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TRONCO

Objeto de todas as nossas somatizações, as costas são solicitadas, em média, 1500 
vezes por dia, durante os nossos vários movimentos. Esta articulação complexa 
combina estruturas anatómicas muito variadas, como as vértebras, os discos, os 
músculos, os tendões, os ligamentos e os nervos. Dano num ou em vários destes 
elementos pode provocar uma lombalgia.

BOM SABER

Lembre-se 
de cumprir as 

instruções para 

ajustar a cinta à 

morfologia do 

paciente

1

COMO ACONSELHAR UMA CINTA LOMBAR
Aconselhar uma cinta envolve três etapas:

1 CONSULTA

É necessário discutir a natureza da dor e o estilo de vida do paciente para melhor 
entender as suas necessidades.

2 TIRAR MEDIDAS

Medir o perímetro abdominal do paciente (medida da cintura na zona do 
umbigo) para fornecer o tamanho correto.

3 ADAPTAÇÃO

Para otimizar o conforto para o doente e, desta forma, a adesão ao 
tratamento, é necessário ensaiar a cinta na posição sentada e de pé, e 
adaptar as varetas à curvatura lombar do doente.

Este procedimento técnico deve ser realizado por um 
profissional de saúde.
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Compensação das solicitações em caso de 
desequilíbrio muscular e de insuficiência da 
musculatura lombar

Estabilização e ajuda nas boas posturas para as 
profissões e disciplinas desportivas com fortes 
esforços na região lombar

Risco de lombalgia

Lombalgia (atividade moderada, dor moderada)

Lombalgia (atividade intensa, dor intensa)

Lombociática operada ou não

Coluna operada

Uso pós-operatório após cirurgia dos ligamentos

Escoliose da pessoa idosa, Pelviespondilite 
reumatismal, Doença de Scheuermann

Compressão segmentada da coluna dorso-
lombar

Cifose dolorosa

Osteoporose, Tratamento da dor, fraturas 
vertebrais

Dor da charneira dorso-lombar

Fraturas toracolombares
Redução estabilizadora das fraturas vertebrais

TABELA DE PATOLOGIAS

2

O
rte

l P

Lo
m
ba

M
um

’®

C
em

en

St
om

ex

Dy
na

be
lt

O
rte

l

Hi
p-

M
ed

Hi
pL

oc
 E

vo

Deficiência temporária da parede abdominal

Fratura de costelas

Contenção abdominal permanente 
(traumatizados neurológicos)

Hérnia inguinal

Consequências de ostomia

Dor sacroilíaca da mulher grávida

Dores lombares da mulher grávida

Dores pélvicas da mulher grávida

Tratamento de displasia/luxação da anca em 
crianças

Prevenção de luxação da anca no adulto



Os "Essenciais" para a coluna lombar

LombaStab
0854 01(21 cm) - 0853 01 (26 cm)

A cinta lombar que se mantém justa durante todo o dia

ACONSELHADA PARA
• Lombalgia comum em fase aguda com dor lombar
     moderada a intensa
• Lombalgia recorrente

PONTOS A RETER
• Um sistema de aperto facilitado (Quick Lacing System) para 
    uma compressão homogénea e um ajuste simplificado
• Um tecido com comportamento elástico para uma maior 
    estabilidade
• Um design anatómico com ancas recortadas e plastrão 
    abdominal aberto para facilidade e liberdade de movimentos 
    de forma contínua

TIPO DE DOENTE
• Lombálgico com atividade física mista a importante, por ex., 
    profissões que envolvem atividades físicas ou grande 
    mobilidade.

LombaSkin
0871 02 (21 cm) - 0870 02 (26 cm)

A cinta lombar leve e discreta

ACONSELHADA PARA
• Lombalgia comum em fase aguda com dor moderada

PONTOS A RETER
• Um efeito "segunda pele" graças a uma confeção sem 
    costuras
• Usada junto à pele todo o dia graças ao tecido Combitex®

TIPO DE DOENTE
• Lombálgico com atividade física moderada, por ex., 
    empregado de escritório sedentário

Altura
21 ou 26 cm

Identifique a posição mais frequente do seu 
paciente e peça para experimentar nessa posição. 
(Por ex: um paciente que passe muito tempo 
sentado tem tendência a preferir a cinta de 21 cm 
de altura).
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Os "Essenciais" para a coluna lombar

Lombacross Activity
0836 01 (21 cm) - 0835 03 (26 cm)

A cinta lombar com retenção reforçada

ACONSELHADA PARA
• Lombalgia comum em fase aguda com dor lombar intensa

PONTOS A RETER
• Retenção adaptada à dor, graças à faixa adicional reforçada
• Conforto para o utilizador, graças aos recortes anatómicos 
    para libertar as ancas e as costelas
• Usada junto à pele todo o dia graças ao tecido Combitex®

TIPO DE DOENTE
• Lombálgico com atividade física importante, por ex., 
    preparador de encomendas

LombaxOriginal
0824 03

A cinta de referência para uma utilização ocasional

ACONSELHADA PARA
• Prevenir a recidiva durante atividades diárias com solicitação 
    lombar

PONTOS A RETER
• Compressão elástica forte e robusta graças ao tecido 
    Lombax®
• Colocação fácil graças ao fecho em duas partes
• Conforto e respirabilidade reforçados graças ao plastrão 
    dorsal em malha 3D

TIPO DE DOENTE
• Doente com artrose em risco de lombalgia, por ex., idoso 
    ativo

Altura
21 ou 26 cm

Identifique a posição mais frequente do seu 
paciente e peça para experimentar nessa posição. 
(Por ex: um paciente que passe muito tempo 
sentado tem tendência a preferir a cinta de 21 cm 
de altura).
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Identifique a posição mais frequente do seu 
paciente e peça para experimentar nessa posição. 
(Por ex: um paciente que passe muito tempo 
sentado tem tendência a preferir a cinta de 21 cm 
de altura).

ESTUDO CLÍNICO
EFICÁCIA DA CINTA THUASNE LOMBACROSS ACTIVITY® NA 
LOMBALGIA SUBAGUDA 1

Estudo aleatório:
(197 pacientes - 3 meses)

• Grupo 1 (G1) :
     102 pacientes com dor lombar e com a Lombacross Activity + medicação.

• Grupo 2 (G2) :
     95 pacientes com dor lombar e sem cinta + medicação.

1. Calmels P et al. Effectiveness of a Lumbar Belt in Subacute Low Back Pain: An Open, Multicentric, and Randomized Clinical Study. Spine. 2009 ; 34(3) : 215-221.

2. Em relação ao custo estimado do tratamento no grupo de controlo.

3. Estudo publicado na revista Spine, que pode ser consultado em http://journals.lww.com/spinejournal .

4. O valor de significância mínima para o p é de 0,05. Quanto mais baixo for o valor p, melhor é a significância do resultado do estudo.

> Diminuição, mais rápida, da intensidade da dor.

> Recuperação funcional, mais rápida e mais alargada.

> Poupança média de 200 € no custo do tratamento 2.
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Ortel P
2740 01

• Cinta pélvica para uma retenção da bacia em caso de dores 
    sacroilíacas ou de instabilidade sinfisária
• Contenção extraforte graças ao tecido elástico
• Compressão adaptável graças à faixa de aperto adicional
• Conforto para a utilizadora graças ao revestimento em
    tecido-esponja extra suave

• Cinta lombar de maternidade para dores pélvicas, lombares 
    e sacroilíacas da mulher grávida
• Retenção ajustável graças às faixas adicionais
• Tamanho adaptável ao estadio da gravidez graças às 2 
    bandas de apoio abdominal
• Conforto para a utilizadora graças ao revestimento em 
    fibras de bambu

LombaMum’®
0805 01
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• Suporte abdominal ajustável durante a gravidez

• Suporte lombar ajustável

• Conforto: Fibra de Bambu3



ESTUDO CLÍNICO

CINTAS ESPECIAIS PARA MULHERES GRÁVIDAS AJUDAM EM SITUAÇÕES DA 

VIDA QUOTIDIANA - Ortel P e LombaMum’®
> Gravidez e dor pélvica; estudo da cinta pélvica na dor.

ESTUDO ALEATÓRIO

 • GRUPO A: 38 mulheres grávidas, que sofrem de dores pélvicas, a usar cinta.

  Este grupo foi dividido em dois grupos aleatórios:

  A1: mulheres grávidas que usaram a Ortel P

  A2: mulheres grávidas que usaram a LombaMum®®

 • GRUPO B: mulheres grávidas, que sofrem de dores pélvicas, sem cinta.

1. Bertuit J. et al. J Clin Nurs. 25 mai 2017. DOI.10.1111/jocn.13888. Pregnancy and pelvic girdle pain: analysis of pelvic belt on pain.

 CONCLUSÃO
 Após 9 semanas de uso:
  • Diminuição da intensidade da dor global
  • Diminuição da intensidade de dores sacroilíacas
  • Diminuição do número de mulheres que relatam dores durante a caminhada, posições 
  prolongadas ou em pé
  • Diminuição do número de mulheres que relatam dor difusa ou profunda

7



Os "Essenciais" para a coluna lombar

LombaxActivity
0850 02

Uma cinta lombar oferecendo 
suporte reforçado

ACONSELHADA PARA
• Prevenir a recidiva durante atividades profissionais 
    com forte solicitação lombar

PONTOS A RETER
• Retenção adaptada ao esforço graças à faixa 
    adicional reforçada
• Compressão elástica forte e robusta graças ao 
    tecido Lombax®
• Utilização prática em contexto profissional graças 
    aos suspensórios amovíveis

TIPO DE DOENTE
• Trabalhador com atividade que exige grande força 
    física, agricultor, funcionário de empresa de 
    mudanças

ACONSELHADA PARA
• Lombalgia comum em fase aguda

PONTOS A RETER
• Cinta de apoio lomboabdominal
• Apoio flexível graças às varetas posteriores maleáveis
• Bandas elásticas cruzadas na parte de trás para uma 
    analogia funcional muscular
• Tecido Combitex® para usar junto à pele todo o dia
• Aconselhada para Lombalgia comum em fase aguda.
• Dor moderada

TIPO DE DOENTE
• Atividade moderada

Dynacross
7680 05

• Cinta lombar funcional
• Apoio flexível graças às varetas posteriores maleáveis
• Bandas elásticas cruzadas na parte de trás para uma 
    analogia funcional muscular
• Tecido elástico ventilado para mais conforto

Ortelcross
4050 01

Lombaccess
0806 01

Cinta de sustentação lombar arejada de duplo 
aperto

ACONSELHADA PARA
• Tratamento das lombalgias comuns
• Tratamento sintomático das lombalgias secundárias

TIPO DE DOENTE
• Utilização temporária e sem grande esforço físico
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DorsoRigid 35
0890 02

• Colete imobilizador da coluna em hiper 
    extensão
• Correção, em repouso e estática, da 
    postura da coluna, graças à sua ação 
    estabilizadora e imobilizadora, baseada 
    em 3 pontos de pressão
• Aplicação rápida e ergonómica
• À prova de água
• Tipo Jewett

*circunferência da pelvis
**altura desde a sinfise púbica até ao 
esterno

Lombax High
0843 03

• Apoio dorso-lombar graças a uma 
    altura dorsal de 35 cm ou 40 cm
• Aperto adaptável graças às faixas 
    adicionais com efeito de correção à 
    frente e atrás
• Compressão elástica forte graças ao 
    tecido Lombax®
• Colocação fácil graças ao fecho 
    anterior
• Tipo Knight

Dorso lombares

LombaxDorso
0845 02

• Colete dorso-lombar com correção postural
• Grande adaptabilidade morfológica regulavel 
    em altura
• Aperto adaptável graças às faixas adicionais
• Compressão elástica forte graças ao tecido 
    Lombax®
• Colocação fácil permite enfiamento "tipo 
     mochila"
• Conforto para o utilizador graças às 
    almofadas subaxilares
• Tipo Taylor

OsteoMed acute
T548803

• Ortótese para osteoporose que alivia e corrige a coluna 
    lombatóracica
• Molda-se perfeitamente à anatomia do paciente
• Barra posterior moldável que pode ser adaptada à
     lordose do paciente
• Passa-mão ergonómico
• Fitas adicionais ajustáveis que podem ser cortadas para 
    ajustar o tamanho

TAMANHO ÚNICO



Cemen
2900 01

• Cinta torácica
• Tecido elástico resistente para retenção torácica
    Modelos: homem - senhora

• Funda herniária para hérnias inguinais redutíveis
• Adaptação à direita/esquerda graças ao sistema de 
    fivelas exclusivo
• Conforto e eficácia graças às pelotas em silicone 
     amovíveis e reposicionáveis
• Existe em versão unilateral e bilateral

Ortel
2730 01: unilateral
2720 01: bilateral

• Cinta de apoio abdominal para doente estomizado
• Plastrão anterior em tecido indesmalhável, para uma 
passagem facilitada dos drenos e dos sacos de estomia

Stomex
2700 02

• Cinta de apoio toracoabdominal
• Tecido Combitex® para usar junto à pele 
    todo o dia
• Varetas de retenção amovíveis
• Esterilizável por autoclável

Dynabelt
7010 07 (16 cm)
7010 08 (26 cm)
7010 09 (33 cm)

Ortóteses para anca

Hip-Med
T515501
• Tratamento de displasia da 
    anca e luxação em crianças e 
    recém-nascidos
• Posição de repouso do 
    membro inferior entre 90° e 
    100°
• Possibilidade de ajustamento 
    contínuo
• Não interrompe a circulação 
    sanguínea
• Acolchoamento amovível e 
    lavável a nível da nuca para 
    mais contacto
• Conchas das pernas com 
    capas removíveis e laváveis
• Ajustamento da abertura das 
    pernas sem necessidade de 
    ferramentas

Hiploc Evo
T540502

• Prevenção fiável de 
    luxações, não impedindo os 
    movimentos do dia a dia
• Guia da anca graças a uma 
    placa integrada na pélvis e 
    joelho
• Possibilidade de limitar 
    movimentos de flexão e 
    extensão

2 versões: direita ou esquerda

Torácica

Abdominais
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PESCOÇO

O pescoço é composto por 7 vértebras que formam a coluna cervical.
Possui uma função de apoio mecânica da cabeça. Atravessado pela medula
espinal, verdadeiro comando sensitivo-motor do corpo, representa uma zona 
sensível. As principais patologias cervicais estão associadas a traumatismos 
(entorse, torcicolo) ou a uma degenerescência (artrose).

