Quem somos
A Ortopedia Carneiro surgiu a partir do esforço e da coragem de Maurício César Barreto Carneiro
que, em 1988, mudou-se de Belo Horizonte para Ipatinga com o intuito de criar a Ortopedia Carneiro,
objetivando oferecer serviços de qualidade para pessoas com necessidades especiais. Objetivava,
também, facilitar a compra de produtos ortopédicos pela população de forma geral, visto que no vale
do aço não havia uma empresa especializada nesse segmento, ficando os moradores da região
obrigados a buscar esse atendimento na capital belo-horizontina.
Em 2000, Maurício César sofre acidente nas dependências da Ortopedia Carneiro ficando
paraplégico, mas sua garra e determinação não o impedem de continuar. Contando com a ajuda de
amigos, a parceria de seus fornecedores e o comprometimento de seus colaboradores, prossegue
as atividades prestando bons serviços a seus clientes e proporcionando-lhes qualidade de vida.
Com o apoio especial do amigo e fiel conselheiro, José Maria de Mesquita e família, que sempre
estiveram ao lado de Maurício César, ajudando-o e orientando-o, a Ortopedia Carneiro continuou seu
projeto.
Centro especializado na confecção e adaptação individualizada de órteses e próteses para
membros, empresa pioneira e tradicional, a Ortopedia Carneiro Ltda. atua na área de reabilitação
física há mais de 20 anos, trabalhando com produtos de alta qualidade de procedência nacional ou
importada conforme necessidade e condição de cada cliente.
A empresa presta um atendimento completo aos clientes, oferecendo soluções sob medida para
diversas necessidades. Oferece próteses e acessórios que compõem uma prótese, além de cadeiras
de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas, bengalas, cintas, meias para amputados, sapatos
especiais para diabéticos, coletes cervicais, joelheiras articuladas, tipoias para punho, palmilhas,
botas, espaldeira cervical, talas em geral, meias de compressão, cama hospitalar, dentre outros.

PLENITUDE DE VIDA

Relação com a área médica
Estreitamos a relação com os profissionais da área médica, através de visitas e participações em eventos, levando
informações sobre produtos, o que gerou uma sólida parceria e respeito entre esses profissionais.
Trabalhamos sempre seguindo as orientações médicas, pois o respeito ao profissional da área médica e ao
paciente é a base de todo o nosso trabalho.

Respeito aos clientes
Priorizando sempre a reabilitação física e emocional dos pacientes, trabalhamos com seriedade e profissionalismo,
seguindo as orientações médicas e utilizando materiais de qualidade visando sempre oferecer, para nossos
clientes, preços acessíveis, atendimento direto e personalizado.

Missão
A missão da Ortopedia Carneiro é promover a qualidade de vida e bem estar do cliente, através da comercialização
de produtos de qualidades e prestação de bons serviços garantindo a satisfação de cada pessoa assistida.

Visão
Ser reconhecida pelo bom atendimento e transparência em seus serviços no Brasil, com destaque entre as maiores
empresas do segmento de ortopedia.

Valores
Os princípios que nos orientam fundamentam-se na seriedade, ética, integridade e eficiência em todas as ações e
atividades desenvolvidas, sempre valorizando as relações com colaboradores, clientes, fornecedores, e entidades
governamentais.

Prioridade
Os produtos da Ortopedia Carneiro atendem rigorosamente as necessidades dos pacientes, pois são executados
considerando, criteriosamente, os detalhes da prescrição médica. Nossos produtos são desenvolvidos por técnicos
especializados em próteses e órteses e nosso diferencial é a perfeita harmonia do nível de qualidade existente
entre o produto e o serviço que oferecemos.
Graças à parceria imprescindível com os fabricantes, a Ortopedia Carneiro desfruta de uma posição de destaque
no mercado, atendendo todo o Estado de Minas Gerais.
Dirigida por Maurício César Barreto Carneiro, sendo assessorado por uma equipe qualificada de especialistas em
reabilitação, seu principal objetivo é proporcionar um elevado grau de satisfação a todos os clientes, especialmente
os portadores de necessidades especiais, ajudando a promover os processos de readaptação após a doença,
assim como a máxima independência na realização das atividades da vida diária (AVD).
Nossa filosofia está direcionada ao atendimento eficaz a nossos clientes priorizando sua segurança, funcionalidade
e conforto.

Almofadas/Assento
Almofada antirefluxo
Almofada caixa de ovo espuma quadrada com
orifício
Almofada caixa de ovo espuma quadrada sem
orifício
Almofada caixa de ovo espuma redonda com orifício
Almofada Confort Seat
Almofada de gel quadrada
Almofada de gel quadrada com encosto
Almofada de gel quadrada com orifício
Almofada de gel redonda caixa de ovo
Almofada estofada para cadeira de banho
Almofada inflável/água apoio cervical
Almofada inflável/água quadrada
Almofada inflável/água quadrada caixa de ovo
Almofada inflável/água quadrada com orifício
Almofada inflável/água redonda caixa de ovo
Almofada inflável/água redonda com orifício
Almofada kit gel anti-escaras
Almofada para alívio da próstata
Almofada para cadeira de banho - água/ar
Almofada soft
Almofada terapêutica
Assento mini soft
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Andadores/Bastões/Bengalas/Muletas
Andador articulado dobrável
Andador com rodas dobrável
Andador fixo dobrável (adulto/infantil)
Apoio axilar para muletas (alumínio/madeira)
Apoio de mão para muletas (alumínio/madeira)
Bastão de quatro pontas
Bastão de três pontas
Bastão em alumínio regulável
Bastão em alumínio para deficiente visual
Bastão em madeira
Bengala canadense articulada regulável
Bengala canadense fixa regulável
Muleta de alumínio
Muleta de madeira
Ponteiras (andador, bastão, bengala e muletas)
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Barras para banheiro
Barras de apoio
Barras em L
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Braçadeira de compressão 20-30mmhg
Cinta de tênis elbow
Cotoveleira elástica
Cotoveleira em neoprene
Faixa para antebraço
Faixa para braço
Faixa para braço c/ luva c/ dedo
Faixa para braço c/ luva s/ dedo
Luva com dedos
Luva curta - tecido leve c/ compressão
Luva longa - tecido leve c/ compressão
Luvas para ciclismo/academia
Luva sem dedos
Munhequeira elástica / neoprene
Órtese imobilizadora de dedos
Sarmiento para fratura de úmero
Splint para dedo
Suporte para ombros
Tala cristal para dedos
Tala curta para punho com dedos livres
Tala curta para punho e polegar
Tala dinâmica para extensão de dedo (gafanhoto)
Tala em PVC para polegar
Tala em PVC para punho, mãos e dedos
Tala longa para punho com dedos livres
Tala longa para punho e polegar
Tala para punho bilateral
Tala preventiva para punho
Tipóia funcional para membros superiores
Tipóia imobilizadora estofada velpeau adulto/infantil
Tipóia simples
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Cabeça
Máscara facial completa
Máscara facial mentoniana
Máscara facial parcial
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Cadeiras/Acessórios e conforto
Acessórios para cadeiras de banho
Assento Roho
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Cadeiras de banho/Bancos de banho
Banco de banho
Banco de banho fixo na parede/retrátil
Cadeira de banho braço escamoteável (adulto)
Cadeira de banho dobrável
Cadeira de banho enxuta
Cadeira de banho para obeso
Cadeira de banho simples
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Índice

Braços/Mãos/Punhos

Órteses/Equipamentos
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Móveis e equipamentos

Órteses/Equipamentos
Cadeiras de rodas/Acessórios
Acessórios para cadeiras de rodas
Apoio de braço para cadeira de rodas
Apoio de pés para cadeira de rodas
Cadeira de rodas AVD alumínio
Cadeira de rodas AVD alumínio reclinável
Cadeira de rodas Básica
Cadeira de rodas Conforto
Cadeira de rodas Genesys
Cadeira de rodas (aço)
Cadeira de rodas (alumínio)
Cadeira de rodas motorizada S
Cadeira de rodas motorizada T2
Cadeira de rodas motorizada ULX
Cadeira de rodas para obeso
Cadeira de rodas para semi-obeso
Cadeira de rodas postural Conforma Tilt
Cadeira de rodas Postural T1
Cadeira de rodas K3
Cadeira de rodas Prisma
Cadeira de rodas ULX alumínio
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Colchões
Capas de plástico para colchão
Colchão caixa de ovo em espuma
Colchão caixa de ovo inflável/água articulado
Colchão caixa de ovo inflável/água com orifício
Colchão caixa de ovo inflável/água fechado
Colchão caixa de ovo inflável/água normal
Colchão com sistema de terapia de ar bio air
Colchão espuma para cama hospitalar
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Genitália masculina
Uropauher - dispositivo ortopédico externo
para incontinência urinária masculina
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Meias compressivas
Meia AES antiembolia (AD)
Meia AES antiembolia (AGH)
Meia confortline (AGH)
Meia legline (AT)
Meia support ladies panturrilha (AD)
Meia support men panturrilha (AD)
Meia 4000 ultraline (AT)
Meia 6000 (AGH)
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Cadeira escolar adaptada
Cama hospitalar elétrica
Cama hospitalar manual
Carteira escolar adaptada
Mesa escolar adaptada
Suporte para soro
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Pernas /Joelhos
Aparelho elástico para rotação dos
membros inferiores
Aparelho rígido de abdução
Atlanta brace
Bota ortopédica infantil
Coxal elástico/neoprene
Faixa para compressão
Genu valgo/varo em duralumínio (adulto/infantil)
Genu valgo/varo c/ distrator ou
Goteira para joelho com cursor graduável
Genu valgo/varo em polipropileno
Imobilizador de joelho posição funcional
Imobilizador parcial de joelho
Joelheira ajustável com orifício e hastes laterais
Joelheira Genu Therma Fit
Joelheira articulada c/ cintas cruzadas
Joelheira brace R.A.
Joelheira com orifício - ajustável
Joelheira com suporte patelar
Joelheira elástica
Limitador de joelho livre - flexo-extensão de joelho
Mola de codivilla
Órtese articulada para tornozelo
Órtese de reação ao solo
Órtese de reciprocação RGO
Órtese longa bilateral com cinto pélvico
Órtese genu arexa
Órtese longa com apoio isquiático unilateral
Órtese longa em polipropileno com apoio isquiático
Órtese policêntrica
Órtese supra maleolar
Polayna
Sarmiento para fêmur
Sarmiento para tíbia
Suspensório de pavlik
Tira sub-patelar
Tira sub-patelar em tubo
Tutor curto (Goteira)
Tutor curto articulado
Tutor curto com par de botas em duralumínio
Tutor longo
Tutor longo articulado em polipropileno
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Pés/Tornozelos
Almofada plantar com anel dois dedos
Almofada plantar com anel um dedo
Anel digital em malha e almofada de gel
Apoio antiequino com suporte de látex
Apoio caixa de ovo para calcanhar
Apoio plantar massageador com infravermelho longo
Apoio plantar para metatarsalgia
Apoio plantar para metatarsalgia com piloto
Biqueira bailarina
Bota imobilizadora robofoot
Calcanheira silicone com ponto azul
Calcanheira silicone sem abas
Calcanheira silicone sem ponto azul
Cinta com apoio metatarsiano
Cinta para os pés com gel
Cinta para tração do hallux valgus
Corretivo para joanete hallux valgus diurno
Corretivo para joanete hallux valgus noturno
Dedeira gel
Dennis brown
Estabilizador de tornozelo
Imobilizador de tornozelo
Imobilizador parcial soft cast
Palmilha com elevação
Palmilha com arco plantar
Palmilha com piloto ou bolha
Palmilha helicoidal
Palmilha silicone com arco terapêutico
Palmilha silicone com barra
Palmilha silicone lisa (anti impacto)
Ponteira siligel
Protetor para joanete com alça - siligel
Sandália de baruk
Sapatos ortopédicos com elevação
Sapatos ortopédicos conforto
Sapatos ortopédicos diabéticos conforto
Sandálias ortopédicas
Sandálias ortopédicas conforto
Sandálias para gesso
Separador de dedos siligel
Suporte metatarsiano
Tornozeleira dyna ankle
Tornozeleira simples
Tornozeleira air cast terapêutica
Tubo recortável para calos - siligel
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Apoio de pescoço em visco elástico
Colar cervical com apoio mentoniano
Colar cervical espuma - noturno
Colar cervical J. Miami
Colar cervical para resgate
Colar cervical philadelphia
Colar cervical philadelphia com orifício
Colar cervical tipo thomas
Colar de forrester - brown
Colar tipo minerva
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Seios
Bolsa de Gel para Seios
Prótese mamária modelo gota
Prótese mamária modelo triangular
Soutien pós-mastectomia renda
Soutien pós-mastectomia simples
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Tratamento de feridas e outros
AGE
Alginato de cálcio e sódio
Bota de Unna
Compressa de emulsão com petrolato
Hidrogel
Hidrogel com alginato
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Travesseiros
Anti Ronco
Magnético
Outros
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Órteses/Equipamentos
Tronco
Pró-coluna
Biocoluna
Cinta modeladora
Cinta para gestante
Cinta suporte abdominal lombar com suspensório
Colete Boston
Colete de jewett
Colete de knight
Colete lumb tristep
Colete infra axilar bivalvado
Colete lombar
Colete milwaukee
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Órteses/Equipamentos

