
CATÁLOGO THUASNE HOPITAL



1

FAIXA ABDOMINAL
Ref: 1390

Indicações:
• Contenção de lombalgias e dorsalgias. Suporte da parede abominal.

Instruções:
• Colocar a faixa com a etiqueta exterior para cima. Segurar a extremidade 
esquerda com a mão esquerda. Com a mão direita ajustar a extremidade 
com velcro na contenção desejada.

Precauções:
• Não utilizar directamente sobre lesões dérmicas. Seguir as indicações do 
médico que prescreveu o produto. Em caso de desconforto contactar o 
prescritor.
• Guardar à temperatura ambiente, de preferência, no saco original. Por 
razões de higiene não reutilizar noutro paciente.
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COLAR CERVICAL C2
Ref: 1355

Características:
• Sustentação reforçada graças à estrutura semirigida.
• Recorte anatómico.
• Fixação precisa com fita aderente.

Indicações:
• Entorse benigna.
• Artrose cervical.
• Torticolis.
• Nevralgias cervico-braquiais.
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SUPORTE BRAÇO 
MICRO VENTILDADO
Ref: 1360

Características:
• Malha arejada.
• Regulação fácil da tira de suporte.
• Modelo único direito ou esquerdo.

Indicações:
• Imobilização antálgica do braço e antebraço.
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IMOBILIZADOR
DO COTOVELO
Ref: 1385

Características:
• Constituído por um apoio de braço com tiras integradas e uma cinta de 
imobilização umeral amovível.
• Dispositivo ligeiro, confortável e nada incomodativo.
• Regulação precisa por autofixante.

Indicações:
• Imobilização do cotovelo ao corpo após traumatismo do ombro e/ou cotovelo.
• Imobilização após luxação do cotovelo.
• Sustentação do ombro após hemiplegia ou lesão do plexo braquial.
• Fractura da omoplata.
• Fractura do rádio.
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IMOBILIZADOR PUNHO
Ref: 1340

Características:
• Contenção rigorosa do punho.
• Tira radio-transparente.
• Sistema de tiras triplas permitem uma boa 
imobilização do punho.

Indicações:
• Entorse benigna do punho.
• Tendinite e tendinopatia do punho.
• Fases inflamatórias das patologias reumatismais.
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TALA DE IMOBILIZAÇÃO 
PUNHO E POLEGAR
Ref: 1335

Características:
• Contenção rigorosa do punho e do polegar.
• Tira radio-transparente.
• Sistema de tiras triplas permitem uma boa imobilização 
do punho.
• Tira auto-adesiva permite o ajuste ao nível do punho.

Indicações:
• Entorse benigna do punho e metacarpo/falanges.
• Traumatismo da coluna do polegar.
• Tensiovite de De Quervain.
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TALA DE IMOBILIZAÇÃO 
DO JOELHO - 3 PAINÉIS
Ref: 1325

Características:
• 4 Varetas moldáveis e radio-transparentes.
• Perfeita adaptação em todos os pontos 
da perna e da coxa graças a 3 painéis móveis 
laterais.

Indicações:
• Manutenção pré e pós operatória.
• Entorses médias e graves.
• Luxação da rótula.
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ESTABILIZADOR
TÍBIO TÁRSICO
Ref: 1370

Características:
• Duplo sistema de fecho permite obter um aperto homogéneo das duas 
varetas rígidas.
• Reforço ao nível dos maléolos.
• Modelo único Dir./Esq.
• Tamanho único.

Indicações:
• Entorses médias e graves (tratamento funcional ou pós-operatório).
• Fraturas maleolares (tratamento em fase de reeducação).