BOM SABER

Lembre-se de 

testar o colar no 

paciente para 

garantir que o 

tamanho escolhido 

seja adequado
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PRINCÍPIO DE AÇÃO
O colar cervical imobiliza a coluna cervical limitando os movimentos de flexão, extensão e rotação.
O seu nível de imobilização varia em função da rigidez do colar.
Possui igualmente uma ação propriocetiva através do reforço das sensações com origem na coluna cervical, assim 
como uma função antálgica através da ação térmica associada à imobilização.

1 PREVENIR A CRONICIDADE DAS DORES 
CERVICAIS
dos pacientes através da prescrição da almofada Cervi +:
> Para melhor distribuição da carga vertebral na posição horizontal.

2 REDUZIR O IMPACTO DA VIBRAÇÃO EM 
PACIENTES ATIVOS E DESPORTIVOS
, sugerindo palmilhas Pedipro e inserções no calcanhar:
> Para uma dissipação uniforme de restrições mecânicas na coluna 
lombar.

CONSELHOS ASSOCIADOS
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Torticolo

Artrose cervical

Cervicobraquialgia

Entorse ligeira

Entorse média (estável)

Entorse grave

Fratura sem deslocamento

Alívio da dor e efeito relaxante

Limitação da flexão

Completa imobilização

TABELA DE PATOLOGIAS

12

Ortel C1 Classic
2393 02

• Sustentação antálgica da coluna cervical graças a uma 
    espuma de alta qualidade e a uma regulação precisa por velcro
• Capa de conforto amovível e lavável
• Recomendado para uso de curta duração

Ortel C1 Anatomic
2394 02

• Sustentação antálgica da coluna cervical graças a uma espuma de 
    sustentação compacta (densidade média)
• Forma anatómica com bordas arredondadas, regulação por velcro
• Capa de conforto amovível e lavável
Existe em versão júnior

• Sustentação antálgica da coluna cervical graças a uma estrutura 
    interna semirrígida envolvida em espuma de sustentação  
    compacta (densidade elevada)
• Forma anatómica com bordas arredondadas
• Capa de conforto amovível e lavável

Ortel C2 Plus
2392 04

Colares flexíveis

Colares semirrígidos
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OUTROS COLARES DISPONÍVEIS

PD
C



Colares rígidos

Ortel C3 2391 02

Ortel C3 Classic 2390 01

• Sustentação reforçada da coluna cervical garantida por uma estrutura 
    rígida em polietileno perfurado
• Confortável graças ao acolchoamento das bordas em contacto com a 
    pele e às perfurações para uma melhor ventilação
• Altura regulável de 9 a 13 cm, adaptação morfológica precisa e rápida 
    por velcro
• Transparente no raio X.
• Ortel C3 Classic sem apoio no queixo.

Ortel C4 Rigid
2396 03

• Colar rígido com 4 apoios
• Sustentação firme da coluna cervical graças às 2 conchas, moldadas de 
    forma anatómica, em espuma de polietileno hipoalérgico
• A concha anterior permite o apoio no queixo e no esterno, e a concha 
    posterior o apoio occipital e dorsal alto
• Abertura traqueal
• Radiotransparente

Ortel C4 Vario
T492802

• Colar rígido com 4 apoios, regulável em altura
• Sustentação reforçada da coluna cervical graças às 2 conchas 
    rígidas. Os apoios occipital, do queixo, esternal e dorsal permitem uma 
    imobilização total
• Conforto garantido pelos reforços em espuma amovíveis e laváveis
• Abertura traqueal
• Radiotransparente

OUTRO COLAR
DISPONÍVEL
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OMBRO

O ombro é um conjunto complexo 
composto por 2 articulações 
(articulações glenoumeral e 
acromioclavicular) e 4 músculos 
(que convergem para formar a 
coifa dos rotadores). As patologias 
do ombro, quer sejam devidas a 
traumatismo ou a desgaste, podem 
afetar as articulações, tendões ou 
nervos.

PRINCÍPIO DE AÇÃO
O princípio dos suportes de ombro Thuasne é o de 
Dujarrier. Imobilizam o braço com o "cotovelo junto ao 
corpo": o braço fica a 90° em relação ao antebraço.
A imobilização tem um efeito antálgico, protetor e 
permite a cicatrização.

14
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Tratamento de fraturas da clavícula

Imobilização do cotovelo (após 
traumatismo, epicondilite ou 
epitrocleíte), luxação

Imobilização consecutiva a fratura da 
escápula

Imobilização antálgica do braço e do 
antebraço

Lesão ligamentar não cirúrgica do 
ombro e do cotovelo ( luxação e 
entorse)

Fratura da extremidade superior do 
úmero não deslocado

Uso durante a reeducação do ombro

Patologia da coifa dos rotadores não 
operada

Ombro do hemiplégico (flácido)

TABELA DE 
PATOLOGIAS
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ImmoClassic
2445 01

• Imobilização do ombro e do 
    cotovelo graças à manga e à 
    tira adicional ajustável
• Espuma de proteção adaptável 
    para mais conforto do ombro 
    e do pescoço
• Colocação facilitada para o 
    doente graças ao velcro da tira 
    abdominal

Coletes de imobilização escapuloumeral

ImmoVest
2441 02

• Imobilização do ombro e do cotovelo 
    na posição cotovelo junto ao corpo 
    assegurada pela ação de 3 faixas
• Colete com bastante cobertura para 
    uma melhor proteção diária
• Confortável graças ao tecido 
    respirável, à pequena almofada a nível 
    do ombro e à forma anatómica
• Colocação facilitada através do sistema 
    de marcações numeradas e coloridas

Ligaflex® faixas 
claviculares
245002
• Imobilização rigorosa graças a um ajuste ao tamanho do doente por corte
• Conforto garantido pelo aperto dorsal acolchoado em espuma
• Colocação por sistema de velcro e fecho por fivela

Existe em versão júnior

TAMANHO ÚNICO
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OUTROS SUPORTES DE BRAÇO DISPONÍVEIS



PULSO & COTOVELO

O pulso é composto por várias articulações que permitem uma grande
mobilidade em flexão/extensão e em abdução/adução. A causa mais
frequente de traumatismo do pulso é a queda ou a torsão, que podem
resultar numa entorse benigna ou grave, fratura ou luxação. O pulso
pode também sofrer de artrose, doença degenerativa, que se localiza
preferencialmente a nível do polegar (rizartrose).

BOM SABER

Lembre-se de 

adaptar as talas 

à morfologia do 

paciente.
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PRINCÍPIO DE AÇÃO

A tala de imobilização do pulso, do polegar e/ou do pulso-polegar coloca em posição de repouso uma ou 
várias articulações.
Tem por objetivo limitar a dor e estabilizar a ou as articulações, na posição terapêutica desejada, ao 
mesmo tempo que permite a mobilização das zonas adjacentes.
Permite a consolidação e a cicatrização.



Ligaflex® pro
2433 02

TABELA DE PATOLOGIAS
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Talas para pulso

• Sistema de aperto fácil (tecnologia Quick Lacing System) para 
    ajuste simplificado e homogéneo
• Suporte rigoroso no pulso graças a um suporte palmar 
    anatómico e moldável
• Jersey de proteção dupla, tricotado em 3D com tratamento 
    antibacteriano, leve e drenante para melhor evacuação da 
    humidade. Adaptado ao uso prolongado.

Modelo ambidestro

• Sistema de aperto fácil (tecnologia Quick Lacing System) para 
    ajuste simplificado e homogéneo
• Suporte rigoroso no pulso e no polegar graças a dois suportes 
    anatómicos e moldáveis
• Jersey de proteção dupla, tricotado em 3D com tratamento 
    antibacteriano, leve e drenante para melhor evacuação da 
    humidade. Adaptado ao uso prolongado.

2 modelos: Direita e Esquerda

Ligaflex® pro +
2434 02



Talas para o pulso

• Malha anatómica e elástica para aumentar a 
    compressão e o efeito propriocetivo.
• Evolução do suporte graças a um suporte palmar 
    confortável e removível, possibilitando a 
    movimentação do pulso dependendo do movimento.
• Compressão modular e possibilidade do ajuste da 
    pressão aplicada através da remoção do suporte 
    elástico.

2 modelos: Direita e Esquerda
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Ligaflex® Action
2436 02

• Abertura completa que permite colocar e remover 
    facilmente. Particularmente indicada em situações pós-
    traumáticas com edema.
• Retenção rigorosa do pulso graças à vareta palmar 
    adaptável e radiotransparente
• Malha 3D com tratamento antibacteriano, leve e respirável 
    para uma melhor evacuação da humidade; adaptada ao 
    uso prolongado

Versão ambidestra
Existe em versão junior

Ligaflex® Classic 
Open
2437 02

OUTRAS TALAS PARA PULSO DISPONÍVEIS
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• Imobilização da coluna do polegar
• Armadura perfurada a nível das articulações revestida 
    com um acolchoamento suave e respirável

Versão ambidestra

Rhizo-Pro
T480273

Ligaflex® Rhizo
7090 02

• Imobilização do polegar na posição antálgica através de uma 
   armadura em fio metálico patenteada, situada na comissura do 
   polegar
• Abertura a nível da coluna do polegar para evitar qualquer apoio 
    doloroso
• Particularmente adaptada em caso de rizartrose
• Conservação da preensão e preservação da amplitude do pulso
• Malha 3D com tratamento antibacteriano, leve e respirável para uma 
    melhor evacuação da humidade, adaptada ao uso prolongado

2 modelos: direita e esquerda
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Talas de polegar

Talas para dedo Ligaflex® Finger
2432 02

• Imobilização modular do pulso e do dedo (2º, 3º e 4º metacarpo).
• Possibilidade de imobilizar:
 - articulação metacarpofalangeana (A)
 - articulação interfalangeana (B)
• 2 pontos de imobilização possíveis dependendo das recomendações do prescritor: 
palmar ou dorsal.
Modelo ambidestro.

(A)

(B)

Ligaflex® Boxer 
2431 02

• Imobilização do pulso - mão - dedo (4º e 5º metacarpo).
• Ângulos específicos:
 - Imobilização dorsal: 90º
 - Imobilização palmar: 20º
• Adaptável/ removível
• Tecido respirável para maior conforto
• Imobilização dos dedos protegido graças à separação interdigital.
• Fácil de usar graças à completa abertura. Lavável na máquina.
2 modelos: direito e esquerdo

DigiBand®
7083 01

• Imobilização dos dedos (método buddy)
• Adaptável e confortável:
 - Adaptável a todas as morofologias.
 - Separação interdigital para prevenir 
    qualquer fricção.
• Lavável na máquina a 30ºC

Vendido em packs de 2 • Imobilização das duas primeiras falanges, extensão da 
    articulação distal
• Tala em polipropileno, perfurada para deixar respirar o 
dedo imobilizado

Tala stack para dedo
7084 02

OUTRAS TALAS PARA DEDO DISPONÍVEIS



Cotoveleiras

Silistab® Epi
2305 02

• Alívio garantido pelas aplicações em silicone com efeito de massagem e a malha de 
    compressão que proporcionam um efeito propriocetivo reforçado
• Compressão adaptável graças à faixa adicional amovível
• Malha anatómica com zonas de conforto a nível da curva do cotovelo e abas de 
     colocação patenteadas

Condylex®
7007 02

• Regulação da pressão graças a um fecho de velcro 
     com tira de aperto
• Espuma interna que amortece as vibrações

Bandas antiepicondilite

Epi-Med
T35087

• Banda rígida com pressão dupla direcionada graças às 
     aplicações em silicone
• Aplicações adicionais (Flexi-Pads) disponíveis para 
    aumentar a pressão, se necessário
• Regulação por fecho de velcro, zona de indicação da 
    contenção para uma colocação facilitada

OUTRAS COTOVELEIRAS DISPONÍVEIS
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JOELHO

O joelho é um sistema complexo constituído por osso, ligamentos, tendões e estruturas 
cartilaginosas. A mobilidade deste sistema, que assegura a marcha, é uma combinação 
de rolamento e deslizamento.
As patologias do joelho são principalmente traumáticas (entorse ou rutura do ligamento 
cruzado) ou degenerativas (artrose).