Próteses

Tronco
Colete para queimados feminino - mangas longas
com colchetes nas costas
Colete para queimados masculino - mangas longas
com colchetes nas costas
Colete peito de pombo em duralumínio
Colete putti brim
Colete putti elástico alto
Colete putti elástico baixo
Colete taylor
Colete TLSO ou OTLS
Espaldeira para correção postural de ombros
educador postural
Espaldeira para correção postural de ombros simples
Faixa abdominal ajustável
Faixa lombar
Faixa torácica
Fralda de frejka
Funda para hérnia inguinal
Funda para hérnia umbilical
Imobilizador em oito para clavícula

Membros inferiores
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Outros Produtos
Outros produtos
Atadura elástica - bandagem
Atadura gessada
Bermuda térmica
Bolsa de água quente
Bola fisioterápica para exercícios físicos e de
reabilitação (gyn ball)
Bolsa flexível para gelo
Bolsa térmica gel para olhos
Caleira
Cinta para bolsa flexível para gelo
Cinta para bolsa térmica gel
Comadre
Elevação para assento sanitário
Esfera fisioterápica
Faixa elástica thera-band
Gel condutor/galão
Gel condutor/sachê
Máscara em gel
Papagaio
Respiron
Suportes laterais para vasos sanitários
Umidificador
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3R46 - Versão titânio - Joelho
3R55 - Otto bock - Joelho
3R55 - Versão titânio - Joelho
3R95 - Otto bock - Joelho
Aqualimb (Orthogen)
Cheetah - Ossur
Elite 02 - Orthogen - Pé
Elite blade - Orthogen - Pé
Elite VT - Orthogen - Pé
Flex foot assure - Ossur - Pé
Kiss - Otto bock - Joelho
Linners
Mauch - Ossur - Joelho
Pé Freestyle
Próteses de Syme
Prótese para amputação total ou parcial de pé
Prótese Transfemural (amputação acima do joelho)
Prótese Transtibial (amputação abaixo do joelho)
Soquetes e Encaixes
Sprinter 1E90 - Otto bock
Sure flex - Ossur - Pé
Tribute-College Park - Pé
Bebionic (Rslsteeper)
Limb Logic (Ohio Willow Wood)
Mão I-Limb
Próteses mecânicas - controladas por cabos
Próteses para amputação parcial ou total de braço
Próteses para amputação parcial ou total de mão
Prótese parcial cosmética
Prótese parcial ou total de pé
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Almofada antirefluxo
Indicação
Evita refluxo e melhora a respiração em caso de obstrução nasal.
Características
Conforto, muito mais saudável, prático para transportar, desenvolvida
com espuma performance de látex e mais sustentação.
Tamanhos
ALTURA 14cm / LARGURA 70cm / COMP. 82cm

Almofada caixa de ovo espuma quadrada com orifício
Indicação
Apoio de quadril na prevenção de escaras, pacientes que permanecem
sentados por longos períodos e usuários de cadeira de rodas.
Características
Flexível. Máxima resistência até 130 kg.
Tamanhos
40X40cm

Almofada caixa de ovo espuma quadrada sem orifício
Indicação
Tratamento a escaras já existentes, ajudando a evitar
o aparecimento das mesmas.
Características
Fabricadas em espuma alveolada. Espuma de densidade 33.
Tamanhos
40X40cm
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Almofadas/Assento
Almofada caixa de ovo espuma redonda com orifício
Indicação
Utilizada como apoio de quadril na prevenção de ulcerações de pele causadas
por pressão constante (escaras). Ideal para pacientes que necessitam
permanecer sentados por longos períodos e usuários de cadeira de rodas.
Características
Flexível. Máxima resistência até 130 kg.
Tamanhos
44X37cm

Almofada Confort Seat
Indicação
Alívio, proporciona maior conforto na utilização de cadeiras de roda.
Características
Confeccionada em espuma visco elástico (NASA).

Tamanhos
38X38cm

Almofada de gel quadrada
Indicação
Prevenção de escaras, recuperação pós-operatório, pessoas que sofrem com
hemorróidas e desvios da coluna.
Características
Confeccionada em material com resistência superior, 100% virgem e atóxico,
lado confeccionado com material aveludado. Acompanha kit reparo.
Tamanhos
45X45cm
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Almofada de gel quadrada com encosto
Indicação
Ajuda evitar o aparecimento de escaras. Imprescindíveis no tratamento das
escaras já existentes.
Características
Anti-alérgicas, são indeformáveis, mantendo sempre o mesmo apoio macio e
uniforme. Não causam distúrbios na estrutura óssea ou no fluxo sanguíneo.
Tamanhos
45X93cm

Almofada de gel quadrada com orifício
Indicação
Ajuda a evitar o aparecimento de escaras, também auxilia no
tratamento das já existentes, evitam lesões na pele, aliviam dores no
cóccix e na coluna.
Características
Confeccionada em PVC, não acumula germes de fácil higienização.
Tamanhos
40X40cm 10cm DE ALTURA

Almofada de gel redonda caixa de ovo
Indicação
Prevenção e tratamento de escaras, pessoas que permanecem sentadas por
longos períodos, cadeirantes e pós operadas, dores e lesões no cóccix.
Características
Manta térmica confortável, evita o frio ou calor excessivo, flexível, máxima
resistência, até 130 Kg, permite assepsia em todo o produto.
Tamanhos
ÚNICO
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Almofadas/Assento
Almofada estofada para cadeira de banho
Indicação
Permite a permanência e o banho do paciente
com mais conforto.
Características
100% policloreto de vinila, chapa de fibra de madeira e
espuma.
Tamanhos
ÚNICO

Almofada inflável/água apoio cervical
Indicação
Apoio para o pescoço utilizado para proporcionar maior conforto para quem
necessita dormir na posição sentado.
Características
Confortável, flexível, permite assepsia em todo o produto.
Tamanhos
ÚNICO

Almofada inflável/água quadrada
Indicação
Evitam lesões na pele, aliviam dores no cóccix e na coluna,
relaxantes, confortável, higiênicas e não deformam, anti-Escaras.
Características
Confeccionada em plásticos especiais, capazes de suportar
pressão.
Tamanhos
40X40cm ALTURA 10cm
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Almofada inflável/água quadrada caixa de ovo
Indicação
Evita lesões na pele, anti-escaras, alivia dores no cóccix
e coluna, refrescante no calor e isolante térmica no frio.
Características
Confeccionada em PVC, não acumula germes, suporta
até 120 Kg, de fácil higienização.
Tamanhos
40X40cm 10cm DE ALTURA

Almofada inflável/água quadrada com orifício
Indicação
Previne escaras e é utilizada por pessoas que permanecem sentadas por longos
períodos e cadeirantes, convalescença de pós operatório, hemorróidas.
Características
Confeccionada em PVC, não acumula germes, suporta até 120 Kg, de fácil
higienização.
Tamanhos
45X45cm

Almofada inflável/água redonda caixa de ovo
Indicação
Tratamento de escaras e hemorróidas, pessoas que permanecem sentadas
por longos períodos, cadeirantes e pós operadas, dores e lesões no cóccix.
Características
Confortável, flexível, máxima resistência até 130 kg, permite assepsia em todo
o produto.
Tamanhos
DIÂMETRO DE 45cm
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Almofadas/Assento
Almofada inflável/água redonda com orifício
Indicação
É mais utilizada por pessoas que sofre com hemorróidas, dores no cóccix e pósoperatório anal e na prevenção de escaras, além de ser essencial para o
conforto de pessoas que passam muito tempo sentadas.
Características
Confeccionada em PVC virgem, com lado aveludado e resistente a até 130kg.
Tamanhos
ÚNICO

Almofada kit Gel Anti-escaras
Indicação
Ideal para pessoas que estão acamadas e para prevenção do aparecimento de
escaras nos pontos de pressão.
Características
Anatômica, higiênica, indeformável e com capacidade de até 90kg, kit com 4
unidades.
Tamanhos
DIÂMETRO DE 15cm

Almofada para alívio da próstata
Indicação
Previne a compressão da próstata ou hemorróida, aconselhada para
pessoas que exercem atividades sentadas por longos períodos.
Características
Confeccionada em espuma visco elástica (NASA), com modelo
anatômico e em tecido suave e confortável.
Tamanhos
40X38cm
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Almofada para cadeira de banho água/ar
Indicação
Proporcionar conforto e apoio uniforme ao usuário.
Características
Anti-alérgico, indeformável e higiênico, atua com eficácia contra a infecção
hospitalar, fáceis de limpar, não acumulam germes ou pó.
Tamanhos
40X40cm ALTURA DE 10cm

Almofada soft
Indicação:
Perfeito para quem passa períodos muito longos sentado,
proporciona alívio de pressão, mantendo a livre circulação do
sangue e diminuindo a sensação de dormência.
Características:
Desenvolvida em espuma visco elástica (NASA).
Tamanhos
INTERNO: 41,5cm / EXTERNO: 13,5cm / ESPESSURA: 6cm

Almofada terapêutica
Indicação
Desenvolvida para proporcionar conforto ao sentar. Ajuda no relaxamento
muscular e na prevenção e tratamento de escaras.
Características
Confeccionada em borracha natural e inflável.

Tamanhos
DIÂMETRO DE 38cm
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Almofadas/Assento
Assento mini soft
Indicação
Recomendada a utilização como apoio de cotovelos, joelhos e etc.
Características
Confeccionada em espuma visco elástico (NASA).

