: confeccionada em neoprene revestido, 
barbatanas laterais e mediais, cinta elástica e cruzadas para 
aumentar a estabilidade, reforço e orifício para reduzir 
pressão sobre a rótula
Tamanhos: P-M-G

C.O/73 – JOELHEIRA DE NEOPRENE COM CINTAS 
AJUSTÁVEIS
Em neoprene com barbatanas lateral e medial. Para afecções 
traumáticas, instabilidades rotatórias crônicas, artroses e 
artrite reumatóide. Prevenção da recidiva na prática 
esportiva
Tamanhos: P-M-G-GG

C.O/74 – JOLEHEIRA DE NEOPRENE CURTA SIMPLES
Indicações: instabilidade e afecções traumáticas leves do 
joelho, tratamento das artropatias do hemofílico, prevenção 
da recidiva na prática esportiva.
Características: confeccionadas em neoprene
Tamanhos: P-M-G

C.O/75 – JOELHEIRA DE NEOPRENE CURTA C/ ORIFICIO

Indicações: instabilidade da rótula, tendinites dos tendões 
do quadríceps e patelar, prevenção da recidiva na prática 
esportiva.
Características: confeccionadas em neoprene revestido, 
orifício para reduzir a pressão sobre a rotula.
Tamanhos: P-M-G
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C.O/76 - JOELHEIRA NEOPRENE CURTA COM SUPORTE NA 
RÓTULA:
Indicações: Instabilidades da rótula, tendinites 
quadricipital e patelar (joelho do saltador), prevenção da 
recidiva na prática esportiva.
Características: Confeccionada em neoprene revestido, 
almofada de compressão e apoio para a rótula.
Tamanho: P* M* G*

C.O/77 – JOELHEIRA NEOPRENE LONGA SIMPLES

Indicações: afecções traumáticas e instabilidades leves do 
joelho, tratamento das artropatias do hemofílico, prevenção 
da recidiva na prática esportiva.
Características: confeccionadas em neoprene revestido
Tamanhos: P-M-G

C.O/78 – JOELHEIRA DE NEOPRENE LONGA C/ ORIFÍCIO

Indicações: instabilidades e afecções traumáticas leves do 
joelho, tratamento das artropastias do hemofílico, 
prevenção da recidiva na pratica esportiva
Características: confeccionadas em neoprene revestido e 
orifício para reduzir a pressão sobre a rotula
Tamanhos: P-M-G

C.O/79 – JOELHEIRA DE NEOPRENE SUPERFIRME

Indicações: instabilidades da rotula, tendinites do 
quadricipital patelar (joelho do saltador), prevenção da 
recidiva na pratica esportiva
Características: confeccionada em neoprene revestido, 
almofadas de compressão e apoio para rotula
Tamanhos: P-M-G

C.O/80 – TIRA SUB PATELAR COM ALMOFADA

C.O/81 – TIRA SUB PATELAR EM TUBO

Indicações:  Tendinites  no  tendão  patelar   ( joelho   do 
saltador), alívio da tensão na inserção do tendão patelar.
Características:  Tubo   em   micro   espuma   revestido  e 
estofado, fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G
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C.O/82 – TUTOR PLÁSTICO P/ FRATURA NA TÍBIA

Indicações: tratamento funcional de fraturas pelo método 
de Sarmiento, proteção da região após colocação de 
próteses ou implantes
Características: plástico semi rígido, apoio articulado no 
tornozelo, fecho em velcro
Tamanhos: P-M-G (dir/esq)

C.O/83 – PERNEIRA PAR ATRAÇÃO MI

Em espuma dublada com fechos aderentes. Para o tração 
em fraturas completas dos membros inferiores, displasias 
congênitas do quadril e artroses da coxa
Tamanhos: P-M-G

C.O/84 – IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

Indicações: Entorses leves de tornozelo (substitui a goteira 
gessada), prevenção e tratamento das deformidades, 
artrite reumatóide.
Características: Tecido sintético resistente com espuma, 
barbatanas laterais e dorsais em duralumínio, fecho em 
velcro..
Tamanho: P* M* G*

C.O/85 – ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

Indicações: Evitar entorses melhorando a estabilidade da 
articulação do tornozelo.
Características: Lona de algodão, barbatanas laterais de 
plástico, cinta elástica cruzada, fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G* (Dir./Esq.)