BOM SABER

Lembre-se de 

moldar as varetas 

do joelho para 

se adaptarem à 

morfologia do 

paciente
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PRINCÍPIO DE AÇÃO
JOELHEIRA PROPRIOCETIVA

> Melhoria da proprioceção (perceção 
do corpo no espaço) através da 
utilização de uma malha de compressão.
> Utilizar em caso de dor articular ligeira 
ou para retomar a atividade.

JOELHEIRA PATELAR

> Retenção da rótula assegurada pelo 
anel em silicone e efeito propriocetivo 
graças à manga de compressão.
> Utilizar em caso de tendinite ou de 
patologia crónica
(osteoartrite, etc.).

JOELHEIRA PATELOFEMORAL

> Realinhamento da patela no seu 
eixo fisiológico e efeito propriocetivo, 
através da utilização da malha de 
compressão
> Utilizar em caso de doenças malignas 
da patela (sindrome patelofemural, 
subluxação, artrite patelofemural, etc.)

JOELHEIRA LIGAMENTAR

> Suporte do joelho através da 
utilização de reforços rígidos articulados
> Utilizar imediatamente após o 
traumatismo ( conforme a gravidade) 
ou na fase de retoma do desporto

JOELHEIRA DINÂMICA

> Descarga dinâmica da área lesada 
graças ao sistema de 3 pontos
> Utilizar em caso de osteoartrite 
femorotibial

TALA PARA JOELHO

> Efeito antálgico e protetor através da 
imobilização completa do joelho.
> Utilizar na fase imediatamente após 
um traumatismo ou em pós-operatório



TABELA DE PATOLOGIAS
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PATOLOGIAS AGUDAS

Ligamentares

Entorses ligeiras

Entorses graves

Imobilização

Imobilização do joelho

PATOLOGIAS CRÓNICAS

Ligamentares

Luxações crónicas

Sequelas traumáticas funcionais

Patelares

Tendinopatia patelar

Síndromes rotulianas

Gonartrose

Osteoartrite

Instabilidade articular

RETOMA DE ATIVIDADE

Prevenção

Proprioceção

Ligamentares

Pós-entorses ligeiras

Pós-entorses graves

Reeducação

Pós-cirúrgica

Patelares

Contenção da patela

Prevenção das tendinites do tendão 
patelar

Estiramento ou contusões da coxa 



COMODIDADE
• Abas de colocação patenteadas
• Colocação assinalada: faixas numeradas e pré-orientadas

ESTABILIDADE
• Sistema duplo de aperto por faixas
• Malha de compressão (cerca de 26 mmHg)

CONFORTO
• Zonas de conforto integradas: rótula, escavado popliteo
• Malha anatómica
• Faixas fixadas por velcro

Ligastrap® Genu
2170 02

Joelheira propriocetiva ligamentar

Joelheira propriocetiva

GenuExtrem
2321 01

• Retenção e proprioceção asseguradas pela malha elástica de compressão 
    (cerca de 28 mmHg)
• Reforço lateral adicional garantido por varetas flexíveis
• Malha anatómica com zonas de conforto a nível da rótula e do escavado 
    popliteo
• Colocação facilitada graças às abas patenteadas
• Antiderrapante lateral em silicone que permite uma melhor aderência

OUTRAS JOELHEIRAS PROPRIOCETIVAS DISPONÍVEIS
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Joelheira Patelar

Silistab® Genu
2340 05 (branca)
2345 04 (preta)

• Aplicação rotuliana em silicone
• Proprioceção assegurada pela malha elástica de compressão (cerca de 
18 mmHg)
• Varetas laterais flexíveis
• Confortável com tecido jersey a nível do escavado popliteo
• Antiderrapante lateral em silicone que permite uma melhor aderência

2 versões: rótula aberta (branca) e rótula fechada (preta)

• Inserção patelar com sistema de ajuste dinâmico:
 Forma anatómica e assimétrica
 Leve graças à utilização de espuma EVA
 Ajuste através de um sistema de tiras e fitas, que permite a 
adaptação à morfologia do paciente.
•Malha anatómica com zonas de conforto e silicone integrado.

PatellaReliever
2348 01

Joelheira patelafemoral

JO
ELH

O
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Liga patelar

• Aplica uma pressão local sobre o tendão rotuliano e retém a rótula através 
    da sua forma anatómica

Liga patelar (Rotuliana)
2304 01

OUTRAS JOELHEIRAS PATELARES DISPONÍVEIS
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CONFORTO
• Zonas de malha hiperextensível:
 - Escavado popliteo
 - Rótula
 - Coxa
• Faixas semicirculares
• Forma anatómica das armaduras laterais

ESTABILIDADE
• Reforços laterais em alumínio
• Velcro duplo que permite modular a posição das armaduras
• Colocação otimizada da articulação: no eixo de rotação do joelho

RETENÇÃO
• Articulação TMS que reproduz o movimento lateral do joelho
• Faixa de suspensão
• Silicone antiderrapante integrado na malha

COMODIDADE
• Fecho bilateral homogéneo das faixas
• Colocação fácil: extensibilidade da malha

Genu Ligaflex®
2375 03 (fechado) / 2375 04 (aberto)

Joelheira ligamentar

Modelo aberto,
versão curta 
(também existe em 
modelo fechado)

Modelo fechado,
versão longa 

(também existe em 
modelo aberto)

• Estabilidade garantida pelas varetas, na articulação biaxial, e pelas faixas 
    rígidas ajustáveis
• Faixas semicirculares que evitam um eventual efeito garrote
• Design anatómico, para uma melhor adaptação morfológica: zona de 
    conforto a nível do escavado popliteo, malha extensível sobre a coxa

Genu Dynastab®
2370 05



1• Mantém-se no lugar graças à articulação TM5+, que reproduz o 
     movimento natural do joelho pela correia de suspensão (patente dos 
     EUA / inovação Thuasne).
   • Limitação de movimento de flexão e estiramento, sem ferramentas, 
    com ampla faixa de ajuste
 - Flexão: 0º, 30º, 45º, 60º, 75º, 90º
 - Extensão: 0º, 5º, 10º, 15º, 20º, 30º, 40º
2• 4 pontos de fixação num sistema de correias e fivelas de encaixe, 
     simples de utilizar.
   • Tecido anatómico com silicone anti-derrapante, integrado em zonas 
     de conforto, na rótula (versão fechada) e na parte de trás do joelho.
   • Modelo totalmente aberto, facilidade de colocação.

Genu Ligaflex® ROM versão fechada existe em duas alturas, curta e longa
Genu Ligaflex® ROM versão aberta existe em duas alturas, curta e longa

Genu Ligaflex® ROM
2386 05 (aberto) / 2386 04 (fechado)

Joelheira ligamentar rígida

GenuControl
7857 01 

• Retenção no lugar assegurada pela articulação TM5+ que reproduz o 
    movimento natural do joelho (patente EUA/ inovação Thuasne)
• Estabilidade graças à estrutura em alumínio e à forma anatómica da concha 
    tibial, que impedem que a ortótese se movimenta.
• Confortável com as suas extremidades em plástico autoadaptável e uma 
    espuma de conforto

2 modelos: direita e esquerda

Joelheira de descarga para o tratamento da artrose do joelho

ACTION RELIEVER combina  a compressão médica, que melhora a proprieceção,  com um 
patenteado mecanismo de descarga em 3 pontos, para assegurar o alinhamento e a descarga do 
compartimento afetado, reduzindo a dor e aumentando a mobilidade.

Fácil de vestir e de usar
• conforto: malha anatómica com zonas de conforto ; tiras de strapping anatómicas, auto 
    ajustáveis. Silicone introduzido na malha para prevenir migração da ortótese.
• discreta: foi pensada e desenhada para minimizar o impacto na vida do paciente.
• continuidade na utilização (adesão à terapia):
 - desliza facilmente na perna graças à malha anatómica (slide).
 - fácil de fechar ao utilizar um fecho magnético que encaixa no lugar automaticamente 
(snap).
 - fácil de ajustar com a regulação precisa das tiras frontais.
 - fácil de usar (slide - snap and go).

Existe em Esquerda Medial e Direita Lateral ou em Direita Medial e Esquerda Lateral

ActionReliever
2349 01

Joelheira dinâmica

OUTRAS JOELHEIRAS LIGAMENTARES E
LIGAMENTARES RÍGIDAS DISPONÍVEIS
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Joelheira Dinâmica
RebelReliever®
U03309

• Sistema "Loadshifter" que permite descarregar a área lesada em caso de gonartrose
• Regulável sem ferramenta
• Retenção no lugar assegurada pela articulação TM5+ que reproduz o movimento natural do 
joelho e a faixa de suspensão (patente EUA inovação Thuasne)
2 modelos: Direito e Esquerdo

Talas para o joelho
Ligaflex® Immo 0° 2410 03 e 20° 2420 03

• Imobilização garantida por 3 varetas moldáveis e radiotransparentes
• Dispositivo antiderrapante e faixas de aperto que garantem a adesão da tala na perna

2 versões (0 e 20°)
Existe em versão júnior

Talas para joelho articuladas

Ligaflex® Post-op
2384 01

• Imobilização assegurada por 2 reforços 
    laterais moldáveis
• Altura regulável para suporte correto
• Regulação da flexão de 0 a 120° e da 
    extensão de 0 a 75°

2 versões (aberto ou fechado)

ROM-R
U04601
• Imobilização criada por 2 barras 
    laterais confortáveis
• Altura ajustável graças ao 
    sistema "snaplock"
• Ajuste sem ferramenta da 
    articulação para flexão e 
    alongamento com 15º graus.
• Sistema DropLock que permite uma 
    imobilização sem esforço a 0, 15, 30 
    e 45º
• Inserções de espuma de ar
    ajustáveis à morfologia

TAMANHO ÚNICO

JO
EL

H
O
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Ortel
2310

•Liga para contenção forte 
   dos traumatismos musculares  
   (distensões musculares, 
   estiramentos, contusões).
•Apoio muscular.

Coxa de contenção elástica
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PARA JOELHO
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ESTUDOS CLÍNICOS

Objetivos
Avaliar a alteração do biomecanismo do joelho, o efeito clínico e o impacto na função, durante o uso da joelheira RebelReliever.

AUMENTO DA FUNÇÃO E DA FORÇA USANDO UMA 
ORTÓTESE DINÂMICA NO JOELHO OSTEOARTRITICO
Improvements in Function and Strength with Decompressive Bracing of the Osteoarthritic Knee. E. Lamberg et al. Journal of Prosthetics and Orthotics.
28(4):173–179, Oct 2016.

Desenho do estudo

BASE
nível de

referência 
1 semana

após início

INTERMÉDIO 
avaliação após 
2 semanas de 

utilização

FINAL
avaliação após 
8 semanas de 

utilização

Medida da 
joelheira 

Ajuste da 
joelheira

Controle sem 
joelheira 

Verificação com 
joelheira

Verificação com 
joelheira

Estudo 
completo

Estudo 
completo

Estudo 
completo

Estudo 
completo

Conclusão
Pressão reduzida na articulação do joelho/ Diminuição da dor/ Sintomas reduzidos/ Aumento da confiabilidade/ Aumento da qualidade 
de vida/ melhoria na capacidade de andar/ melhoria da função muscular.
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Objetivos
Avaliar a eficácia da joelheira RebelReliever associada aos cuidados standards, após um período de tratamento de 6 semanas, em 
pacientes com sintomatologia de osteoartrite medial do joelho.

EFICÁCIA E SEGURANÇA DA REBELRELIEVER EM 
PACIENTES COM OSTEOARTRITE DO JOELHO
Randomised controlled trial evaluating the RebelReliever® brace effect + standard treatment vs standard treatment OARSI Congress Poster 2017. Study 
report final version of NOV 30th 2016.