Tamanhos
ÚNICO

Andadores/Bastões/Bengalas/Muletas
Andador articulado dobrável
Indicação
Para oferecer apoio e auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção.
Características
Fabricado em alumínio, dobrável, articulável e regulável à altura da
pessoa.
Tamanhos
ADULTO / INFANTIL

Andador com rodas dobrável
Indicação
Para oferecer apoio e auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção.
Características
Fabricados em alumínio, acompanha um par de rodas e um par de
ponteiras, podendo ser utilizado com um par de rodas ou como andador
fixo.
Tamanhos
ADULTO / INFANTIL
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Andador fixo dobrável(adulto/infantil)
Indicação
Para oferecer apoio e auxiliar pessoas com dificuldade de locomoção.
Características
Fabricados em alumínio, dobrável, através de um só pino de ajuste, o que
facilita seu armazenamento e transporte.
Tamanhos
ADULTO / INFANTIL

Apoio axilar para muletas (alumínio/madeira)
Indicação
Sustentar o contato da muleta e axila com conforto.
Características
Confeccionada em borracha, o que proporciona maior conforto.

Tamanhos
ÚNICO

Apoio de mão para muletas (alumínio/madeira)
Indicação
Descarga do membro inferior e bacia.
Características
Apoio de mão anatômico revestido em material que possibilita maior
aderência e conforto para o usuário.

Tamanhos
ÚNICO
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Andadores/Bastões/Bengalas/Muletas
Bastão de quatro pontas
Indicação
Auxilio a pacientes com dificuldades de locomoção.
Características
Fabricado em alumínio, articulado e regulável à altura,
possui quatro ponteiras.
Tamanhos
ÚNICO: 1,50m A 2,00m

Bastão de três pontas
Indicação
Auxilio a pacientes com dificuldades de locomoção.
Características
Fabricado em alumínio, articulado e regulável à altura, possui três
ponteiras.
Tamanhos
ÚNICO: 1,50m A 2,00m

Bastão em alumínio regulável
Indicação
Descarga do membro inferior e bacia.
Características
Cabo anatômico em nylon, alumínio, ponteira aderente, resistente e
flexível de poliuretano.
Tamanhos
ÚNICO
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Bastão em alumínio para deficiente visual
Indicação
Descarga do membro inferior e bacia.
Características
Bastão em alumínio, dobrável com ponteira antiderrapante e apoio de
mão.

Tamanhos
ÚNICO

Bastão em madeira
Indicação
Equilíbrio do corpo (não deve ser indicada como apoio).
Características
Madeira envernizada com cabo tradicional, curva ou europa e ponteira
aderente de borracha.

Tamanhos
ÚNICO

Bengala canadense articulada regulável
Indicação
Para descarga do membro inferior e bacia e pessoas com dificuldade de
deambulação e que necessitam de um apoio que permita a marcha.
Características
Confeccionada em alumínio, com ponteiras de borracha antiderrapante e
ajuste ao tamanho do braço.
Tamanhos
ÚNICO: 1,50m A 2,00m
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Andadores/Bastões/Bengalas/Muletas
Bengala canadense fixa regulável
Indicação
Para descarga do membro inferior e bacia e pessoas com dificuldade de
deambulação e que necessitam de um apoio que permita a marcha.
Características
Confeccionada em alumínio, braçadeira anatômica, apoio de mão anatômico em
polipropileno, com dez níveis de regulagem de altura.
Tamanhos
ÚNICO - 1,50m A 2,00m

Muleta de aluminio
Indicação
Auxiliar a marcha de quem não pode apoiar-se com o pé.
Características
Confeccionada em alumínio, apoio de mão anatômico, com dez níveis de
regulagem de altura.

Tamanhos

Muleta de madeira
Indicação
Auxiliar a marcha de quem não pode apoiar-se com o pé.
Características
Confeccionada em madeira polida, com regulagem de altura, ponteiras
de borracha natural, o que permite melhor aderência.

Tamanhos
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Ponteiras (para andador, bastão, bengala e muletas)
Indicação
Sustentação e aderência.
Características
Confeccionada em borracha natural, o que garante maior
aderência e resistência.
Tamanhos
1 ¼ 1/2 1 (polegada)

Barras para banheiro

Barras de apoio

Indicação
Proporcionar estabilidade e conforto às pessoas que necessitam de auxílio para
se movimentar durante o banho ou no uso da bacia sanitária.
Características
Confeccionada em aço inox ou alumínio.
Tamanhos
20, 40, 60 e 80cm por 3,2cm DE DIÂMETRO

Barras em L
Indicação
Utilizada principalmente no interior do box, proporcionando segurança e
conforto durante o banho.
Características
Confeccionada em aço inox ou alumínio.
Tamanhos
60 x 70cm x 3,2cm DE DIÂMETRO
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Braços/Mãos/Punhos
Braçadeira de compressão 20-30mmhg
Indicação
Principalmente para linfodema nos membros superiores.
Características
Confeccionada em malha de compressão, possuindo polegar de compressão,
cinta ajustável e fácil de vestir.
Tamanhos
MANGA LONGA E MANGA CURTA

Cinta de tênis elbow
Indicação
Epicondilites e outras afecções do cotovelo, prevenção da recidiva na prática
esportiva, age mudando o vetor da tração, diminuindo a tensão.
Características
Confeccionada em neoprene, com ajustes em velcro.
Tamanhos

Cotoveleira elástica
Indicação
Para reabilitação de lesões e prevenção de reincidência.
Características
Confeccionada em malha elástica, proporciona um excelente apoio e proteção
durante as atividades esportivas.
Tamanhos
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Cotoveleira em neoprene
Indicação
Prevenir dores e lesões durante atividades físicas que exigem maior esforço do
cotovelo.
Características
Confeccionada em neoprene.
Tamanhos

Faixa para antebraço
Indicação
Compressão de cicatrizes, sequelas de queimaduras e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
SOB MEDIDA

Faixa para braço
Indicação
Compressão de cicatrizes, hemangiomas e sequelas de queimaduras.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
SOB MEDIDA
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Braços/Mãos/Punhos
Faixa para braço c/ luva c/ dedo
Indicação
Problemas vasculares, sequelas de queimadura e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
SOB MEDIDA

Faixa para braço c/ luva s/ dedo
Indicação
Problemas vasculares, sequelas de queimadura e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
SOB MEDIDA

Luva com dedos
Indicação
Cicatrizes e sequelas de queimadura.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
SOB MEDIDA
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Luva curta - tecido leve c/ compressão
Indicação
Proteção solar.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
ÚNICO

Luva longa - tecido leve c/ compressão
Indicação
Proteção solar.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
ÚNICO

Luvas para ciclismo/academia
Indicação
Ciclismo, musculação e usuários de cadeira de rodas e muletas.
Características
Confeccionada em neoprene e tecido atoalhado na parte superior
para limpar o suor.
Tamanhos
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Braços/Mãos/Punhos
Luva sem dedos
Indicação
Cicatrizes e sequelas de queimadura.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
ÚNICO

Munhequeira elástica / neoprene
Indicação
Prevenção de lesões, entorses e alívio da dor nas práticas de atividades físicas.
Características
Confeccionada em material elástico.

Tamanhos
ÚNICO

Órtese imobilizadora de dedos
Indicação
Tendinopatias e outras afecções no dedo.
Características
Confeccionada em neoprene, passantes metálicos, fecho em velcro.

Tamanhos
ÚNICO
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Sarmiento para fratura de úmero
Indicação
Para imobilização da fratura de úmero.
Características
Confeccionada em polipropileno com ajuste em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADO ATRAVÉS DE MOLDE

Splint para dedo
Indicação
Lesões no dedo e em geral quando necessita de imobilização.
Características
Confeccionado em borracha, neoprene e poliamida.
Tamanhos
ÚNICO AJUSTÁVEL

Suporte para ombros
Indicação
Sustentação do ombro nos casos de bursite, luxações, artrites e outras afecções,
proporcionando ação terapêutica em caso de instabilidade.
Características
Confeccionada em neoprene, poliamida, com ajustes em velcro.
Tamanhos
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Braços/Mãos/Punhos
Tala cristal para dedos
Indicação
Para lesões e/ou arrancamento do tendão externo das falanges.
Características
Confeccionada em termo-plástico transparente e fecho aderente para facilitar a
aplicação.
Tamanhos
/

/

Tala curta para punho com dedos livres
Indicação
Tenossinovite do punho, artrose, lesões ligamentares, correções das posições
viciosas na artrite reumatóide.
Características
Confeccionada em lona dupla resistente, com ajuste em velcro.
Tamanhos

Tala curta para punho e polegar
Indicação
Auxilia em tratamentos que exijam estabilização do punho e do polegar.
Ajuda na recuperação ao mesmo tempo em que proporciona conforto durante
o processo de reabilitação.
Características
Confeccionada em lona e possui ajuste com velcro.
Tamanhos
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Tala dinâmica para extensão de dedo (gafanhoto)
Indicação
Em casos de entorses, contusões e pequenas fraturas.
Características
Confeccionada em fio de aço inoxidável, almofada de espuma e tubo leve de
E.V.A.
Tamanhos

Tala em PVC para polegar
Indicação
Fraturas, entorses, contusões e artroses.
Características
Confeccionada em PVC moldado e tirantes aderentes e lavável.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Tala em PVC para punho, mãos e dedos
Indicação
Lesões traumáticas, sequelas de AVC, deformidades de artrite reumatóide e
outras afecções.
Características
Confeccionada em PVC moldado e velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Braços/Mãos/Punhos
Tala longa para punho com dedos livres
Indicação
Tenossinovite do punho, artrose, lesões ligamentares e correções das posições
viciosas na artrite reumatóide.
Características
Confeccionada em lona dupla resistente, com ajuste em velcro.
Tamanhos

Tala longa para punho e polegar
Indicação
Alívio da dor e inflamação, correção de posturas viciosas e afeccções de origens
neurológica e traumática.
Características
Confeccionada em lona e com tala que estabiliza punho e polegar.
Tamanhos

Tala para punho bilateral
Indicação
Proteção na prática esportiva e prevenção de recidivas.
Tendinite e tenossinovite do punho.
Características
Confeccionada em lona térmica com colher anatômica para melhor
estabilização do punho.
Tamanhos
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Tala preventiva para punho
Indicação
Prevenção de tendinite durante trabalho e L.E.R.
Características
Confeccionada em lona, com fecho em velcro e reforço interno de plástico
rígido.
Tamanhos

Braços/Mãos/Punhos
Tipóia funcional para membros superiores
Indicação
Abdução para o uso do pós-operatório do manguito rotator.
Características
Tipóia e alça larga com espuma para maior conforto, velcro costurado e
almofadado, ficando na posição adequada.
Tamanhos
ÚNICO

Tipóia imobilizadora estofada velpeau adulto/Infantil
Indicação
Para estabilizar e sustentar o membro superior esquerdo e direito.
Características
Confeccionada em material resistente e lavável, com ajuste que permite a
regulagem apenas com uma mão.
Tamanhos
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Braços/Mãos/Punhos
Tipóia simples
Indicação
Para sustentação do membro superior.
Características
Confeccionada em lona, tira de nylon, fecho plástico de manipulação com uma
só mão.
Tamanhos

Cabeça

Máscara facial completa
Indicação
Sequela de queimaduras e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos

Máscara facial mentoniana
Indicação
Lipoaspiração de mento, sequelas de queimaduras e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malha de compressão.

Tamanhos
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Máscara facial parcial
Indicação
Sequela de queimaduras e hemangiomas.
Características
Confeccionada em malhas de compressão.