C.O/86 – TORNOZELEIRA EM NEOPRENE

Indicações: Para compressão da articulação do tornozelo 
no tratamento e prevenção de edema de entorses, 
tendinites, bursites e artrite reumatóide, usada em 
atividades esportivas e na prevenção de recidiva.
Características: Confeccionada em neoprene revestido.
Tamanho: P* M* G*

CO86A – TORNOZELEIRA EM NEOPRENE AJUSTÁVEL

Feita em neoprene, oferece compressão e retenção de 
calor para o tornozelo, atuando na prevenção e 
tratamento de lesões. O fechamento em fecho aderente 
facilita o uso.
Tamanho: único
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C.O/87 – TORNOZELEIRA EM OITO

Em elástico resistente com fecho aderente. Para compressão 
da articulação do tornozelo no tratamento e prevenção de 
pequenas entorses , tendinites e bursites
Tamanho: único

C.O/88 – BOTA IMOBILIZADORA CURTA
Indicações: luxações, entorses, fraturas. Em substituição a 
goteira gessada.
Características: suporte rígido confeccionado em nylon para 
tornozelo e pé. Forro de espuma, formato anatômico para 
facilitar a marcha.
Tamanhos: P-M-G

C.O/89 – BOTA IMOBILIZADORA LONGA /ROBOFOOT

Para fraturas estáveis , luxações e entorses.
Tamanhos: P-M-G

C.O/90 – TORNOZELEIRA AIRCAST TERAPÊUTICA

Suporte plástico com almofadas de ar. Para o tratamento de 
lesões agudas do tornozelo
Tamanhos: direito/esquerdo

CO86B – TORNOZELEIRA EM NEOPRENE COM ZÍPER

Auxilia na prevenção e recuperação de lesões na região do 
tornozelo. 

C.O/91 – SANDÁLIA P/ GESSO

Indicações: Apoio e proteção de botas  gessadas,  quando 
permitida a marcha.
Características: Solado de "EVA"em discreta curva, laterais 
em tecido sintético resistente, fecho em velcro.
Tamanho: P* M* G
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C.O/92 – SANDÁLIA CAMBRAS OU LLIZAROV

Solado em EVA, suporte em PVC para o calcanhar e fechos 
aderentes. Para fraturas e / ou alongamento com fixadores 
externos 
Tamanhos: P-M-G

C.O/93 – SANDÁLIA BARUK

Indicações: pós-opertório do joanete
Características: confeccionada em espuma macia, tecido e 
fecho em velcro
Tamanhos: P-M-G-GG

C.O/94 – APOIO ANTI-EQUINO C/ SUPORTE DE LÁTEX

Indicações: suporte anti-equino. Permite reeducar a 
locomoção em seqüelas de AVC e paralisias nervosas 
periféricas
Características: peça de fácil colocação, confeccionada em 
elástico resistente com fecho em velcro
Tamanhos: P-M-G

C.O/95 – CINTA P/ TRAÇÃO NO HALLUX VALGO

Indicações: bursites de metatarso falangeana do grande 
artelho, deformidades da artrite reumatóide pós-operatório 
de cirurgia de hallux valgo
Características: elástico reforçado com fecho em velcro
Tamanhos: P-M-G

C.O/96 – CINTA C/ APOIO METATARSIANO

Indicações: queda do arco anterior, hiperqueratose na 
região da cabeça dos metatarsianos, deformidades da artrite 
reumatóide.
Características: elástico reforçado, piloto metatarsiano, 
fecho em velcro

C.O/97 – PROTETOR PLANTAR

Em espuma de látex revestida por jérsei. Para hiperqueratose 
na região das cabeças dos metatarsianos.
Tamanhos: P-M-G