Desenho do estudo

Conclusão
A superioridade do tratamento utilizando a joelheira RR ficou claramente demonstrada. Combinar a joelheira RebelReliever com o 
tratamento standard traduz-se numa significativa vantagem para os pacientes, com diminuição da dor e melhoria da qualidade de vida, 
e constitui uma poderosa estratégia terapêutica, não farmacológica, para tratar a osteoartrite do joelho 

Doentes com osteoartrite medial do joelho Grupo Rebel 
Reliever (RR) Tratamento Standard + Joelheira RR (32 
Pacientes)

Grupo controle  (35 pacientes)
só tratamento standards (analgésicos + fisioterapia)

Pacientes 
com OA 
medial do 
joelho

VISITA 1

Dia 0

AJUSTE 
REBELRELIEVER 

Dia 8

VISITA 2

Dia 21

VISITA 3
FIM

Dia 49



TORNOZELO

O único movimento fisiológico da articulação do tornozelo é a flexão/extensão do pé 
sobre a perna. Durante a marcha, podem existir movimentos laterais do tornozelo que 
podem resultar em lesões ligamentares (entorses) ou ósseas (fraturas maleolares).

29

PRINCÍPIO DE AÇÃO

ARTELHEIRA 
PROPRIOCETIVA

> Melhoria da 
proprioceção (perceção 
do corpo no espaço) 
através da utilização 
de uma malha de 
compressão.
> Utilizada em caso de 
dor articular ligeira ou em 
retoma de
atividade.

ARTELHEIRA
LIGAMENTAR

> Retenção do tornozelo
na posição anatómica
através da utilização
de bandas elásticas.
> Utilizada na fase
imediatamente após
um traumatismo
(conforme a
gravidade), ou na
fase de retoma de
desporto.

TALA PARA
TORNOZELO

> Efeito antálgico e
protetor através da
imobilização mais
rigorosa do tornozelo.
O seu efeito
compressivo pode
ajudar à redução do
edema.
> Utilizada na fase
imediatamente após
um traumatismo ou
em pós-operatório.

BOTA DE
MARCHA

> Efeito antálgico
através da imobilização
do tornozelo,
redução do edema
graças a uma
compressão ajustável;
adaptada, também, 
à gestão dos
cuidados no pós 
operatório.
> Utilizada em caso de
entorse grave ou no
pós-operatório.



TABELA DE PATOLOGIAS
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PATOLOGIAS AGUDAS

Entorse dos ligamentos tibiofibular

Entorse ligeira dos ligamentos laterais

Entorse média dos ligamentos laterais

Entorse grave dos ligamentos laterais

Consequências de fratura maleolar

Fratura do pé e antepé

Fratura do terço inferior da perna

Estabilização do tornozelo em pré ou pós-
operatório

PATOLOGIAS CRÓNICAS

Tendinopatia calcânea

Instabilidade articular moderada

Dor do peito do pé

Luxação crónica

RETOMA DE ATIVIDADE

Proprioceção

Sequela de entorse (recomeço do desporto)

Sequela de entorse (atividade quotidiana)

Recomeço do desporto exigente

Proteção dos maléolos

Pós-entorses benignas
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• Retenção e proprioceção asseguradas pela malha elástica de 
    compressão (cerca de 22,5 mmHg)
• Malha anatómica, zona de conforto a nível dos maléolos e abas de 
    colocação patenteadas

Existe em versão júnior

MalleoAction
2361 02

Artelheira propriocetiva

Artelheira para tendão de Aquiles

Silistab Achillo®
2355 02

• Descarga do tendão de Aquiles garantida pelas calcanheiras em 
   silicone flexível: 2 pares de calcanheiras de enfiar que permitem 3 
   alturas de descarga em função da evolução da patologia (13, 8 ou 
   5 mm)
• Proteção do tendão garantida pela forma anatómica da aplicação 
    periaquiliana em silicone
• Malha anatómica, zona de conforto a nível dos maléolos e abas de 
    colocação patenteadas
• Efeito de massagem graças ao relevo presente na aplicação em 
    silicone
• Malha elástica de compressão (cerca de 23 mmHg)

OUTRAS ARTELHEIRAS PROPRIOCETIVAS DISPONÍVEIS
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• Retenção rigorosa dos ligamentos laterais graças à malha elástica 
    de compressão (cerca de 27,5 mmHg) e às faixas duplas
• Reforço adicional e colocação em eversão ligeira assegurado por 
    uma faixa amovível
• Conforto para o utilizador: espessura mínima e ajuste por velcro
• Antiderrapante sobre a barriga da perna que permite uma melhor 
    aderência

Ligastrap® Malleo
2180 03

Artelheira propriocetiva ligamentar

Artelheira ligamentar

Malleo Dynastab® Boa®
2351 02
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COMODIDADE
• Colocação e remoção fáceis graças à abertura larga
• Sistema de aperto Boa® fácil, rápido e fiável, garantido durante toda a 
   duração de vida do produto

IMOBILIZAÇÃO
• Reforços metálicos leves, resistentes e confortáveis
• Reforço lateral adicional garantido por 2 faixas de aperto

CONFORTO
• Malha 3D com tratamento antibacteriano, leve e respirável para uma 
    melhor evacuação da humidade
• Design fino e anatómico: permite ser utilizada na maioria do calçado

OUTRAS ARTELHEIRAS PROPRIOCETIVAS E LIGAMENTAR DISPONÍVEIS
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Tala com aplicações insufláveis

• Sustentação reforçada do tornozelo graças às 2 conchas 
     rígidas laterais
• Proteção reforçada graças às aplicações insufláveis que 
    permitem uma adaptação morfológica
• A circulação do ar no interior das almofadas permite um 
    efeito de massagem contribuindo para a redução do 
    edema
• Colocação fácil graças às faixas de velcro e à faixa do 
    calcâneo ajustável
• Bomba de enchimento independente que permite 
    regular a pressão do ar com a ortótese colocada

Modelo bilateral
TAMANHO ÚNICO

Ligacast® Air+
2334 01

Tala com aplicações em estrutura de colmeia

• Sustentação reforçada do tornozelo graças às 2 conchas rígidas laterais
• Bordas flexíveis para uma adaptação morfológicas
• Interior em estrutura de colmeia para um melhor conforto para o 
    utilizador
• Adaptação à morfologia do doente: reforços laterais com entalhes 
    assimétricos para os maléolos

2 modelos: direita e esquerda
Existe em versão júnior

Ligacast® Anatomic
2315 01

• Retenção rigorosa graças aos reforços metálicos laterais 
    anatómicos
• Sola grande arqueada para um máximo de estabilidade
• Estruturas verticais moldáveis para um melhor ajuste 
    morfológico
• Produto ultraleve para um maior conforto diário
• Bota interna amovível e lavável
• Faixas de fecho em velcro ajustáveis

2 versões: longa e curta

TD Fix Walker
U08002 (longa) / U08102 (curta)

Botas de marcha

• Possibilidade de regular a amplitude de 45° de flexão plantar a 
    30° de flexão dorsal em intervalos de 7,5°
• Suporte rigoroso graças aos reforços metálicos laterais anatómicos
• Produto ultraleve para um maior conforto diário

2 versões: longa e curta

TD Rom Walker
U08202 (longa) / U08302 (curta)

OUTRA TALA DISPONÍVEL OUTRAS BOTAS DE MARCHA
DISPONÍVEIS
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PÉ

O pé é indispensável à manutenção da estabilidade no ser humano. Tem
também uma função de amortecedor e permite projetar o outro pé para a
frente, para que se possa efetuar cada passo durante a marcha. O pé pode
ser sujeito a deformações no plano anatómico, tecidular ou articular.
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Pé sensível

Dor e reumatismo

Alívio dos tendões e ligamentos

Metatarsalgia

Bursite

Aponevrosite plantar

Esporões calcâneos

Correção do calcaneo medial (criança)

Pé pendente

Fraqueza do pé por doença neurológica

Hallux Valgus

Calçado de descarga

TABELA DE PATOLOGIAS

Pedipro
6510 01 - Palmilha
6500 01 - Talonete

• Distribuição e absorção das vibrações 
    garantidas pelo silicone flexível
• Confortável graças aos canais de 
    ventilação.
• Retenção reforçada das calcanheiras 
    no calçado através de pastilhas 
    antiderrapantes
• Vendidas ao par
• Espessura debaixo do calcanhar: 8 mm

Pedipro softer
6605 01

• Distribuição e absorção das
    vibrações garantidas pelo silicone 
    flexível
• Calcanheiras evolutivas: aplicação 
     verde para o conforto da espinha 
    calcaneana, aplicação azul para o pé 
    saudável ou outras patologias
• Rebordo alto para uma melhor 
    fixação dentro do calçado
• Vendidas ao par
• Espessura debaixo do calcanhar: 
    10 mm

• Com zonas de conforto extra no 
    calcanhar (esporão) e nos metatarsos
• Cobertura antibacteriana.

Pedipro plus
6610 01 - Palmilha
6600 01 - Talonete

Palmilhas e talonetes
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•47980 - Elastocalx N – Talonete com 
terminações lisas
••47981- Elastocalx S/P – Talonete elevado 
para supinação e pronação unilateral
•••47982 - Elastocalx Plus – Talonete com 
zona macia no esporão do calcâneo
••••47991 -  Elastocalx Flex – Talonete 
com estrutura em favos de mel no calcanhar 

Podosil
T478801

• Palmilhas viscoelásticas em silicone com 
    revestimento hipoalergénico
• Apoio do pé e descarga das zonas
    sensíveis do antepé e do calcanhar
• Descarga suplementar a nível da espinha 
    calcaneana graças à concavidade na zona 
    do calcanhar
• Conforto devido ao revestimento têxtil 
    em algodão, perfeitamente bem tolerado 
    pela pele
• Vendidos ao par

• Suporte da abobada plantar para
    crianças
• Aumento do conforto graças ao 
    revestimento têxtil do lado do pé
• Recuperação do calcâneo
• Lados cortados, sem pontos de 
    compressão
• Vendidas ao par

Sohli
T479841

••

••• ••••

•

Elastocalx

Calçado de descarga

Podo-med

T500501 T500301 T500451 T500471

• Calçado de descarga do calcanhar ou do antepé
• Desenhado para aumentar o conforto e a segurança: Interiores sem cortes, acolchoamento, tiras de velcro, palmilhas 
    especiais para evitar zonas de pressão

* só para os modelos de antepé

OUTROS CALÇADOS DE DESCARGA DISPONÍVEIS
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OUTRA TALA DE PÉ PENDENTE DISPONÍVEIS

• Ortótese curta, que se estende sobre o maléolo
• Design que permite uma integração discreta no 
    calçado

Modelos: direito - esquerdo

Pero-Med
T479722

Tala para pé pendente

Pero-Med AFO III/II
T479652

• Retenção eficaz do pé, em ângulo 
    reto, a fim de assegurar a marcha
• Confortável graças à sua forma 
    anatómica e leveza
• Design que permite ser usado 
    com todo o tipo de calçado raso

Modelos: direito - esquerdo

• Melhoria da marcha graças à estrutura rígida da AFO, à flexibilidade do suporte plantar e à segurança transmitida quando 
    combinado com um sapato fechado.
• Dispositivo forte que usa uma mistura de compósitos e resinas para melhorar as propriedades gerais dos seus componentes. 
• Perfeita adaptação ao paciente:
 - comprimento do pé ajustável;
 - tira de velcro ajustável na barriga da perna;
 - suporte e conforto dados por uma banda de espuma.
• Fácil de calcar e descalçar com o sapato; ajustável: adaptado ao tamanho da barriga da perna de cada paciente graças à tira de 
    velcro removível que pode ser encurtada. Dispositivo discreto que melhora o bem estar do paciente: estudo anatómico (design) e 
    materiais leves.