Tamanhos

Cadeiras de banho/Acessórios e conforto
Acessórios para cadeiras de banho
Indicação
Reposição.
Características
Confeccionados a partir de materiais impermeáveis.
Tamanhos
ÚNICO

Assento Roho
Indicação
Para usuários com alto risco ou que já
apresentem escaras.
Características
Confeccionado em borracha especial com forro em neoprene durável,
resistente ao fogo e de fácil limpeza.
Tamanhos
ÚNICO
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Cadeiras de banho/Bancos de banho
Banco de banho
Indicação
Auxiliar durante o banho, evitando acidentes.
Características
Confeccionado em plástico resistente com estrutura em alumínio
e ponteiras de borracha natural. Altura regulável.
Tamanhos
ÚNICO

Banco de banho fixo na parede/retrátil
Indicação
Auxiliar durante o banho, evitando acidentes.
Características
Prático e seguro, por ser retrátil ocupa pouco espaço no box, é facilmente
fixado à parede do box, onde pode ser mantido.
Tamanhos
ÚNICO

Cadeira de banho braço escamoteável (adulto)
Indicação
Permitir maior facilidade na transferência do paciente para a cadeira de banho.
Características
Confeccionada em aço carbono, ideal para uso sanitário e chuveiro, braços e
pés escamoteáveis, girando 180 graus, freios bilaterais.
Tamanhos
ÚNICO
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Cadeira de banho dobrável
Indicação
É indicação da cadeira de banho, com a vantagem de ser dobrável,
facilitando o transporte.
Características
Confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro. Apoio
para os braços removíveis, apoio para os pés escamoteáveis, freios bilaterais.
Tamanhos
ÚNICO

Cadeira de banho enxuta
Indicação
Para banhos com pacientes juvenis/adultos, com dificuldade de equilíbrio,
pacientes com sequelas de AVC ou paralisia cerebral.
Características
Estrutura em alumínio dobrável, rodízio giratório com freios, apoio de cabeça,
cinto peitoral e pélvico e encosto em sanlux para banho.
Tamanhos
ÚNICO

Cadeira de banho para obeso
Indicação
Para usuários com sobrepeso.
Características
Confeccionada em aço com pintura epoxy, possui apoio para braços fixo, apoio
para pés retrátil, suportando até 130kg.
Tamanhos
ÚNICO
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Cadeiras de banho/bancos de banho
Cadeira de banho simples
Indicação
Proporcionar maior conforto no uso do vaso sanitário e no banho.
Características
Assento sanitário removível, apoio para os braços fixos, apoio para os pés fixos e
freios bilaterais.
Tamanhos
ÚNICO

Cadeiras de rodas/Acessórios
Acessórios para cadeiras de rodas
Indicação
Reposição.
Características
Materiais próprios para cada item, sustentando a qualidade necessária.

Tamanhos
PADRÃO DE ACORDO COM CADA CADEIRA DE RODAS

Apoio de braço para cadeira de rodas
Indicação
Reposição.
Características
Confeccionado em material de acordo com o modelo da cadeira de rodas.

Tamanhos
PADRÃO DE ACORDO COM CADA CADEIRA DE RODAS
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Apoio de pés para cadeira de rodas
Indicação
Reposição.
Características
Confeccionado em material de acordo com o modelo da cadeira de rodas.

Tamanhos
PADRÃO DE ACORDO COM CADA CADEIRA DE RODAS

Cadeira de rodas AVD alumínio
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Construída em alumínio aeronáutico, estofamento em nylon acolchoado,
sistema de desmontagem rápida "quick release", braços escamoteáveis.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas AVD alumínio reclinável
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Construída em alumínio, estrutura dobrável em duplo X com sistema de
fechamento por articuladores, sistema "quick release", braços escamoteáveis e
regulável em dois níveis.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Cadeiras de rodas
Cadeira de rodas básica
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Fabricada em aço carbono com assento/encosto em nylon, dobrável, freios
bilaterais, pneu inflável/maciço.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas Conforto
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
O encosto é reclinável até 40º. A forma do assento ajuda a manter uma correta
posição das pernas e evita que o utilizador escorregue para diante.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas Genesys
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Construída em alumínio temperado, sistema de quick release nas quatro
rodas, freios bilaterais, pedais removíveis com protetor lateral de roupas.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Cadeira de rodas (aço)
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Confeccionada em aço tubular, apoio de pé desmontável, braço escamoteável,
garfo longo adaptado com roda dianteira de 8 e roda traseira de 24' com pneu
maciço.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas (alumínio)
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Confeccionada em alumínio, apoio de pé dobrável, rebatível com fechamento externo
e interno, apoio de braço escamoteável e removível e sistema quick release
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas motorizada S
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Com fechamento em X facilitando seu transporte, compacta e leve. O comando
instalado em ambos os lados, com joystick e drive microprocessado.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Cadeiras de rodas
Cadeira de rodas motorizada T2
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Em alumínio temperado, apoio de cabeça regulável, cinto peiteira de quatro
pontos com tiras ajustáveis e pélvico de posicionamento.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas motorizada ULX
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Em alumínio temperado. Sistema quick release nas rodas dianteiras. Freio
eletromagnético inteligente.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas para obeso
Indicação
Para pessoas obesas com danos em sua mobilidade.
Características
Em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado com bolso, apoio
de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Cadeira de rodas para semi-obeso
Indicação
Para pessoas semi-obesas com danos em sua mobilidade.
Características
Fabricada em aço carbono com assento/encosto em courvin, dobrável, freios
bilaterais, aro impulsor bilateral, apoio para braços e pés fixos.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas postural Conforma Tilt
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Fabricada em alumínio temperado, sistema quick release , apoio de cabeça em
espuma, regulável, colete torácico de 4 pontos para sustentação do tronco, tipo
peiteira e mesa de ativadades opcional.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas Postural T1
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Fabricada em alumínio, poltrona com encosto reclinável em 3 posições,
contenções laterais de tronco, quadril e perna. Cinto pélvico de posicionamento
com fivelas de fechamento e sistema de desmontagem rápido.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Cadeiras de rodas
Cadeira de rodas K3
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Confeccionada em alumínio, estrutura dobrável em X, sistema de desmontagem
rápida, apoios de pés com regulagem de altura e tíbio-társica. Apoios de braços
removíveis e escamoteáveis, com trava e protetores de roupa incorporados.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas Prisma
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Estrutura monobloco em aço, assento e encosto sob medida ou padrão, sistema
tilt de inclinação da concha de 0° a 45°, apoio de cabeça com regulagem na
altura e na profundidade e eixo “quick release”.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Cadeira de rodas ULX alumínio
Indicação
Para pessoas com danos em sua mobilidade.
Características
Construída em liga de alumínio aeronáutico temperado, estrutura dobrável em
duplo X, sistema de desmontagem rápida, regulagem de “Tilt”, pedais removíveis
com sistema “swingaway” e apoio de braço escamoteável.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Capas de plástico para colchão
Indicação
Proteger o colchão contra sujeiras e ideal para banho no leito.
Características
Confeccionadas em plástico atóxico (impermeabilizado).

Tamanhos
1,90x90x12cm (solteiro) / 1,90x1,40x12 (casal)

Colchão caixa de ovo em espuma
Indicação
Utilizado para prevenção de escaras.
Características
Confeccionado em espuma com densidade 33.

Tamanhos
1,88 X 0,88m

Colchão caixa de ovo inflável/água articulado
Indicação
É ideal para quem fica longos períodos deitados, ou acamados.
Características
Mantém-se uniforme, inibindo o aparecimento de escaras. Indeformável e
higiênica, não acumula poeira, germes, odores e de fácil limpeza. Proporciona
um sono reparador. Confeccionado em PVC atóxico e flexível.
Tamanhos
1,90 x 90cm
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Colchões
Colchão caixa de ovo inflável/água com orifício
Indicação
É ideal para quem fica longos períodos deitados, ou acamados, inibindo o
aparecimento de escaras.
Características
Indeformável e higiênica, não acumula poeira, germes, odores e de fácil limpeza.
Proporciona um sono reparador. Confeccionado em PVC atóxico e flexível.
Tamanhos
1,90x90cm

Colchão caixa de ovo inflável/água fechado
Indicação
É ideal para quem fica longos períodos deitados, ou acamados, inibindo o
aparecimento de escaras.
Características
Confeccionado em PVC atóxico e flexível, indeformável, higiênico, não
acumula poeira, germes, odores e de fácil limpeza.
Tamanhos
1,90x90cm

Colchão caixa de ovo inflável/água normal
Indicação
É ideal para quem fica longos períodos deitados, ou acamados.
Características
Mantém-se uniforme, inibindo o aparecimento de escaras. Indeformável e
higiênico, não acumula poeira, germes, odores e de fácil limpeza. Proporciona
um sono reparador. Confeccionado em PVC atóxico e flexível.
Tamanhos
1,90x90cm
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Colchão com sistema de terapia de ar bio air
Indicação
Prevenção de escaras causadas por pressão constante.
Características
Em vinil resistente, flexível e impermeável. Composto de 130 células
uniformes. Ciclo de ar alterado, que estimula e massageia os tecidos
inativos, promovendo a circulação.
Tamanhos
1,88 X 0,88m

Colchão espuma para cama hospitalar
Indicação
Para pessoas acamadas que necessitam tomar banho no leito.
Características
Confeccionado em espuma de poliuretano, densidade 23, revestido
com capa em napa lavável.
Tamanhos
1,80x80x10cm

Genitália masculina
Uropauher - dispositivo ortopédico externo para incontinência urinária masculina
Indicação
Elaborado para contensão urinária masculina. Uso externo.
Características
Estrutura anatômica em forma de dobradiça, com um orifício no centro. Após
fixado restringe a uretra, evitando a incontinência urinária, pressionando apenas
um ponto específico, evitando assim o desconforto.
Tamanhos
ÚNICO
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Meias compressivas
Meia AES antiembolia (AD)
Indicação
Profilaxia contra tromboses e embolias pré, intra e pós operatórias.
Imobilidade geral e pessoas acamadas. Antes, durante e depois do parto.
Características
Confeccionada em malhas de compressão (tornozelo 18mmhg).

Tamanhos

XG XXG

Meia AES antiembolia (AGH)
Indicação
Profilaxia contra tromboses e embolias pré, intra e pós operatórias.
Imobilidade geral e pessoas acamadas. Antes, durante e depois do parto.
Características
Confeccionada em malhas de compressão (tornozelo 18mmhg).
Tamanhos

XG XXG

Meia confortline (AGH)
Indicação
Para edema leve, variscosidade leve, prevenção de
variscosidade durante a gravidez.
Características
Confeccionada em elastocompressão com tecnologia sofisticada, a partir de
elastano de última geração, com duplo recobrimento (tornozelo 20-30mmhg).
Tamanhos
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Meia legline (AT)
Indicação
Para edema e variscosidade leves, prevenção de variscosidade
durante a gravidez, trabalho em pé e viagens.
Características
Confeccionada em poliamida/nylon, elastano/lycra,
com suave compressão (tornozelo 30-40mmhg).
Tamanhos

XG

Meia support ladies panturrilha (AD)
Indicação
Edema, varizes discretas, gravidez, pernas cansadas, trabalho em
pé e viagens.
Características
Confeccionada em nylon e lycra, garantindo a terapia
elastocompressiva com estética e elegância (tornozelo 18-22mmhg).
Tamanhos

Meia support men panturrilha (AD)
Indicação
Edema, varizes discretas, pernas cansadas, trabalho em pé e viagens.
Características
Confeccionada em nylon e lycra, garantindo a terapia
elastocompressiva com estética e elegância (tornozelo 18-22mmhg).

Tamanhos

XG
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Meias compressivas
Meia 4000 ultraline (AT)
Indicação
Para edema e variscosidade acentuados, pós-escleroterapia e cirurgias leves,
insuficiência venosa crônica.
Características
Fabricada com base em microfibras tactel, fios e malhas com efeitos climáticos
para ativação respiratória, evitando complicações dermatológicas e garantindo
maior elasticidade e conforto no seu dia-a-dia (tornozelo 15-23mmhg).
Tamanhos

XG

Meia 6000 (AGH)
Indicação
Edema e variscosidades leves, prevenção de variscosidade durante a gravidez.
Características
Confeccionada em uma nova era de meias medicinais com nova aparência,
sensibilidade e conforto de uma meia de grife. A sua textura possui a suavidade
da seda, sendo elegante, fina e muito confortável (tornozelo 18-20mmhg).
Tamanhos

XG XXG

Móveis e equipamentos
Cadeira escolar adaptada
Indicação
Para garantir maior conforto e suporte ao usuário.
Características
Estrutura em aço, regulagem de altura e de inclinação do assento em relação ao
solo, apoio de pés removível com regulagem de altura. Apoio de cabeça
removível, com regulagem de altura e profundidade. Cinto peitoral.
Tamanhos
INFANTIL E JUVENIL
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Cama hospitalar elétrica
Indicação
Conforto e segurança para o usuário e mais comodidade para o acompanhante.
Características
Grades em material termoplástico, sistema articulável e retrátil, que facilita a
transferência do paciente, com sistema de trava e destrava que proporciona
mais segurança, permitindo todos os movimentos.
Tamanhos
2030x930mm

Cama hospitalar manual
Indicação
Maior conforto e segurança para o usuário.
Características
Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo esmaltado; estrado em
chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas,
proporcionando movimentos de elevação de tronco e pernas.
Tamanhos
1,90x90x60cm

Carteira escolar adaptada
Indicação
Para garantir maior conforto e suporte ao usuário.
Características
Estrutura em aço, regulagem de altura e de inclinação do assento em relação
ao solo, apoio de pé e cabeça removíveis, com regulagem de altura e
profundidade, tampo da mesa oitavado e abdutor removível.
Tamanhos
INFANTIL E JUVENIL
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Móveis/Equipamentos
Meias compressivas
Mesa escolar adaptada
Indicação
Para garantir maior conforto e suporte ao usuário.
Características
Estrutura em aço tubular, tampo de mesa oitavado com três níveis de regulagem
de inclinação, regulagem de altura do tampo da mesa em relação ao solo e
ponteiras de borracha antiderrapantes reguláveis, para evitar o desnivelamento.
Tamanhos
ÚNICO

Suporte para soro
Indicação
Manter o soro no nível elevado e mais próximo do paciente.
Características
Confeccionado em aço com ganchos de sustentação e ponteira de
borracha, garantindo maior firmeza ao solo.
Tamanhos
ÚNICO

Pernas/Joelhos
Aparelho elástico para rotação dos membros inferiores
Indicação
Correção da rotação interna e externa dos membros inferiores.
Características
Elástico resistente, ajustável no quadril e no comprimento.
Lavável. Ajuste com velcro.

Tamanhos
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Aparelho rígido de abdução
Indicação
Manutenção após redução cruenta ou incruenta da luxação do quadril.
Características
Confeccionado em duralumínio, polipropileno e microespuma. Barra dianteira ajustável e
fechos aderentes. O aparelho é semi-rígido para reduzir o risco de osteocondrite.
Tamanhos

Atlanta brace
Indicação
Órtese mais utilizada para o tratamento da doença de Legg-perthes. Permite
movimento da articulação do quadril em flexão e abdução, mantendo a cabeça
femural centrada.
Características
Confeccionada em duralumínio, aço, courvin e velcro.
Tamanhos

Bota ortopédica infantil
Indicação
Para resolver determinados problemas que podem surgir nos pés das crianças,
sendo o mais comum, o pé chato. Dão mais apoio para os pés e ajudam a formar a
curva normal do pé, promovendo equilíbrio e a manutenção de uma postura correta.
Características
Confeccionada em couro, acolchoada e fechamento em velcro, elástico ou cadarço.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Pernas/Joelhos
Coxal elástico/ neoprene
Indicação
É utilizado para compressão e retenção de calor, melhorando a
circulação sanguínea.
Características
Confeccionado em neoprene fechado de alta qualidade e revestido com
nylon elástico de ambos os lados para maior conforto.
Tamanhos
ÚNICO

Faixa para compressão
Indicação
Para o enfaixamento de membros e músculos luxados, além do pós-tratamento
de varizes, úlceras e edemas.
Características
É confeccionada em malha de compressão elástica, que ajuda na circulação
sanguínea. Permite flexibilidade, compressão, aquecimento e sustentação,
necessários para manter o músculo firme.
Tamanhos
DIVERSOS

Genu valgo/varo em duralumínio (adulto/infantil)
Indicação
Para pessoas portadoras de Genu valgo ou genu varo.
Características
Confeccionado em duralumínio, esticador para varização ou valgização
da órtese. Fechado em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Genu valgo/varo c/ distrator ou goteira para joelho com cursor graduável
Indicação
Para pessoas portadoras de genu valgo ou varo.
Importante para controle da deformidade.
Características
Confeccionada em duralumínio, polipropileno e fecho em velcro.
Tamanhos
ALTURA: 50cm, 60cm e 70 cm - LARGO OU ESTREITO

Genu valgo/varo em polipropileno
Indicação
Para pessoas portadoras de Genu valgo ou varo.
Características
Confeccionada em polipropileno, esticador para varização ou
valgização da órtese. Fecho em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Imobilizador de joelho posição funcional
Indicação
Instabilidades de artrose e artrite reumatóides, em afecções
traumáticas do joelho em substituição ao aparelho gessado, em treinos
de ortostatismo e em lesões paralíticas dos membros inferiores.
Características
Confeccionado anatomicamente em materiais resistentes, modelados
de acordo com a curvatura do joelho. Talas laterais que podem ser
posicionadas de acordo com a circunferência da perna.
Tamanhos
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Pernas/Joelhos
Imobilizador parcial de joelho
Indicação
Afecções traumáticas do joelho, reeducação da marcha em sequela de AVC,
artrose, artrite reumatóides, pós operatórios de paralisia cerebral.
Características
Tecido e espuma com barbatanas de duralumínio com cinta elástica.
Tamanhos

Joelheira ajustável com orifício e hastes laterais
Indicação
Para afecções traumáticas do joelho, instabilidade latero-medial, artrose, artrite
reumatóide e outras afecções que necessitam de apoio e compressão.
Características
Confeccionada em neoprene revestido, apoio para rótula e reforço lateral e
fecho em velcro.
Tamanhos

Joelheira genu therma fit
Indicação
Adequada para lesões leves e para utilização durante períodos de tempo
mais curtos, por exemplo, durante o treinamento.
Características
Confeccionada em tecido 3D, que expele todo suor produzido, elástico com
desenho anatômico e orifício patelar.
Tamanhos

54

Joelheira articulada c/ cintas cruzadas
Indicação
Tendinite e afecções no joelho, auxilia na instabilidade patelar.
Características
Confeccionada com orifícios e suporte patelar com hastes lateromedial flexíveis
e cintas cruzadas para ligamentos anteriores.
Tamanhos

Joelheira brace R.A.
Indicação
Pós-operatório ou tratamento conservador de patologias do joelho.
Características
Possui sistema de regulagem que oferece capacidade de tratamento e melhor
controle da amplitude de movimento em pós-operatório. Os ângulos de
extensão e flexão são graduados a cada 10º (graus).
Tamanhos

Joelheira com orifício - ajustável
Indicação
Joelheira térmica e compressiva para proteção na prática esportiva e prevenção
de recidivas.
Características
Térmica e compressiva. Orifício com suporte para reduzir pressão sobre a rótula.
Reforço lateral e fecho em velcro.
Tamanhos
ÚNICO
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Meias
compressivas
Pernas/Joelhos
Joelheira com suporte patelar
Indicação
Auxiliar no tratamento de lesões e práticas esportivas.
Características
Fechamento em Velcro, propriedade termo-compressiva, orifício patelar
reforçado, modelagem anatômica.
Tamanhos

Joelheira elástica
Indicação
Auxilia na prevenção e tratamento de lesões, distensões musculares, entorses e
luxações.
Características
Confeccionada em poliéster, rayon, borracha e nylon.
Tamanhos

Limitador de joelho livre - flexo-extensão de joelho
Indicação
Afecções traumáticas do joelho e pós-operatório das restaurações de
ligamentos, em substituição ao gesso articulado. Tratamento auxiliar das
artropatias dos hemofílicos.
Características
Duas almofadas de espuma atoalhadas e ajustadas ao MI por cintas aderentes.
Armações de duralumínio e placas de plástico que aderem às almofadas.
Tamanhos
ALTURA: 50cm, 60cm e 70 cm - LARGO OU ESTREITO
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Mola de codivilla
Indicação
Para paralisia do músculo tibial anterior.
Características
Composto por aço, polipropileno, courvin e velcro. Permite uso com
calçados comuns.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese articulada para tornozelo
Indicação
Neuropatia periférica, atraso no desenvolvimento motor, poliomielite,
distrofia muscular, artrite reumatóide e outros.
Características
Composto por polipropileno, surlim flexível transparente, E.V.A., velcro e
plastazote.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese de reação ao solo
Indicação
Permitir a flexão plantar e reduzir a flexão do joelho durante
a fase de apoio na marcha.
Características
Confeccionada em polipropileno. E.V.A., courvin e velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Meias
compressivas
Pernas/Joelhos
Órtese de reciprocação RGO
Indicação
Para crianças e adolescentes com paralisia flácida grave nos membros inferiores
(mielomeningocele poliomielite, lesão medular, etc.).
Características
Confeccionada em duralumínio, courvin, cabos e polipropileno. É dotada de
um mecanismo de reciprocação nas articulações dos quadris contralaterais, que
automaticamente entra em extensão através deste mecanismo.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese longa bilateral com cinto pélvico
Indicação
Para deambulação e ortostatismo em paciente com paralisia nos membros
inferiores.
Características
Confeccionada em duralumínio, aço inox, couro e velcro. Sinto pélvico rígido ou
semi-rígido, com movimentos dos quadris, joelhos e tornozelos. Podem ser
livres, limitados ou bloqueados. Permitindo o uso com tênis ou botas.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese genu arexa
Indicação
Proporciona estabilização da articulação do joelho, limita a gaveta anterior
do joelho, limita graus de amplitude de flexão e/ou extensão.
Características
Designer moderno, sistema de fechamento rápido, extremamente leve,
espumas condilares em tecnogel.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Órtese longa com apoio isquiático unilateral
Indicação
Para pacientes que controlam o quadril e não controlam o joelho.
Características
Confeccionada em duralumínio, aço inox, couro e velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese longa em polipropileno com apoio isquiático
Indicação
Quando o paciente controla o quadril mas não controla o joelho.
Características
Confeccionado em polipropileno, duralumínio, aço inox e velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Órtese policêntrica
Indicação
Para pacientes portadores de lesão ligamentar do joelho, sob
tratamento conservador ou na convalescença pós-cirúrgica. Permite a
mobilidade ativa com restrição graduável nos graus de extensão e
restrição completa das rotações.
Características
Confeccionada em duralumínio, polipropileno, aço inox e velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Meias
compressivas
Pernas/Joelhos
Órtese supra maleolar
Indicação
Neuropatia periférica, atraso no desenvolvimento motor, poliomielite,
distrofia muscular, artrite reumatóide, pé valgo, entre outras.
Características
Confeccionada em polipropileno, plastazote e velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Polayna
Indicação
Utilizada para imobilizar joelhos em extensão.
Características
Confeccionada anotomicamente em brim e em materiais resistentes.
Ajustada com velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Sarmiento para fêmur
Indicação
Fraturas altas diafisarias. Em caso de retardo da consolidação óssea.
Após extração de osteosínteses.
Características
Confeccionada em polipropileno e com ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Sarmiento para tíbia
Indicação
Para tratamento das fraturas diafisárias dos ossos da perna e em certas
fraturas do tornozelo.
Características
Confeccionada em polipropileno, espuma e velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Suspensório de pavlik
Indicação
Indicado para o tratamento da luxação congênita do quadril
do recém-nascido até o 6º mês de idade.
Características
Confeccionado em tiras de lona e velcro.
Tamanhos