2 modelos: Direito e Esquerdo

SpryStep
U01701

Suporte de pé dinâmico

Tala Hallux Valgus

HalluxPro night
T479302

• Confortável graças à sua leveza e forma anatómica
• Simplicidade de utilização, graças ao fecho velcro que permite um melhor ajuste morfológico
• Produzido para uma utilização noturna, não é adequado para a marcha

Modelos: direito - esquerdo
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Dor da coluna cervical

Fratura da clavícula

Patologia epifisária e tendinosa do punho e 
polegar

Fratura do escafóide

Patologia epifisária do punho (tratamento 
funcional)

Tendinite e tendinopatia do punho

Imobilização do joelho

Contenção macia da articulação fragilizada ou 
dolorosa (entorses benignas…)

Proprioceção

Patologia epifisária

Fratura maleolar

TABELA DE PATOLOGIAS



Tornozeleira elástica de compressão

• Retenção e proprioceção asseguradas pela malha elástica de  
    compressão (cerca de 22,5 mmHg)
• Malha anatómica, zona de conforto a nível dos maléolos e abas 
    de colocação patenteadas

MalleoAction Junior
2625 01

Joelheira elástica de compressão

• Retenção e proprioceção asseguradas pela malha elástica de 
    compressão (cerca de 23 mmHg)
• Malha anatómica com zonas de conforto a nível da rótula e do 
    escavado popliteo

Genuaction® Junior
2615 01

Pescoço

Colar cervical macio

• Reforço rígido amovível para um nível de retenção adaptável
• Regulação precisa por velcro

Ortel C1 Junior
2620 00

Ombro

Pulso

Tala de imobilização pulso-polegar

• Retenção rigorosa do polegar e do pulso graças às 2 varetas 
    anatómicas moldáveis e radiotransparentes (palma e coluna do 
    polegar)
• Confortável com interior duplo em espuma
• Colocação e remoção fáceis, graças às 4 faixas de aperto em 
    velcro

2 modelos: direita e esquerda

Manurhizo Junior
2630 02

Tala de imobilização do pulso

• Retenção rigorosa do pulso, graças à vareta palmar anatómica, 
    adaptável e radiotransparente
• Colocação e remoção fáceis, graças às 4 faixas de aperto em 
    velcro

2 modelos: direita e esquerda

ManuImmo Junior
2635 02

Joelho

Tornozelo

Ortótese estabilizadora do tornozelo com aplicações em espuma
• Sustentação reforçada do tornozelo graças às 2 conchas rígidas 
    laterais
• Adaptação à morfologia da criança: faixa calcaneana regulável em 
    altura, regulação precisa das faixas por velcro
• Confortável graças às aplicações em espuma

Ligaflex® faixas
claviculares Junior
2640 02

Ligaflex® Immo 0º Junior
2610 00

Faixas de imobilização clavicular

• Imobilização rigorosa graças a um ajuste por recorte, ao 
    tamanho da criança (largura do ombro inferior a 34 cm)
• Conforto garantido pelo aperto dorsal acolchoado em 
    espuma
• Colocação por sistema de velcro e fecho por fivela

Tala de imobilização do joelho a 0°

• Imobilização garantida por 4 varetas moldáveis e
    radiotransparentes
• Faixas de aperto em velcro que garantem uma melhor retenção

Ligacast® Junior
2600 00
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Joelheira de

contenção aberta
0307

Artelheira de

contenção aberta
0306

Cotoveleira de

contenção
0338

Joelheira de

contenção
0334

Artelheira de

contenção
0333

Joelheira reforçada

de contenção
0354

Artelheira reforçada

de contenção
0353

40

Elástico

Joelheira patelar 

reforçada
0355

4

3

2

1

5

6

COSTAS

OMBRO

COTOVELO

MÃO

JOELHO

TORNOZELO

3 5 5 5 5

6 6 6

Compressão

Meias de Recuperação 

UP'
0342

Caneleiras de 

Compressão UP'
0341



Apoio de ombro

neopreno
0576

Punho neopreno
0575

Coxa neopreno
0572

Joelheira neopreno
0573

Artelheira neopreno
0571

Joelheira de contenção

com varetas
0570

Neopreno

41

Strapping de 

polegar
0332

Bracelete strapping
0340

Artelheira strapping
0330

Joelheira ligamentar

reforçada
0335

Cotoveleira

antiepicondilite
0336

Bracelete

antiepicondilite
0352

Liga rotuliana
0329

Strapping

Joelheira strapping
0331

3 3 4 4

5 5 5

6

1

Cinta de apoio 

lombar
0361

4

Imobilização de pulso 

com sistema Boa® fit 

0356

5

Joelheira novelastic
0270

6

Artelheira novelastic
0280

6

Artelheira com 

sistema Boa® 0351

2 4 5 5 6

5



Medida da cintura 
ao nível do 
umbigo

Medida da anca 
(circunferência)

Medida da 
circunferência no 
pescoço

Medida da altura 
do pescoço, com 
a cabeça direita, 
desde a traqueia 
ao queixo

Medida da 
distância entre a 
sinfise púbica e o 
esterno

Medida da 
circunferência do 
busto, passando por 
baixo dos braços, na 
zona mais larga

Medida do 
comprimento entre 
o cimo do cotovelo 
e a base dos dedos

Medida da 
circunferência do 
braço por baixo do 
cotovelo X cm 

Medida da 
circunferência do 
pulso

Medida entre o 
dedo lesionado e 
o pulso

Medida da 
circunferência do 
dedo na base da 
unha

Medida da largura do 
polegar ao nível da 
segunda falange

Medida da 
circunferência do 
joelho ao nível 
da patela, com o 
joelho ligeiramente 
dobrado

Medida da 
circunferência da 
coxa no ponto mais 
largo ou X cm acima 
do joelho

Medida da 
circunferência da coxa 
X cm acima do joelho 
e da largura da perna 
Y cm abaixo do joelho 
(gastrocnémio)

Medida da largura do 
joelho

Altura Medida da altura do 
chão até a virilha

Medida da 
circunferência do 
tornozelo acima 
do maléolos

Medida na 
diagonal 
(circunferência)

Medida do 
tamanho do pé42

COSTAS PESCOÇO

OMBRO E COTOVELO

PULSO E DEDO

JOELHO

TORNOZELO E PÉ

INDICAÇÕES DE MEDIDAS

THUASNE HÔPITAL

Colar cervical C2
1355

Suporte de braço com 

banda torácica
1385

Suporte de braço 

microventilado
1360

Faixa abdominal (23 cm e 30,5 cm)
1390

Imobilizador de punho
1340

Imobilizador de punho e polegar
1335

Imobilizador de joelho 3 

painéis - Tala Depuy
1325

Colar cervical C1
1350

Suporte tibio-

társico
1370

Ligadura Biflex

16+ (10x3)

17+ (10x3)



•para usar no pós operatório da cirurgia mamária.
 

 • Prótese Serena:
                  - Oval Simétrica                                                      - Triangular Simétrica

Argicalm
PACOTE DE ARGILA TÉRMICA REUTILIZÁVEL

Usos recomendados Dimensões (cm)

Tamanho 1 CRIANÇAS Pulso - Cotovelo - Cara 19 x 11

Tamanho 2 Tornozelo - Cotovelo - Joelho 26 x 13

Tamanho 3 Joelho - Costas - Abdómen 30 x 20

Tamanho 4 Pescoço - Ombros - Costas 43 x 17

Tamanho 5 Costas - Abdómen - Joelho 43 x 17

Tamanhos

ADAPTABILIDADE ANATÓMICA
Facilmente adaptável
Embalagem ergonómica
5 tamanhos diferentes

FÁCIL DE USAR
Instrução impressa no pacote de argila. Manga protetora + cinta 
elástica auto-aderente: lavável e reutilizável

Alivia a sua dor
com base na argila natural!

Quente
dor nas costas, rigidez articular, 

rigidez muscular, contraturas,
cãibras, dor no pescoço, dor abdominal

Frio
entorse, tendinite, dor dentária,
hematomas, luxações, enxaquecas,

dor ocular, artrite.

 • Soutien Diana
  Extra confortável. Com algodão.

  Bolsa dos dois lados. Em 3 cores à sua escolha.

43

SERENA

 • Bolsa para prótese

- Outras soluções - Contactar www.medivaris.pt/ 239 433 640



Vestuário auto ajustável para melhorar a circulação linfática e a drenagem do edema.

Ligadura
10 cm x 3 m
(5mm x 5mm)
(15 mm x 15mm)

Placa
25 cm x 1 m
(15mm x 15mm)

BIFLEXIDEAL -
ESTIRAMENTO CURTO

BIFLEX 16+

BIFLEX 17+

Dispositivo antiedema tecnologicamente avançado, composto por cubos de espuma enclausurados entre dois tecidos; 
ao criar um diferencial de pressão, entre a zona de contacto por baixo dos cubos e a área circundante, promove a 
circulação do líquido linfático.

44

MOBIDERM

BIPLAST - 
LIGADURA ADESIVA

Mousse N/N

KITS

LIGADURAS

LIGADURA DE 

ESTIRAMENTO CURTO
Mousse de 

proteção

MOBIDERM AUTOFIT

VESTUÁRIO

LINFOLOGIA

Kit nº1
Membros Superiores

Kit nº 2
Membros Inferiores

Contém placas de Mobiderm e ligaduras

• Manga sem mão
• Manga com mão
• Luva
• Mão sem dedos
• Perna por medida

Vários pontos de ajuste: adaptação à 
morfologia individual de cada paciente.

Marcas de ajuste: aplicação precisa e 
reproduzível, controle da variação do volume 
do edema.

Fixadores de velcro: configuração imediata e 
alto desempenho.

Disponível: braço
         perna até ao joelho
         perna até à raiz da coxa



AJUDAS TÉCNICAS
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Canadiana
Globe-Trotter® PLUS
W2017 021

MOBILIDADE

46

Canadiana Globe-Trotter®
Cinzento - W2016 022
Azul - W2016 021
• Apoio de braço fabricado para que haja uma maior distribuição da 
    pressão no antebraço.
• Suporte de braços reforçado para maior resistência de peso até aos 
    150 kg.
• Pega saliente para evitar o deslize da mão.
• Tubo de alumínio. 

Ponteiras flexíveis (em pack de 6)
Para canadiana cinza Globe-Trotter® e canadiana Globe-Trotter® 

+ - WW2016 0016A
Diâmetro interno - 19 mm

Para canadiana azul GlobeTrotter® - WW2016 0008A 
Diâmetro interno - 19 mm

148-192 cm
150 kg max

Canadianas testadas por CERAH (France) de acordo com a Norma ISO II334-1.

Canadianas

Altura ajustável  de 77 a 99 cm

Peso 510g por unidade

Altura ajustável  de 77 a 99 cm

Peso 510g por unidade

Altura ajustável  de 77 a 99 cm

Peso 510g por unidade

Altura ajustável  de 77 a 99 cm

Peso 510g por unidade

148-192 cm
150 kg max

• Punho mais macio.
• Refletores nos punhos.



Canadianas testadas por CERAH (France) de acordo com a Norma ISO II334-1.

110 - 144 cm 
100 kg max 

Canadiana para
criança
W2015 003 001

• Excelente conforto e segurança para 
    uso continuado.
• Mão direita e esquerda com pega 
    macia de forma anatómica, 
    garantindo excelente distribuição da 
    pressão.
• O apoio de braço, em forma de 
    crescente, mantém a canadiana no 
    braço (por exemplo, ao abrir uma 
    porta).
• Altura ajustável.
• Tubo de alumínio anodizado.  

142 - 186 cm 
130 kg max Canadiana Comfort

W2030 004 002

• Confortável e acolchoado.
• Excelente suporte a andar.
• Tubo de alumínio. 

Muleta Axilar
135 - 195 cm 
130 kg max 

• Suavidade ao toque.
• Refletor na parte da frente e de trás 
    da alça para maior segurança durante 
    a noite.
• Altura ajustável.
• Anel anti ruído para uso em silêncio.
• Tubo de alumínio.

Altura do paciente  de 135 a 155 cm

Altura ajustável de 90 a 110 cm

Altura do paciente  de 155 a 175 cm

Altura ajustável de 110 a 130 cm

Altura do paciente de 175 a 195 cm

Altura ajustável de 130 a 150 cm

Peso entre 850 g e 990 g

Pequena (S) - W2010 001 101

Médio (M) - W2010 001 201

Grande (L) - W2010 001 301

Altura do paciente  de 135 a 155 cm

Altura ajustável de 90 a 110 cm

Altura do paciente  de 155 a 175 cm

Altura ajustável de 110 a 130 cm

Altura do paciente de 175 a 195 cm

Altura ajustável de 130 a 150 cm

Peso entre 850 g e 990 g

Pequena (S) - W2010 001 101

Médio (M) - W2010 001 201

Grande (L) - W2010 001 301

Altura ajustável  de 74 a 96 cm

Apoio de braço 
ajustável

de 24 a 32 cm

Peso 860g por unidade

Altura ajustável  de 74 a 96 cm

Apoio de braço 
ajustável

de 24 a 32 cm

Peso 860g por unidade

Altura ajustável  de 58 a 75 cm

Peso 470g por unidade

Altura ajustável  de 58 a 75 cm

Peso 470g por unidade
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Bengala Soft-Walk
Direita - W2130 001 001
Esquerda - W2131 001 001

• Forte, muito confortável de usar e 
    esteticamente agradável.
• A suave e anatómica curvatura do 
    punho permite adaptação a qualquer 
    tipo de mão.
• A pulseira prática liberta a sua mão.
• Reflector na frente para maior
     visibilidade.
• Ponta de borracha anti-derrapante.
• Tubo de alumínio castanho metálico.

142 - 182 cm 
130 kg max 

Bengala com punho 
anatómico
Direita - W2110 001 001
Esquerda - W2111 001 001

• Confortável e forte.
• Assegura uma excelente distribuição 
    da pressão e é fácil de usar.
• Anel anti-ruído para uso discreto.
• Faixa de ajuste de altura.
• Tubo de alumínio.

148 - 194 cm 
100 kg max 

Bengalas testadas por CERAH (France) de acordo com a Norma NF EN 1985.

Bengalas de Madeira
Cabo curvo - W2040 003 018
Cabo em forma de T - W2100 001 048

• Elegante, leve e protegida com um 
    verniz resistente.
• A bengala com cabo curvo permite 
    que esta se apoie num braço. A 
    bengala em forma de T fornece um 
    apoio mais confortável.
• Castanha.

174 cm max 
100 kg max 

• Leve e forte.
• Cabo de madeira que é confortável e
    agradável ao toque.
• Altura ajustável.
• Anel para uso em silêncio.
• Tubo de alumínio.

Bengala de Alumínio
Cabo em forma de T - W2090 001 001
Dobrável com cabo em forma de T - W2070 001 001

160 - 180 cm 
100 kg max 

Altura ajustável de 77.5 a 101 cm

Peso 340 g

Altura ajustável de 83 a 93 cm

Comprimento 
dobrado

31 cm

Peso 350 g

Cabo em forma de T

Dobrável com cabo em forma de T

149-196 cm 
100 kg max 

Altura 90 cm

Peso 300g

Altura 90 cm

Peso 300g

Altura ajustável de 74 a 94 cm

Peso 395g (com pulseira)

Altura ajustável de 74 a 94 cm

Peso 395g (com pulseira)

Altura ajustável de 77 a 100 cm

Peso 400g

Altura ajustável de 77 a 100 cm

Peso 400g

M
O

BILID
A

D
E

48



• Elegante, muito leve e resistente, a bengala Elite 
    tem uma bolsa de armazenamento e uma pulseira 
    correspondente.
• Bengala ajustável que pode ser dobrada em 4 
    secções. Anel anti-ruído.
• Compacta e discreta, é fácil de dobrar para guardar 
    numa carteira ou numa mala.
• Pega Derby de madeira, modelo grande com alça de 
    pulso preta.
• Tubo de alumínio colorido e impresso. Ponteira de 
    borracha antiderrapante.

De acordo com o NF EN 1985

Bengala Elite dobrável
W2071 001 401

158 - 182 cm 
120 kg max 

• Atraente, colorida, muito leve mas também muito resistente, MyLittleCane acompanha-o 
discretamente em todos os seus passeios.
• Bengala dobrável com uma bolsa de armazenamento e uma pulseira correspondente.
• Bengala ajustável que é dobrável em 5 secções. Silenciosa graças ao anel anti-ruído.

Altura ajustável de 82 a 89.5 cm

Comprimento 
dobrado

23 cm

Pega (L x L) 11.7 x 2.3 cm

Peso 250 g

Bolsa (L x L) 29 x 15 cm

(4 posições - incrementos de 2.5 cm)

158 - 173 cm 
120 kg max 

Altura ajustável de 82 a 94 cm

Comprimento 
dobrado

30 cm

Pega (L x L) 12.9 x 2.3 cm

Peso 320 g

Bolsa (L x L) 37 x 17.5 cm

(5 posições - incrementos de 3 cm)

• Leve e Forte.
• Pegas confortáveis.
• Grande estabilidade graças a
    inclinação dos pés.
• Estrutura em alumínio.

Andarilho Fixo
W2320 001 001                      

100kg máx.

• Fácil de dobrar.
• Pegas confortáveis.
• Altura ajustável.

Andarilho Fixo
Retrátil 
W2300 003 002 • Sistema articulado para assistência 

    ao progresso do paciente com 2 
    passos – curto ou longo.
• Fácil de dobrar.
• Pegas confortáveis.
• Altura ajustável. 

Andarilho Articulado
Retrátil
W2310 003 002

100kg máx.
100kg máx.

Andarilhos

Altura ajustável de 78 a 85 cm

Largura x 
profundida máx.

63 x 41 cm

Peso 1.8 kg

Altura ajustável de 78 a 85 cm

Largura x 
profundida máx.

63 x 41 cm

Peso 1.8 kg

Altura ajustável de 80 a 92 cm
(de 2.5 cm em 2.5 cm)

Largura x 
profundida máx.

65 x 47 cm

Peso 2.8 kg

Altura ajustável de 80 a 92 cm
(de 2.5 cm em 2.5 cm)

Largura x 
profundida máx.

65 x 47 cm

Peso 2.8 kg

Altura ajustável de 78 a 90 cm

Largura x 
profundida máx.

69 x 47 cm

Peso 3 kg

Altura ajustável de 78 a 90 cm

Largura x 
profundida máx.

69 x 47 cm

Peso 3 kg
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• Para uso interno.
• Estabilidade comprovada, fácil de dobrar.
• Assento superior para maior conforto.
• Pegas confortáveis que são ajustáveis em altura.
• Encosto removível.

Andarilho de 2 rodas 
W2220 003 002

100kg máx.

Com cesto e bandeja.

• Altamente manobrável, tanto no interior como 
    no exterior (girando a roda dianteira).
• Pegas confortáveis que são ajustáveis em 
    altura.
• Freios para reduzir a velocidade.
• Freio de estacionamento para travar as rodas 
    em terreno inclinado.
• Dobrável e fácil de transportar.

Andarilho de 3 rodas 
W2200 004 002

100kg máx.

Altura ajustável de 80.5 a 92.5 cm

Largura x 
profundida máx.

64 x 69 cm

Altura do assento 7 kg

Com cesto, bandeja e suporte para bengala.

• Para uso interno ou externo.
• Assegura segurança e apoio durante a ida às compras ou para 
    transportar uma bandeja da cozinha para a sala de jantar.
• Pegas macias, ajustáveis em altura.
• Travões para possibilitar o controle da velocidade em pisos mais
    inclinados tal como o travão de bloqueio para permitir parar e sentar 
    em segurança.      

Andarilho de 4 rodas 
Azul - V0504026
Cinzento - V0504029

Altura ajustável de 78.5 a 97.5 cm

Largura x 
profundida

59.5 x 67.5 cm

Assento (largura x 
profundidade)

39 x 22 cm

Altura do assento 60.5 cm

Peso
9.4 kg (sem cesto e 

bandeja)

130kg máx.

Andarilhos testados por CERAH (France) de acordo com a norma ISO11199

Altura ajustável de 79 a 96 cm

Largura x 
profundida máx.

58.5 x 65 cm

Altura do assento 52 cm

Peso com/sem 
encosto

5.7 / 5.3 kg
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Com cesto removível e colocação direita/ esquerda da bengala (ou canadiana)
• Uma andadeira inovadora: desenhada para lhe dar suporte e conforto 
    durante as suas saídas.
• Estrutura em alumínio muito leve, estável e fácil de manusear.
• Tanto para usar dentro de casa e/ou na rua.
• Acabamentos finais de luxo
• Travões de parqueamento permitem estacionar a andadeira e usá-la como 
    assento, em segurança.
• Pegas ergonómicas com altura ajustável o que permite a adaptação a 
    diferentes utilizadores.
• Assento confortável e encosto flexível que permite apoio sem desequilibrio 
    traseiro.
• Fácil de conduzir em pavimentos e ultrapassar obstáculos.
• Completamente dobrável, ultra compacta e fácil de manusear em    
    pequenos carros.

Andarilho New Design
W2230 001 001

Com cesto e suporte de bengala

• Para uso interno e externo.
• Muito leve e fácil de manusear.
• Um assento espaçoso, com um encosto acolchoado para maior 
    conforto quando sentado.
• Fácil de transportar e de armazenar quando dobrado.
• Freios de estacionamento.
• Feito de alumínio.

Andarilho LIGHT
Azul - V0504185
Cinzento - V0504180

Altura ajustável de 81 a 92 cm

Largura x 
profundida

61 x 71 cm

Assento (largura x 
profundidade)

30 x 29.5 cm

Altura do assento 58 cm

Peso 7.5 kg

130kg máx.

100kg máx.

Altura ajustável de 79 a 91.5 cm

Largura x 
profundida

67 x 70 cm

Andarilho dobrado 
(largura)

23 cm

Assento (largura x 
profundidade)

45 x 22.5 cm

Altura do assento 54 cm

Peso 7.9 kg (com cesto)

Altura aproximada 
do paciente

160 a 190 cm

Andarilhos testados por CERAH (France) de acordo com a norma ISO11199

Disponível no
2º semestre de 2019
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• Dobrável, robusta e funcional; design moderno e
    atrativo.
• Fácil de transportar.
• Cruzeta dupla para maior segurança.
• Rodas traseiras de extração rápida para facilitar o
    transporte.
• Apoio de braços destacáveis.
• Apoio de pés reguláveis e destacáveis.
• Rodas traseiras pneumáticas ou maciças.
• Equipada com bolsa na parte de trás do encosto.

Classic DF+
W5600

120kg máx.

• Cadeira de rodas dobrável, forte e leve.
• O quadro da cadeira de rodas é compacto, leve
    (10 kg) e fácil de guardar num carro.
• Assento acolchoado confortável, retardador de 
    fogo para segurança adicional.
• Rodas 24" pneumáticas ou maciças.
• Rodas da frente maciças com 8"x1" ou pneumáticas 
    8"x1/4".

Cadeira de rodas Classic Light
W5500

Assentos possíveis 41/ 45/ 51 cm

Largura total 59.5/ 63.5/ 69.5 cm

Comprimento x 
altura global

113 x 98 cm

Altura do assento 50 cm

Profundidade do 
assento

41 cm

Peso da cadeira de 
rodas/ quadro

18/ 10 kg

120kg máx.

Assentos possíveis 41/ 43/ 45/ 51 cm

Largura total 61/ 64/ 66/ 70 cm

Comprimento x 
altura global

115 x 92 cm

Altura do assento 48 a 52 cm

Profundidade do 
assento

45 cm

Peso da cadeira de 
rodas/ quadro

19/ 12 kg

Cadeira de rodas testados por CERAH (France) de acordo com a Norma NF EN 12183

Cadeira de Rodas
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• Equipada com rodas traseiras 
    de extração fácil e facilmente 
    transportável.
• Assento acolchoado confortável, 
    retardador de fogo para segurança 
    adicional.
• Reclinável até 50º, com ajuste 
    preciso do ângulo.
• Apoios de braço tipo secretária 
    ajustáveis e destacáveis para 
    permitir a aproximação à mesa.
• Pneus traseiros pneumáticos e 
    pneus da frente maciços.
• Poisa pés elevatórios (disponível em 
    separado).

Cadeira de Rodas EVOLUTION
W5450

Assentos possíveis 41/ 45/ 51 cm

Largura total 59.5/ 63.5/ 69.5 cm

Comprimento x 
altura global

104 x 93 cm

Altura do assento 50 cm

Profundidade do 
assento

41 cm

Peso da cadeira de 
rodas/ quadro

19/ 12.3 kg

120kg máx.

• Aplicável em cadeiras Thuasne Evolution W5450.
• Ligado por um sistema de fecho de velcro.

Tabuleiro dupla face
W540 000 020

Para Classic Evolution e Classic DF+.

Kit de trânsito
W540 000 021

Para Classic DF e Classic Evolution.

      41 cm - WW530 000 024
      45 cm - WW530 000 039
      51 cm - WW530 000 040 

Apoio de pés

Cadeira de rodas testados por CERAH (France) de acordo com a Norma NF EN 12183

Acessórios
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AUXÍLIO PARA A 
VIDA DIÁRIA

54

• Rodízios grandes que tornam mais fácil a movimentação.
• Equipada com apoio para pés para maior conforto e segurança.
• Estrutura em alumínio pintado de branco e cadeira em plástico.

Cadeira de duche com rodízios
V1214515

100kg máx.

• A forma arredondada do assento e a superfície granulada garantem 
    conforto e segurança.
• Perfurada para drenar a água.
• Pegas laterais para uma maior estabilidade e segurança do paciente.
• O assento é ajustável em altura para facilitar a sua utilização.
• Estrutura em alumínio (não oxida).

Cadeira e banco para duche
Cadeira para duche - W1600 001 001
Banco para duche - W1610 001 000

Altura do assento 
ajustável

de 36 a 46 cm

Cadeira e banco de 
duche (W x D)

51 x 31 cm100kg máx.

Cadeira (W x D) 51 x 58 cm

Altura do assento 48 cm

Assento (W x H x D) 46 x 41 x 38 cm

Largura do assento 
entre os braços

44 cm

Peso 8 kg

Cadeira (W x D) 51 x 58 cm

Altura do assento 48 cm

Assento (W x H x D) 46 x 41 x 38 cm

Largura do assento 
entre os braços

44 cm

Peso 8 kg

Duche

Altura do assento 
ajustável

de 36 a 46 cm

Cadeira e banco de 
duche (W x D)

51 x 31 cm



• Transferência fácil e segura.
• Muito robusta e muito leve.
• A cadeira gira 360º, permitindo ao paciente sentar-se fora da 
    banheira podendo ser bloqueada a cada 90º.
• Muito estável graças aos apoios de borracha e aos 2 eixos
    estabilizadores.
• Estrutura em alumínio, parafusos em aço inox e assento em 
    polietileno de alta densidade.