Tira sub-patelar
Indicação
Para uso em situações de tendinites do tendão patelar (joelho saltado),
alívio da tensão na inserção do tendão patelar.
Características.
Confeccionada em neoprene de 3mm de espessura. Com velcro para regulagem.
Tamanhos
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Meias
compressivas
Pernas/Joelhos
Tira sub-patelar em tubo
Indicação
Tendinites do tendão patelar (joelho do saltador) e alívio da tensão do tendão
patelar.
Características
Tubo em microespuma revestido e estofado, fecho de velcro e lavável.
Tamanhos

Tutor curto (goteira)
Indicação
Fraqueza distal de membros inferiores que causam prejuízo da marcha ou que
levem a deformidades como pé equino, pé calcâneo, instabilidade dos
tornozelos e pés.
Características
Confeccionado em polipropileno com ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Tutor curto articulado
Indicação
Estabiliza o tornozelo lateral e medialmente e permite o bloqueio da flexão
plantar. Pode ser também fabricado sem bloqueio, com flexão plantar.
Características
Confeccionado em polipropileno, com fixação em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Tutor curto com par de botas em duralumínio
Indicação
Para estabilização do membro inferior, auxiliando na deambulação, para
pessoas com dificuldade de equilíbrio, devido a AVC ou outras enfermidades.
Características
Confeccionado em polipropileno ou duralumínio, podendo
ser acoplado ao tênis ou bota.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Tutor longo
Indicação
Paralisia ou paraplegia de membros inferiores.
Características
Confeccionado em polipropileno com hastes em duralumínio, courvin e
ajustável em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Tutor longo articulado polipropileno
Indicação
Auxiliar o membro a desenvolver sua função. Indicado em caso de
paralisia ou paraplegia de membros inferiores.
Características
Confeccionado em duralumínio ou polipropileno, courvin e E.V.A.
Ajustável em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Almofada plantar com anel dois dedos
Indicação
Metatarsalgia, hiperqueratose metatársica, redução da pressão e atrito
provocado pelos calçados.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Almofada plantar com anel um dedo
Indicação
Metatarsalgia, hiperqueratose metatársica, redução da pressão e atrito
provocado pelos calçados.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Anel digital em malha e almofada de gel
Indicação
Proteger calos e calosidades interdigitais, dedos em martelo, eliminar o atrito e
o surgimento de bolhas.
Características
Confeccionada em malha e gel.
Tamanhos
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Apoio antiequino com suporte de látex
Indicação
Reeducar a locomoção em sequelas de AVC, paralisias nervosas periféricas e em
crianças com paralisia cerebral.
Características
Confeccionado em elástico resistente e suporte em látex.
Tamanhos

Apoio caixa de ovo para calcanhar
Indicação
Previnir escaras. Suporte e apoio para calcanhar nos casos
de cirurgia e recuperação.
Características
Confeccionado em espuma com perfil desenhado no formato caixa de ovo.
Fecho em velcro.
Tamanhos
ÚNICO

Apoio plantar massageador com infravermelho longo
Indicação
Dores nos pés, queda dos metatarsos, varizes, absorção de impacto, descanso,
massagem, pés diabéticos, relaxamento do corpo, metatarsalgia e fascite plantar.
Características
Confeccionado em silicone com pontos infra-vermelhos.
Tamanhos
ÚNICO
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Apoio plantar para metatarsalgia
Indicação
Metatarsalgia, fascite plantar, hiperqueratose metatársica, prevenção e
tratamento das patologias do ante-pé e alívio imediato das dores.
Características
Confeccionado em silicone.
Tamanhos
ÚNICO

Apoio plantar para metatarsalgia com piloto
Indicação
Metatarsalgia, fascite plantar, hiperqueratose metatársica e alívio imediato das
dores. Atende às necessidades mais avançadas da metatarsalgia.
Características
Confeccionado em silicone.
Tamanhos
ÚNICO

Biqueira bailarina
Indicação
Proteger os dedos dos pés, evitar o atrito entre os dedos e o calçado.
Prevenir a formação de bolhas e calos e absorver o impacto na região plantar.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
ÚNICO
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Bota imobilizadora robofoot
Indicação
Luxações, entorses e fraturas. Substitui a goteira gessada.
Características
Confeccionada com suporte rígido, nylon e espuma com formato anatômico
para facilitar a marcha. Fechamento em velcro.
Tamanhos

Calcanheira silicone com ponto azul
Indicação
Redução do impacto, descanso dos pés e diminuição do atrito, protegendo
contra calos e calosidades. Fascite plantar e esporão do calcâneo.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Calcanheira silicone sem abas
Indicação
Tratamento do esporão de calcâneo acentuado.
Características
Confeccionada em silicone.

Tamanhos
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Calcanheira silicone sem ponto azul
Indicação
Facite plantar, bursites do calcanhar e outras afecções ou prevenções da região
do calcanhar.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Cinta com apoio metatarsiano
Indicação
Queda do arco anterior, hiperqueratose na região da cabeça dos metatarsianos
e deformidades da artrite reumatóide.
Características
Confeccionado com elástico reforçado e fecho aderente com piloto
metatarsiano.
Tamanhos

Cinta para os pés com gel
Indicação
Metatarsalgia, fascite plantar, hiperqueratose metatársica, prevenção e
tratamento das patologias do ante-pé e queda dos metatarsos.
Características
Confeccionada com malha especial e gel.
Tamanhos
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Cinta para tração do hallux valgus
Indicação
Bursites de metatarso falangeana do grande artelho, deformidades da artrite
reumatóide e pós operatório de cirurgia de Hallux Valgo.
Características
Elástico reforçado com fecho em velcro.
Tamanhos

Corretivo para joanete hallux valgus diurno
Indicação
Prevenção e tratamento das deformidades do hallux valgus (joanete), pósoperatório, reduz o tempo de reabilitação, dores, dedos tortos e sobrepostos.
Características
Policarbonato, borracha, tecido e velcro.
Tamanhos
ÚNICO

Corretivo para joanete hallux valgus noturno
Indicação
Prevenir e tratar as deformidades do hallux valgus (joanete), pós-operatórios,
dedos tortos e sobrepostos.
Características
Confeccionado em acrílico, couro, espuma e ajustável em velcro.
Tamanhos
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Pés/Tornozelos
Dedeira gel
Indicação
Redução de hipersensibidade por unhas encravadas ou danificadas, alívio da
pressão e do atrito da região apical (extremidades dos dedos).
Características
Confeccionada em gel.
Tamanhos
ÚNICO

Dennis brown
Indicação
Indicado para uso noturno em casos de torção tibial, metatarso aduzido e
anteversão femural.
Características
Botas e/ou sandálias de couro, hastes metálicas e cadarço.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Estabilizador de tornozelo
Indicação
Auxilia nos casos de lesões e entorses na região do tornozelo.
Características
Lona, nylon atoalhado e espuma.

Tamanhos
ÚNICO
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Imobilizador de tornozelo
Indicação
Auxilia no tratamento de lesões e entorses leves e proporciona segurança ao
imobilizar o tornozelo.
Características
Confeccionado em tecido, com forro acolchoado em algodão.
Tamanhos

Imobilizador parcial soft cast
Indicação
Prevenção nas lesões do tornozelo, entorses e tendinites.
Características
Confeccionado em tecido resistente com apoio estofado, reforço interno e
fecho em velcro.
Tamanhos
ÚNICO

Palmilha com elevação
Indicação
Compensar o encurtamento de membros inferiores.
Características
Confeccionada em E.V.A. ou silicone.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Palmilha com arco plantar
Indicação
Pé plano e preenchimento do arco plantar.
Características
Confeccionado em E.V.A. ou silicone.

Tamanhos
22 a 45

Palmilha com piloto ou bolha
Indicação
Para problemas no metatarso, pé diabético, atrofia nos panículos adiposos, calosidades,
entorses, tendinites, dor plantar resultante de artrite, esporão de calcâneo ou para
praticantes de esportes em geral.
Características
Confeccionada em silicone com pequena elevalão do arco e piloto para metatarso.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Palmilha helicoidal
Indicação
Para pés pronados.
Características
Confeccionada em E.V.A. e silicone.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Palmilha silicone com arco terapêutico
Indicação
Proporcionar alívio das dores plantares, distribuição do peso do corpo,
conforto, estabilidade biomecânica e sustentação do arco plantar.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Palmilha silicone com barra
Indicação
Metatarsalgia, fascite plantar, hiperqueratose metatársica, alívio das dores nos
metatarsos subluxados, neuroma de Morton, desabamento total do arco
transverso anterior e absorção de impacto.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Palmilha silicone lisa (anti impacto)
Indicação
Proporcionar o maior conforto, reduzindo o impacto e deixando mais leve a
marcha.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Pés/Tornozelos
Ponteira siligel
Indicação
Aliviar a pressão e a descarga de peso na ponta dos pés, eliminar dores
causadas por esse esforço, evitar a deformidade dos dedos.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Protetor para joanete com alça - siligel
Indicação
Impedir o atrito e pressão do calçado, proporcionando conforto e alívio
imediato das dores.
Características
Confeccionado em silicone.
Tamanhos
ÚNICO

Sandália de baruk
Indicação
Indicada para uso pós operatório do joanete ou na parte anterior dos pés.
Características
Confeccionada em espuma macia, tecido e velcro.