Cadeira Giratória para banheira
V1217532

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

110kg máx.

Com encosto
• Largura ajustável, que oferece uma maior estabilidade.
• Encosto alto e braços para maior conforto.
Sem encosto
• Ajustável em altura (3 posições) e largura ajustável, de modo que o utilizador não esteja 
demasiado baixo no banho. 

Cadeira e banco de banheira
Com encosto - V1214521
Sem encosto - V1214520

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Altura total 0 - 12 - 22cm

Largura x altura 
global

65 a 72 x 27 cm

Largura entre braços 44 a 51 cm

Peso 3.2 kg

Co
m

 e
nc

os
to

Se
m

 e
nc

os
to

• A estrutura do banco de polipropileno é perfurada para 
    permitir que haja drenagem de água.
• Quando dobrado, ocupa muito pouco espaço no chuveiro.
• Necessário fixar o banco na parede.

Banco de parede
V1214519

125kg máx.

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Assento para baixo 
(D x W x H)

52 x 42 x 11 cm

Assento (D x W x H) 12 x 42 x 45 cm

Peso 3 kg

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Assento para baixo 
(D x W x H)

52 x 42 x 11 cm

Assento (D x W x H) 12 x 42 x 45 cm

Peso 3 kg

Assento com
ventosas
W1630 002 001

• Fixa-se ao fundo da banheira por meio de 4 ventosas, 
    uma dos quais tem uma alavanca de bloqueio.
• Muito confortáveis graças ao amplo assento.
• Projetado para uma óptima drenagem ideal de água.
• Um corte na frente facilita a lavagem íntima.
• Pode ser ajustado para 2 alturas, 20 ou 25 cm.

200kg máx.

Assento (W x D) 40 x 32 cm

Altura total 20 a 25 cm

Peso 1.5 kg

Assento (W x D) 40 x 32 cm

Altura total 20 a 25 cm

Peso 1.5 kg

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Altura total 0 - 12 - 22cm

Largura x altura 
global

65 a 72 x 27 cm

Largura entre braços 44 a 51 cm

Peso 3.2 kg

Banheira

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 39 cm

Largura total (geral) 71 cm

Largura entre braços 56 cm

Peso 4 kg

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Largura total (geral) 65 - 72 x 37 cm

Largura entre braços 44 - 51 cm

Altura do apoio de 
braços

22 cm

Peso 4.65 kg

Assento (W x D) 42 x 38 cm

Largura total (geral) 65 - 72 x 37 cm

Largura entre braços 44 - 51 cm

Altura do apoio de 
braços

22 cm

Peso 4.65 kg
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Com punho
• A sua profundidade e forma anatómica são um bom suporte para 
    auxiliar na higiene diária.

Com ventosas
• Rápido de instalar sem ter que se curvar.
• Sistema de fixação exclusivo com máxima segurança.
• O seu formato anatómico facilita a higiene intima.

Tábua de banheira
Com punho - W1820 003 001
Com ventosas - W1820 002 002

200kg máx.

Bordas (D x W x H) 69 x 27 x 10 cm

Largura Total (min-
máx)

27 cm

Ajustáveis de largura 40 a 61 cm

Largura interna 
máxima (banho)

61 cm

Peso 1.3 kg

Bordas (D x W x H) 68 x 27 x 20 cm

Largura Total (min-
máx)

27 a 33 cm

Ajustáveis de largura 42.5 a 65 cm

Largura interna 
máxima (banho)

65 cm

Peso 1.8 kg
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• Elimina o risco de molhar o gesso.
• Fitas adesivas que fazem com que fique no lugar 
firmemente.

Mão - V1206116
Braço - V1206110
Perna - V1206114
Pé - V1206112 

Protetores de gesso
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Apoio de banheira
W1740 001 001

120kg máx.

Barras de apoio

• Projetadas para movimentos e transferências seguras 
    dentro de casa.
• Material antiderrapante, garantindo um alto nível de 
    conforto para os pacientes.
• Fáceis de instalar e discretas.

160kg máx.

Barra de apoio reta: para a transferência 
segura na casa de banho, nas escadas, etc.

30 cm - V1213716
45 cm - V1213717
60 cm - V1213718

Barra de apoio curva: para se levantar do 
sanita ou sair do banho.

33 cm - V1213719
40 cm - V1213720

Apoio retrátil
V1213714

• Suporte do utente quando sentado ou em pé.
• São geralmente usados aos pares, e montados um de 
    cada lado da sanita, espaçados entre si por 60 cm, a uma 
    altura de cerca de 80 cm.
• Para os pacientes de cadeira de rodas, um apoio retrátil 
    fica virado para cima para permitir fácil acesso à casa de 
    banho, enquanto o outro é usado como ajuda para a 
    transferência. 

Para parede (L x H x W)                   70 x 20 x 10 cm

• Fornece um apoio na altura correta.
• Pega de plástico para uma excelente aderência.
• É fixado à extremidade do banho sem recurso a 
    ferramentas por meio de uma pinça ajustável
    (revestido com borracha para evitar riscar a 
    banheira). 

Braçadeira ajustável de 6.5 a 17 cm

Altura acima da 
borda da banheira 

mais de 30 cm

Acessórios



Alteador de espuma
11 cm - W1550 001 001

• Muito confortável e estável.
• Fabricado em espuma revestida por um filtro 
    impermeável muito resistente.
• Adapta-se à maior parte das sanitas.
• Lavável com água e sabão ou com produtos sem cloro.

Autoclavável 5 min a 90ºC

185kg máx.

Alteador com molas de encaixe rápido
Com tampa - V1214722

Sem tampa - V1214721

• Um sistema de fixação que assegura excelente estabilidade.
• Um corte na frente facilita a lavagem íntima.
• Suave, fácil de limpar a superfície.
• Também disponível com uma tampa para manter uma aparência tradicional 
    de uma sanita.
• 4 pontos de fixação.

185kg máx.

Alteador com fixador
• Suave, fácil de limpar a superfície.
• Um corte na frente facilita a higiene pessoal.
• Suportes de fixação ajustáveis usando dois botões externos.
• Este sistema permite colocação e desmontagem rápida, nos casos 
    em que a sanita é usada por várias pessoas.

Com tampa

10 cm - W1840 005 201
14 cm - W1840 005 301

Sem tampa

10 cm - W1840 005 201
14 cm - W1840 004 301

200kg máx.

190kg máx. Alteador simples
10 cm - W1510 003 001

• Fixado através de uma banda móvel que se prende no 
     interior da sanita, por pressão.
• Muito leve e fácil de transportar. 

Alteadores de sanita
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Cadeira sanitária Classic Commode 
V1214540
• Forma exclusiva, robusta e confortável.
• Estofos muito grossos. 

120kg máx.

Cadeira sanitária Commode
V1216540

• Estofos confortáveis

Altura do assento 49 cm

Largura do assento 45 cm

Largura entre braços 52.5 cm

100kg máx.

Cadeira sanitária "3 em 1"
Branco, azul - W1910 001 001

• Cadeira multifuncional, utilizável como cadeira sanitária, 
    alteador de sanita e suporte para sanita.
• Altura do assento regulável.
• Dobrável e facilmente transportada.
• Pode ser montada e desmontada sem ferramentas, em 5 
    minutos.
• Pode, ainda, ser utilizada como cadeira de banho, pois o 
    seu tratamento epóxi protege da corrosão.

110kg máx.

100kg máx.

Cadeira sanitária Blue Mobile 
Commode 
W1960 002 002

• Cadeira multifuncional, utilizável como cadeira sanitária, alteador 
   de sanita e suporte para sanita.
• Dobrável e facilmente transportada.
• Pode ser montada e desmontada sem ferramentas, em 5 minutos.
• Pode, ainda, ser utilizada como cadeira de banho, pois o 
    seu tratamento epóxi protege da corrosão.

Cadeiras sanitárias

Altura do assento 48 cm

Largura do assento 44 cm

Largura entre braços 55 cm

Altura do assento 48 cm

Largura do assento 44 cm

Largura entre braços 55 cm

Altura do assento 49 cm

Largura do assento 45 cm

Largura entre braços 52.5 cm

Altura do assento 
ajustável (7 posições)

43 a 58 cm

Largura entre braços 47.5 cm

Altura do assento 
ajustável (7 posições)

43 a 58 cm

Largura entre braços 47.5 cm

Altura acima do 
assento

46 cm

Largura entre braços 46 cm

Altura do encosto 44.5 cm

Diâmetro rodas 125 mm

Cadeira (W x D x H) 56 x 77 x 95 cm

Altura acima do 
assento

46 cm

Largura entre braços 46 cm

Altura do encosto 44.5 cm

Diâmetro rodas 125 mm

Cadeira (W x D x H) 56 x 77 x 95 cm



Tensiómetro automático de braço 
W0840 004 001

• Ótimo para o controle regular da pressão arterial.
• Permite 2 tipos de medições. Um simples e outro de 3 
    leituras sucessivas (utilizando a tecnologia MAM), para 
    maior precisão.
• Ecrã grande para facilitar a leitura.
• Armazena até 99 medições. 2 utilizadores.
• Fornecido com um estojo de transporte, folheto de
     instruções pormenorizadas e passaporte de saúde.
• Testado e aprovado pela British Hypertension Society.
• Ligação ao PC

Tensiómetro de braço clássico 
W0850 002 001

• Ideal para a monitorização regular da pressão
    sanguínea.
• Ótimo e fiável.
• Memória de 99 medições.
• Fornecido com um estojo de transporte e folheto de 
    instruções.
• Testado e aprovado pela British Hypertension Society.

Tensiómetro de pulso Compact
W0890 002 001

• Ideal para uma leitura de pressão arterial rápida e fácil.
• Funcionamento automático, com aplicação no pulso.
• Memória de 60 medições.
• Fornecido com um estojo de transporte e folheto de
    instruções.
• Leve e discreto.

Clinicamente testados e aprovados por BHS (British Hipertension Society) para alta fiabilidade 
das leituras

Tensiómetros
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Termómetro digital de bebé 
W1350 001 012

• Ponta flexível para maior conforto do bebé.
• A temperatura é lida com rapidez e precisão (em 10 segundos quando tomado por 
    via retal).
• À prova de água, tornando-o mais fácil de limpar e desinfectar.

Termómetro digital Standard
Azul - W1340 500 012

Amarelo - W1340 120 012

• Combina ergonomia com design.
• Equipado com alarme, no caso de haver febre e com 
    possibilidade de rever a última medição.
• Fidelidade - + / - 0.1 ºC
• Pára automaticamente, após fazer a medição da
    temperatura.

Termómetro sem contacto
W1360 001 001

• Preciso, seguro e higiénico, mede a temperatura 
    apontando a luz à testa, a uma distância de 5cm.
• Ideal para bebés, pois evita acordá-los ou despi-los.
• Multifuncional - pode também ser utilizado para medir 
    temperatura de objetos ou espaços físicos.
• Equipado com alarme, no caso de febre - 10 bips curtos e 
    ecrã vermelho.
• Fornecido com 2 baterias e um estojo de armazenamento. 

Termómetro digital de bebé Termómetro digital Standard Termómetro sem contacto

Intervalo de
Leituras 32.0ºC a 42.9ºC 32.0ºC a 42.9ºC Modo do corpo: 34,0-42,2 ° C

Modo de objeto: 0-100,0 ° C

Precisão ±0.1ºC entre 34ºC e 42ºC a uma 
temperatura ambiente de 18 a 28ºC

±0.1ºC entre 34ºC e 42ºC a uma 
temperatura ambiente de 18 a 28ºC ±0.2ºC entre 36.0ºC e 39.0ºC

Ecrã LCD 3 digitos LCD 3 digitos Tela LCD (cristal líquido), 4 dígitos + 
símbolos especiais

Normas prEN12470-3 1997, clinical 
thermometer ASTM standard NF

prEN12470-3 1997, clinical 
thermometer ASTM standard NF

ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 
60601-1-2 (EMC) 

Baterias  1 x 1.5 V battery 1 x 1.5 V / LR 41 battery 2 AAA 1.5 V batteries

Termómetros



CAMAS E 
ACESSÓRIOS

CareProtect Pedi®
2306 01

• Sistema patenteado para distribuir os pontos de pressão, 
    prevenindo a formação de escaras.
• Fáceis de colocar, permitem uma total mobilidade do pé.
• Laváveis na máquina a 60ºC.
• Podem ser lavadas a 90ºC, até 10 vezes.
• 92% algodão e 8% Elastano.