Tamanhos
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Sapatos ortopédicos com elevação
Indicação
Recuperar o mesmo tamanho da perna sadia com leveza e conforto.
Características
Confeccionado em couro, solado em E.V.A., latex, velcro ou atacador.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Sapatos ortopédicos conforto
Indicação
Reduzir ou eliminar dores nos pés, tornozelos, joelhos e aliviar os pontos de alta
pressão causadoras de lesões e dores.
Características
Confeccionado em couro, palmilha à base de silicone, solado em E.V.A., látex,
velcro ou atacador.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Sapatos ortopédicos diabéticos conforto
Indicação
Pés inchados, diabéticos e outras afecções.
Características
Confeccionado em couro, neoprene, solado em E.V.A., látex, velcro ou atacador.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Sandálias ortopédicas
Indicação
Diminuir a descarga de peso do calcanhar, evitando piezoeletricidade e
consequentemente o aumento do osso da região, evitando esporão de calcâneo.
Características
Confeccionada em borracha natural e couro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Sandálias ortopédicas conforto
Indicação
Reduzir ou eliminar dores nos pés, tornozelos, joelhos e aliviar os pontos de alta
pressão causadoras de lesões e dores.
Características
Confeccionada em borracha natural e couro.
Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE

Sandálias para gesso
Indicação
Apoio e proteção de botas gessadas, quando permitida a marcha.
Características
Solado em E.V.A., com discreta curva para marcha. Adaptável em ambos os pés.
Laterais em tecido sintético e fechos aderentes. Lavável.
Tamanhos
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Separador de dedos siligel
Indicação
Com seu formato e encaixe anatômicos, separam os calos e calosidades
interdigitais, acolchoando os dedos sobrepostos e aliviando sensivelmente a
pressão e o atrito.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos

Suporte metatarsiano
Indicação
Queda do arco transverso, calosidades e ulcerações na região dos
metatarsianos, deformidades da artrite reumatóide.
Características
Confeccionado em espuma de látex revestida de jérsei.
Tamanhos

Tornozeleira dyna ankle
Indicação
Para posicionamento do pé numa leve pronação e flexão dorsal, limitação da
rotação e limitação contínua da flexão plantar.
Características
Confeccionada em termoplástico e almofada antiderrapante. Pode ser usada
em sapatos e baixo peso.
Tamanhos
PARA SAPATOS DE NÚMEROS 35 A 44
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Meias
compressivas
Pés/Tornozelos
Tornozeleira simples
Indicação
Auxilia na prevenção e tratamento de lesões musculares ou articulares:
entorses, distensões, contusões, tendinites, bursites e pós-gesso.
Características
Confeccionada em neoprene.
Tamanhos

Tornozeleira air cast terapêutica
Indicação
Prevenção de traumas de tornozelos na prática esportiva, tratamento de
entorses e nas lesões ligamentares.
Características
Confeccionada em almofadas de espuma com células de ar e suporte plástico.
Tamanhos
ÚNICO - ATÉ O Nº 43

Tubo recortável para calos - siligel
Indicação
Alívio e conforto. Elimina o atrito e pressão, evitando o surgimento de calos e
calosidades. Podendo ser recortado no tamanho desejado.
Características
Confeccionado em silicone.
Tamanhos
ÚNICO
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Apoio de pescoço em visco elástico
Indicação
Ideal para viagens e minimizar os incômodos provocados pela má postura,
proporcionando maciez e conforto.
Características
Confeccionado em espuma visco elástico (NASA) e forrada em tecido anti-ácaro.
Tamanhos
ÚNICO

Colar cervical com apoio mentoniano
Indicação
Torcicolos, traumatismos, artrites, afecção da coluna cervical e artroses.
Características
Confeccionado em "softform" com suporte mentoniano e occipital em plástico
rígido, perfurado para melhor ventilação e fecho em velcro.
Tamanhos

Colar cervical espuma - noturno
Indicação
Proporciona leve imobilização da coluna cervical, traumatismos, torcicolos,
artrites, artroses e somatizações. Estabiliza a postura durante o sono.
Características
Confeccionado em espuma de alta densidade, com reforço interno.
Tamanhos
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Pescoço
Colar cervical J. Miami
Indicação
Traumatismo, osteoporose, torcicolos e artrites, inclusive a reumatóide. Artroses
e outras afecções na coluna cervical.
Características
Confeccionado em plástico flexível com apoio mentoniano, orifício para análise
do pulso carotídio e traqueostomia.
Tamanhos

Colar cervical para resgate
Indicação
Suporte para coluna cervical durante a remoção do acidentado, traumatismos,
torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.
Características
Confeccionado em plástico flexível com fecho em velcro.
Tamanhos

Colar cervical philadelphia
Indicação
Traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna cervical.
Características
Confeccionado em espuma de polifórmio, proporciona controle de flexão,
extensão e rotação. É perfurado para melhor ventilação e fecho em velcro.
Tamanhos
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Colar cervical philadelphia com orifício
Indicação
Ideal para tratamentos de traqueostomia, torcicolos, traumatismos, artroses,
artrites e afecção da coluna cervical.
Características
Confeccionado em "softform" com suporte mentoniano e occipital em plástico
rígido e fecho em velcro.
Tamanhos

Colar cervical tipo thomas
Indicação
Para traumatismos, torcicolos, artrites, artroses e outras afecções da coluna
cervical.
Características
Plástico flexível e resistente, almofada na parte inferior e fecho em velcro.
Tamanhos

Colar de forrester - brown
Indicação
Para tratamento coadjuvante dos traumatismos, fraturas, luxações da coluna
cervical e no pós-operatório de cirurgias nesta região.
Características
Confeccionado em aço, espuma e fecho em velcro.
Tamanhos
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Pescoço
Colar tipo minerva
Indicação
Para fraturas de compressão, luxações osteoporosas, compressões radiculares e
artroses.
Características
Confeccionado em polipropileno, forrado em E.V.A. e com tiras de velcro
aderente.
Tamanhos
ÚNICO TOTALMENTE REGULÁVEL

Seios
Bolsa de Gel para Seios
Indicação
Em tratamentos contra a flacidez e para dissolver os caroços que se formam
durante a amamentação.
Características
Flexível, leve, prática, em material 100% virgem e atóxico.
Tamanhos
ÚNICO

Prótese mamária modelo gota
Indicação
Para os casos de cirurgia de mastectomia radical, parcial e com perda total do
tecido.
Características
Simetricamente adaptável e maior textura. Elaborado com silicone de alto peso
molecular, sem odor e sem óleo.
Tamanhos
1 a 12

82

Prótese mamária modelo triangular
Indicação
Para os casos de cirurgia de mastectomia radical, parcial e com perda total do
tecido.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
1 a 12

Indicação
Especialmente desenvolvido para mulheres submetidas a cirurgias de
mastectomia.
Características
Forrada com linda renda e alças grossas no padrão do forro de renda.
Tamanhos

Soutien pós-mastectomia simples
Indicação
Especialmente desenvolvido para mulheres submetidas a cirurgias de
mastectomia.
Características
Forrada, com alças grossas e fechamento com colchetes na parte da frente.
Tamanhos
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Tratamento de feridas e outros

AGE

Indicação
Para hidratação da pele íntegra, evitando o aparecimento de feridas.
Características
Composto por óleos de origem vegetal ricos em AGEs, que favorecem o
processo de cicatrização e alívio da dor.
Tamanhos
FRASCOS CONTENDO 20ml / 100ml / 200ml

Alginato de cálcio e sódio
Indicação
Para feridas exsudativas, com sangramento, limpas ou infectadas,
agudas ou crônicas, superficiais ou profundas.
Características
Curativo estéril, absorvente e derivado de algas marinhas marrons.
Tamanhos
5cm X 5cm - 10cm X 10cm - 10cm X 20cm

Bota de Unna
Indicação
Tratamento de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores.
Características
Bandagem impregnada com pasta à base de óxido de zinco, glicerol, álcool
ceto-estearílico, óleo de rícino, goma acácia, conservantes e água.
Fica dura depois.
Tamanhos
DIVERSOS
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Compressa de emulsão com petrolato
Indicação
Para feridas cirúrgicas, queimaduras de segundo grau de pequena extensão, úlceras
venosas, arteriais ou por pressão; áreas pós-trauma ou pós-recessão cirúrgica.
Características
Composta por tecido ryon, impregnado com emulsão de petrolato
(à base de óleo mineral, vaselina sólida e água).
Tamanhos
7,6 cm X 7,6 cm

Indicação
No tratamento de queimaduras, na remoção de crostas e tecidos desvitalizados,
desbridamento autolítico e danos do tecido de granulação.
Características
Composto por 73% de água, 8% de glicose umectante e 19% de película
poliuretano.
Tamanhos
ÚNICO

Hidrogel com Alginato
Indicação
Queimaduras, úlceras venosas, arteriais, por pressão, abrasões e lacerações.
Características
É um curativo primário, absorvente, não estéril, transparente e viscoso.

Tamanhos
TUBO CONTENDO 85 G
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Travesseiros
Anti Ronco
Indicação
Evitar apnéia e roncos, proporcionando um sono sereno.
Características
Confeccionado em espuma viscoelástica e acompanha capa protetora contra
ácaros, fungos e bactérias.
Tamanhos
ÚNICO

Magnético
Indicação
Promover a renovação celular, aumentar a imunidade do organismo, melhorar a
circulação sanguínea, além de prevenir e combater o estresse.
Características
Confeccionado em 100% algodão, com capa externa 100% Plush, zíper e
tecnologia da fibra de platina.
Tamanhos
61cm x 42cm

Outros
Indicação
Maior conforto e tranquilidade no sono.
Características
Confeccionado em espuma viscoelástica.

Tamanhos
ÚNICO

86

Pró-coluna
Indicação
Auxiliar no alívio das dores, corrigir a postura e melhorar a circulação.
Características
Confeccionado em madeira prensada e aquecida à vapor, proporcionando
maior flexibilidade e resistência ao produto, aumentando sua durabilidade.
Tamanhos
ASSENTO: 36cm X 42cm / ENCOSTO: 31,5cm X 47cm

Biocoluna
Indicação
Fazer com que o usuário mantenha uma postura correta e ergonômica,
proporcionando a todo momento excelente apoio lombar.
Características
Inovador para correção postural, com orifícios permitindo maior ventilação.
Tamanhos
ÚNICO

Cinta modeladora
Indicação
Modelar o abdômen, realçando e valorizando a silhueta, aliviando certos tipos
de dores lombares e auxiliando na recuperação pós-parto.
Características
Composta em 75% borracha, 25% algodão e ilhós para fechamento.
Tamanhos
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Tronco
Cinta para gestante
Indicação
Ajuda no alívio da região lombar, elevando suavemente o abdômen.
Proporcionar conforto e segurança na postura aliviando esforços sobre o corpo.
Características
Tecido felpado, velcro, 50% poliuretano, 25% nylon e 25% algodão.
Tamanhos
ÚNICO

Cinta suporte abdominal lombar com suspensório
Indicação
Para pessoas que carregam peso ou que permanecem longos períodos
sentadas ou em pé, pois, ajuda na prevenção de dores durante as atividades
profissionais. Oferece maior suporte e compressão para costas e cintura.
Características
Composto por 80% poliéster, 20% elastodieno e PVC.
Tamanhos

Colete boston
Indicação
Alterações posturais como escolioses, cifoses e hiperlordoses, fraturas torácicas
ou lombares e pós cirúrgicos, melhorando o esquema e a imagem corporal.
Características
Confeccionado em polipropileno e ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Colete de jewett
Indicação
Fraturas de compressão, osteoporose, artrites vertebrais, epifisites,
osteocondrites e fraturas da coluna torácica.
Características
Confeccionado em termoplástico semi-rígido, almofada revestida em espuma e
fecho em velcro.
Tamanhos

Colete de knight
Indicação
Imobilizar a coluna tóraco-lombar, ortostatismo e deambulação.
Características
Confeccionado em duralumínio, courvin, e velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Colete Lumbo TriStep
Indicação
Estabilização pós operatória da região lombar, tratamento de síndrome de
Facet, de ernia de escal e de instabilidade degenerativa.
Características
Exclusivo sistema modular e removível de estabilização, anatomicamente
adaptável ao corpo do paciente, designer fino e leve para uso prolongado.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Tronco
Colete infra axilar bivalvado
Indicação
Escolioses, tóraco-lombares, pós-operatório de cirurgias vertebrais e controle
das instabilidades do tronco nas doenças neuromusculares.
Características
Confeccionado em polipropileno com ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Colete lombar
Indicação
Lombalgias, artroses, afecções lombares e pós-operatórias. Prevenção da
recidiva na prática esportiva.
Características
Ajuste com velcro, nylon, algodão, borracha, spandex e haste flexível.
Tamanhos