Tamanho 1  (27-31 cm)
Tamanho 2  (32-36 cm)
Tamanho 3 (37-42 cm) 

Cervi +® e Cervi +® Maxi

• Esta almofada é muito confortável e suporta a cabeça 
    sem pressionar a coluna cervical ou os ombros, o que 
    diminui ou previne a tensão.
• Adapta-se à morfologia da cabeça e do pescoço,
    quando o utente dorme de lado ou de costas.
• A espuma viscoelástica ao exercer pouca pressão, 
    facilita a circulação sanguínea.
• Cobertura de alta qualidade, 80% de algodão e
    20% Poliéster, lavável a 40º C.
• Disponibilidade de comprar as capas separadamente.

Densidade 75 kg/ m3

 Almofada de 
descanso(W x D x H)

50 x 32 x 10.5 / 8 cm

Densidade 75 kg/ m3

 Almofada de 
descanso(W x D x H)

65 X 36 X 11.5 / 10 cm

Fronha padrão 
apropriado (L x W)

70 x 50 cm

Cervi +® - W0460 004 001

MAXI Cervi +® - W0460 004 002

Almofada Cervical
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Almofada de espuma e gel
W0470 003 001
• Fabricada em espuma de alta densidade (38kg/m3) de 
    espessura 4,5 cm e gel fluido de 1cm.
• A parte superior do gel fluido acompanha os movimentos 
   do corpo.
• A espuma por baixo do gel assegura uma excelente 
    distribuição das pressões.
• Com capa impermeável à água e permeável ao vapor da 
    água, o que evita a transpiração.
• Capa lavável a 90 ° C, que pode ser desinfectada com 
    qualquer detergente standard.

95kg máx.

Almofada (WxDxH) 40 x 40 x 5,5 cm

Almofada pneumática
• O ar circula pelos alvéolos, permitindo uma boa repartição das 
    pressões, arejando a pele.
• Os blocos cheios de ar são independentes o que resulta num aumento 
    da área de contacto, prevenindo a maceração dos tecidos.
• Com base anti-derrapante e capa permeável ao ar e impermeável aos 
    líquidos.
• Fornecida com uma bomba manual para insuflar a almofada.

35 - 120  kg 
máx

Almofada de viscoelástico
W0480 003 001
• Fabricada em espuma com memória de formas que retoma a forma 
    original, gradualmente.
• Esta característica leva a que as pressões sobre as protuberâncias 
    ósseas sejam mínimas.
• Mais alta à frente para prevenir o risco de quedas.
• Recortada atrás para prevenir a pressão na zona sacral ou no coccix.
• Está protegida com uma capa permeável ao ar e impermeável aos 
    líquidos, com base anti-deslizante.
• Lavável a 90ºC, pode ser desinfetada com qualquer detergente standard.
• Fornecidas com 1 capa extra.

Densidade 82 kg/m3

Almofada (W x D x 
H)

43 x 43 x 6/9 cm

Peso da almofada 1.4 kg

100kg máx.

Almofada de água
W0465 001 001
• A água movendo-se sob o peso do corpo provoca uma distribuição ideal das 
    pressões, reduzindo o risco de formação de escaras.
• Ideal para cadeiras fixas, vem equipada com kit de enchimento.

100kg máx.

Peso da almofada até 9 kg

Almofada (L x D) 43 x 48 cm

Almofadas

Densidade 82 kg/m3

Almofada (W x D x 
H)

43 x 43 x 6/9 cm

Peso da almofada 1.4 kg

Ref. W0490 004 102

(W x D x H) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 202

(W x D x H) 45 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 302

(W x D x H) 40 x 40 x 7 cm

Ref. W0490 004 402

(W x D x H) 45 x 40 x 7 cm

1-válvula (1-compartimento) almofada para 
pacientes sem problemas de estabilidade

2-válvulas (2-compartimentos) almofada 
para pacientes com problemas de 
estabilidade
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de 40 a 120 kg  
máx

Colchão Clinic
W3009 003 001

• Pensado para substituir um colchão convencional ou para 
    pacientes acamados que necessitam de conforto (ou de 
    segurança em termos de incontinência).
• Espuma de poliéster de alta resistência (30 kg / m3) garante 
    que o colchão seja confortável e tenha uma vida longa.
• Capa em PROMUST PU  em jersey de poliuretano respirável, 
    impermeável.

Colchão de uma densidade
W3000 002 001

• Excelente colchão, para usar em cama electrica, para 
    utentes com risco baixo, ou moderado, de úlceras de 
    pressão (escaras).
• Fabricado em espuma de alta densidade de
    poliuretano com o formato de Waffle.
• Equipada com uma capa (PROMUST PU) hipoalérgica, 
    impermeável e antibacteriana, com fecho de 
    proteção.

de 40 a 120 kg  
máx

Densidade 40 kg/m3

Colchão (L x W x H) 195 x 86 x 14.5 cm

Sobrecolchão com compressor
W3015 003 001

• O sobrecolchão de pressão alternada é colocado sobre um 
    colchão pré existente (e depois coberto por um lençol).
• O compressor é usado para insuflar ar no sobrecolchão, através de 
    dois circuitos intermitentes, diminuindo assim os pontos de pressão.
• A pressão é regulada no compressor, de acordo com o peso do 
    cliente.
NOTA: Pressões elevadas provocam rotura do sobrecolchão o que é uma exclusão da 
garantia.

Pressão ajustável 30 até 110 mm Hg

Ciclo de tempo 10 minutos

Gancho de suspensão

Colchão insuflado - 
incluindo abas ( L x W 
x H)

280 x 90 x 6.5 cm

Compressor de 4,5 l: Caixa em ABS

Sobrecolchão: pneumático em PVC

de 30 a 120 kg  
máx

Densidade 30 kg/m3

Colchão (L x W x H) 195 x 88 x 14 cm

de 40 a 120 kg  
máx

Colchão de viscoelástico
W3006 001 001

• Regressa gradualmente à posição inicial e, devido a esta 
    característica, as pressões sobre as protuberâncias ósseas 
    são mínimas.
• Fabricado com espuma viscoelástica de alta densidade, 
    82kg/m3, é ideal para utilizadores acamados.
• Com desnivel para descarga do calcanhar. Com capa
    hipoalérgica, impermeavel e antibacteriana, com fechos 
    protegidos.

Espuma de alta 
densidade

82 kg/m3

Colchão (L x W x H) 195 x 87 x 14 cm

Ideal para:

• Pessoas com mobilidade reduzida
• Acamados de longa duração

Colchões
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• W7503 440 001 cor Moka: pele artificial, impermeável e muito fácil de limpar.

• W7503 590 001 cor Suede: tecido 100% poliester. Com capas de proteção, zona dos braços e da cabeça.

• W7503 214 001 cor Chocolate: tecido 100% poliester. Com capas de proteção, zona dos braços e da cabeça.

Sofá Elétrico John

Altura do assento 48 cm

Poltrona (W x D x H) 84 x 81 x 105 cm

Largura entre braços 55 cm

Profundidade do 
assento

50 cm

Comprimento total 
(posição reclinada)

163 cm

Peso da poltrona 55 kg

130kg máx.

MOKA

SUEDE

CHOCOLATE

• Poltrona de relaxamento muito confortável, proporcionando excelente apoio lombar.
• 4 posições: sentado, relaxado / TV, reclinado e de pé.
• Revestimento de estofos macio, impermeável e fácil de limpar.
• Controlo remoto de dois botões fácil de usar e de guardar na bolsa existente para o efeito.
• Rodas traseiras para facilitar a movimentação.
• Equipado com um motor.
• Pode ser montado em poucos segundos sem qualquer ferramentas.

Aconselhado para uso institucional (testado de acordo com a norma europeia EN1021-1 e 2 para a resistência ao fogo; motor de acordo com as 
exigencias da marcação CE)

Sofá



Cama Elétrica Haydn
V2007 540 001

• Cama em madeira de faia maciça.
• Cama desenhada para ser integrada em qualquer quarto.
• Articulada na cabeceira e nos pés por meio de motor com 
    comando. Altura regulável eletricamente (opcional).
• Para sua segurança o motor está protegido contra projeção 
    de água. Os cabos são fixados à estrutura e o cabo principal é 
    reforçado para prevenir possíveis cortes.
• A cama Thuasne pode ser guardada em 4 secções muito leves e 
    pode ser montada facilmente sem ferramentas.
•Motores ocultos.
•Pendural opcional

135kg máx.
Cama Mantovani
V2006 540 001

• Cama em madeira de faia maciça.
• Cama desenhada para ser integrada em qualquer 
    quarto. Tem visivel as colunas do motor (tanto na 
    cabeceira como no peseiro)
• Articulada na cabeceira e nos pé por meio de motor 
    com comando. Altura regulável eletricamente 
    (opcional).
• Para sua segurança o motor está protegido contra 
    projeção de água. Os cabos são fixados à estrutura e o 
    cabo principal é reforçado para prevenir possíveis 
    cortes.
• A cama Thuasne pode ser guardada em 4 secções 
    muito leves e pode ser montada facilmente sem 
    ferramentas.
•Pendural opcional

Cama Mantovani Cama Haydn

Cama (Comprimento x 
Largura)

214 x 105 cm 217 x 105 cm

Altura da cabeceira da 
base da cama

42 cm 46 cm

Posição mais alta / 
mais baixa com rodas 
de 100 mm

40 / 80 cm 40 / 80 cm

Base da cama 
(Comprimento x 
Largura

200 x 94 cm 200 x 94 cm

Distância até ao solo 35 cm 35 cm

Peso máximo (utente, 
colchão e acessórios)

170 kg 170 kg

Altura mínima-máxima 
do colchão com grades 
Paris

12 / 19 cm 12 / 19 cm

Altura mínima-máxima 
do colchão com grades 
Milano

12 / 18 cm 12 / 18 cm

Peso da parte mais 
pesada

20 kg 22 kg

As camas THUASNE e as grades Milano e Paris estão de acordo com a Norma europeia
NF EN 60601-2-52: AMD1, NF EN 1970:2000 e NF EN 1970/A1:2005.

Camas elétricas
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Par de grades Milano da cama de 
madeira
VF214 927 222

* Grades de madeira para utilizar com a cama Haydn ou 
    Mantovani
• Integra-se completamente no ambiente doméstico.
• Desliza verticalmente.Fácil de colocar . Não são 
    necessárias ferramentas. 
não devem ser usadas com utentes de altura inferior a 146 cm

Par de grades Paris da cama de 
metal
VF214 925 125

• Grades de metal para a Cama Haydn ou Mantovani
• Dobrável em um único movimento.
• Para máxima segurança, o sistema de desbloqueio no 
    peseiro da cama é quase inacessivel para o paciente . 
não devem ser usadas com utentes de altura inferior a 146 cm

Kit de transporte
V8400100

• Torna possível manter as várias secções da cama 
    juntos.

Controlo remoto com sistema de 
bloqueio 
V8300286

• Segurança: extraordinariamente seguro tem um 
    sistema que permite bloquear as funções da cama. 
    Após remoção da chave todas as funções eléctricas 
    do leito deixam de estar acessíveis.
• Confiável: totalmente resistente à humidade 
    (construído para padrão IPX6).
• Prático: forma ergonómica. Gancho para encaixar na 
    cama, fácil de usar no dia a dia.

Extensão de pega
65 cm Ref. W2600 001 101
80 cm Ref. W2600 001 201    



Mesa de apoio à cama
W0300 001 001
• Prática para comer ou para ler, com 
inclinação e altura ajustável.

Altura 70 a 110 cm

Bandeja 60 x 40 cm

Suporte de soro
W0305 001 001

• Indispensável para 
    perfusões.

Apoio de Costas
W0320 002 001

• Óptimo para melhorar o conforto e 
    o posicionamento do utente.
• A inclinação pode ser ajustada para 
    descansar, ler ou ver televisão. 

Apoio de Costas 
(W x H)

61 x 58 cm

Pendural
V014 949 020

* Pendural para cama Haydn 
   ou Mantovani

• Para mudar de posição ou 
    qualquer outro tipo de 
    apoio. Muito fácil de 
    colocar ou retirar.

100kg máx.

Peso total suportado / 
por gancho

16 kg / 4 kg

Altura máx. 2,40 m

Área de piso Ø 54 cm

Ajuste de altura do 
piso do triângulo

117/ 152 cm

Largura total 89 cm

Altura dos pés 10 cm

Peso máximo 80 kg

Altura 70 a 110 cm

Bandeja 60 x 40 cm

Apoio de Costas 
(W x H)

61 x 58 cm

Peso total suportado / 
por gancho

16 kg / 4 kg

Altura máx. 2,40 m

Área de piso Ø 54 cm

Ajuste de altura do 
piso do triângulo

117/ 152 cm

Largura total 89 cm

Altura dos pés 10 cm

Peso máximo 80 kg
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WINGS
FOR YOUR HEALTH
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