Colete milwaukee
Indicação
Tratamentos de curvaturas colunais, como cifose e escoliose.
Características
Confeccionado em polipropileno, duralumínio, courvin e ajustável em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Colete para queimados feminino - mangas longas com colchetes nas costas
Indicação
Tratamento de cicatrizes hipertróficas, sequelas de queimaduras.
Características
Confeccionado em malha de compressão e fechamento em colchetes nas
costas. Podendo ser de manga longa ou manga curta.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Colete para queimados masculino - mangas longas com colchetes nas costas
Indicação
Tratamento de cicatrizes hipertróficas, sequelas de queimaduras.
Características
Confeccionado em malha de compressão, fechamento em colchetes nas costas.
Podendo ser de manga longa ou manga curta.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Colete peito de pombo em duralumínio
Indicação
Para pacientes que apresentam necessidade de tratamento da elevação ou
afundamento esternal ósseo e deformidades na caixa torácica.
Características
Confecionado em polipropileno, courvin, espuma e ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE
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Tronco
Colete putti brim
Indicação
Estabilização do dorso-lombar-sacro, hérnia de disco, traumatismo, espondilite,
fraturas osteoporóticas, artrose, pós-operatórios e outras afecções da região.
Características
Confeccionado em brim macio e resistente, fecho frontal com velcro,
barbatanas em plástico rígido (PVC). Ajustável e lavável.
Tamanhos

Colete putti elástico alto
Indicação
Estabilização do dorso-lombar-sacro, artrose, espondilite, lordose, pósoperatório e em outras afecções da região.
Características
Confeccionado em duralumínio, elástico macio e resistente, fecho com velcro e
lavável.
Tamanhos

Colete putti elástico baixo
Indicação
Estabilização do dorso-lombar-sacro, artrose, espondilite, lordose, pósoperatório e em outras afecções da região.
Características
Confeccionado em duralumínio, elástico macio e resistente, fecho com velcro e
lavável.
Tamanhos
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Colete taylor
Indicação
Processos dolorosos como osteoporoses, fraturas de corpos vertebrais, hérnias
de disco, espôndilo artroses, retropulsão dos ombros.
Características
Duralumínio, courvin, espuma e ajuste em velcro.
Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Colete TLSO ou OTLS
Indicação
Tratamento de escoliose, cifose, lordose, fraturas da coluna torácica ou lombar.
Características
Confeccionado em polipropileno e ajuste em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADO A PARTIR DE MOLDE

Espaldeira para correção postural de ombros educador postural
Indicação
Correção da postura dos ombros e tratamento da cifose torácica postural.
Modelo para casos extremamente acentuados.
Características
Brim resistente, confortável, barbatanas laterais aspiras e fecho com velcro.
Tamanhos

93

Órteses/Equipamentos

Tronco

Órteses/Equipamentos

Tronco
Espaldeira para correção postural de ombros simples
Indicação
Tendinopatias e outras afecções no cotovelo, correção de postura dos ombros e
tratamento de cifose torácica postural e juvenil.
Características
Elástico resistente com almofadas axilares de espuma e fecho em velcro.
Tamanhos

Faixa abdominal ajustável
Indicação
Previne flacidez e fraqueza da parede abdominal, no pós operatório e pós parto.
Características
Elástico multibanda, material leve, transpirável e macio. Fecho com velcro.
Composto por 50% algodão, 28% látex, 15% poliuretano e 7% poliéster.
Tamanhos

X

Faixa lombar
Indicação
Estabilização da coluna lombar em casos de lombalgias e em outras afecções da
região.
Características
Elástico macio e resistente, barbatanas de polipropileno e fecho em velcro.
Tamanhos
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Faixa torácica
Indicação
Contusões torácicas, fraturas de costela e fraturas de vértebras torácicas
osteoporóticas.
Características
Confeccionada em elástico macio e resistente. Fecho em velcro e lavável.
Tamanhos

Fralda de frejka
Indicação
Luxações e subluxações congênitas do quadril e uso preventivo nos primeiros
meses de vida.
Características
Modelo discreto, alegre, semelhante à roupa infantil.
Tecido de algodão e almofada interna de espuma.
Tamanhos

Funda para hérnia inguinal
Indicação
Sustentação da hérnia inguinal, evitando o crescimento da mesma. Não
recomendável quando houver intervenção cirúrgica ou quadro muito
avançado.
Características
Elástico reforçado, pelotas em poliuretano anatômicas e fecho em velcro.
Tamanhos
75/80/85/90/95/100/105/110/115
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Tronco

Órteses/Equipamentos

Tronco
Funda para hérnia umbilical
Indicação
Sustentação da hérnia na regia do umbigo. Não recomendável quando houver
intervenção cirúrgica ou quadro muito avançado de crescimento.
Características
Elástico reforçado, poliuretano e fecho em velcro.
Tamanhos
80/85/90/95/100/105/110

Imobilizador em oito para clavícula
Indicação
Imobilização e alinhamento de fraturas e luxações da clavícula. Auxilia na
correção postural.
Características
Tiras de poliéster, malha em alogodão, espuma em poliuretano e revestimento
100% poliamida.
Tamanhos
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Atadura elástica bandagem
Indicação
Prevenção e tratamento de lesões musculares e de articulações, tratamento de
varizes e para enfaixamentos compressivos em geral.
Características
Elastodieno, poliéster, acrílico e presilhas que facilitam a aplicação.
Tamanhos
10 X 120cm

Atadura gessada
Indicação
Qualquer tipo e tamanho de imobilização, onde a fixação rápida é fundamental,
como por exemplo: fraturas ósseas, lesões musculares, correções, terapias, etc.
Características
Confeccionada em tecido crepom e gesso.
Tamanhos
8 X 2m

Bermuda térmica
Indicação
Para manter o aquecimento na região das coxas e virilhas, auxiliando na
prevenção de lesões musculares.
Características
Confeccionado em 90% poliéster e 10% elastano.
Tamanhos
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Outros produtos

Outros Produtos

Outros produtos
Bolsa de água quente
Indicação
Auxilia no tratamento de cólicas, lesões musculares e dores por meio da
aplicação do calor, alívio de estresse e como auxílio em processos inflamatórios.
Características
Confeccionada em borracha natural e capa 100% poliéster.
Tamanhos

Bola fisioterápica para exercícios físicos e de reabilitação (gyn ball)
Indicação
Usada para esporte ou para fisioterapia, possibilita a realização de diversos
exercícios, garantindo segurança, diversão e resultados gratificantes.
Características
A bola vem com sistema Anti-Burst. Mais seguro.
Tamanhos
45cm / 55cm / 65cm / 75cm / 85cm

Bolsa flexível para gelo
Indicação
Dores causadas por lesões musculares, contusões, distensões e entorses que
podem limitar os movimentos ou comprometer o bem-estar.
Características
Confeccionada em borracha natural.
Tamanhos
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Bolsa térmica gel para olhos
Indicação
Suaviza olheiras e fadiga na região dos olhos por meio da aplicação de frio
terapêutico.
Características
Não congela, flexível, leve e prática, reutilizável, material 100% virgem e atóxico.
Tamanhos
ÚNICO

Caleira
Indicação
Protege suas mãos de calosidades, bolhas e evita o suor excessivo em
atividades que utilizem força e pressão nas mãos.
Características
Parte externa confeccionada com raspas de couro, que dão durabilidade e
aderência.
Tamanhos
ÚNICO AJUSTÁVEL

Cinta para bolsa flexível para gelo
Indicação
Desenvolvida para dar liberdade aos movimentos, ao mesmo tempo em que a
bolsa é aplicada, facilitando o tratamento de lesões musculares e dores em
geral.
Características
Formato anatômico e versátil, permitindo o uso em diferentes regiões, além
disso a composição em neoprene mantém a temperatura por mais tempo.
Tamanhos
ÚNICO
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Outros Produtos

Outros produtos
Cinta para bolsa térmica gel
Indicação
Proporciona suporte e compressão durante a aplicação de terapias baseadas
em frio e calor.
Características
Revestimento têxtil poliamida e borracha (neoprene, SBR, NR).
Tamanhos

Comadre
Indicação
Para auxiliar a mulher nos casos de incontinência urinária e prolapso vaginal.
Características
Confeccionado em plástico de fácil higienização.

Tamanhos
ÚNICO

Elevação para assento sanitário
Indicação
Para pessoas com dificuldade de mobilidade, auxiliando no ato de sentar e
levantar da bacia sanitária.
Características
Confeccionado em material plástico de alta resistência e de fácil higienização,
conta com sistema de fixação antiderrapante, que proporciona segurança.
Tamanhos
7,5 e 13,5

100

Esfera fisioterápica
Indicação
Fortalecimento da musculatura de mãos, punho e antebraço, edemas de mão,
poder ser utilizada em fisioterapia na reabilitação dos movimentos e sequelas
de AVC.
Características
Possui cravos para estímulos sensoriais que relaxam os músculos doloridos.
sohnamaT
5,5 cm / 6,5 cm

Faixa elástica thera-band
Indicação
Utilizada para exercícios, reabilitação, manter a forma física. Promovendo o
fortalecimento muscular e articular.
Características
Possui um original sistema de resistência progressiva, são confeccionadas em
borracha e apresentam oito níveis de elasticidade.
Tamanhos
DIVERSOS

Gel condutor/galão
Indicação
Ideal para utilização em aparelhos como: fisioterapia, ultrasonografica, Total
Shape, AB Toner, etc.
Características
À base de água, isento de sal e álcool, não gorduroso, inodoro e anti-alérgico.
Tamanhos
5 Kg
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Outros produtos
Gel condutor/sachê
Indicação
Ideal para utilização em aparelhos como: Total Shape, AB Toner, aparelhos de
fisioterapia e etc.
Características
A base de água, isenta de sal e álcool, não gorduroso, inodoro e anti-alérgico.
Tamanhos
5 Kg

Máscara em gel
Indicação
Alívio no pós-cirúrgico, dores de cabeça ou enxaqueca e febre, atenuar
inchaços e olheiras, relaxamento e descanso.
Características
É de fácil aplicação e o efeito é imediato, macia e anatômica.
Tamanhos
ÚNICO

Papagaio
Indicação
Para o fortalecimento do assoalho pélvico nos casos de
incontinência urinária masculina.
Características
Confeccionado em plásticos resistente.
Tamanhos
ÚNICO
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Respiron
Indicação
Prevenção de infecções pulmonares em geral, incentivando o usuário a realizar
inspirações forçadas e profundas.
Características
Baixo custo, de fácil utilização e de eficácia cientificamente comprovada.
Tamanhos
ÚNICO

Suportes laterais para vasos sanitários
Indicação
Facilitar o uso da bacia sanitária por pessoas que apresentam dificuldade de mobilidade,
auxiliando o ato de sentar e levantar.
Características
Confeccionado em tubo de alumínio anodizado, apoio em polietileno e ponteira em
borracha. Possui cinco níveis de regulagem de altura através de um pino de fácil ajuste.
Tamanhos
ÚNICO E AJUSTÁVEL

Umidificador
Indicação
Ameniza os efeitos causados pelo ar-condicionado, como ressecamento da
retina ocular, alergias respiratórias, tosses e irritações na garganta, mantendo a
umidade relativa do ar dentro dos níveis recomendados para o ser humano.
Características
Sistema de geração ultra-sônica. Utiliza um cristal piezoelétrico.
Tamanhos
ÚNICO
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Próteses

Membros inferiores
3R46 - Versão titânio - Joelho
Indicação
Para usuários que necessitam de bom controle voluntário da prótese.
Características
Confeccionado em titanium policêntrico, controle de fase hidráulica e balanço
para desarticulação do joelho.
Tamanhos
ÚNICO

3R55 - Otto bock - Joelho
Indicação
Para pacientes com alto nível de atividades.
Características
Com unidade hidráulica em titânio e uma unidade hidráulica integrada.

Tamanhos
ÚNICO

3R55 - Versão titânio - Joelho
Indicação
Para pacientes com alto nível de atividades.
Características
Unidade hidráulica em titânio, a segurança da fase de apoio é alcançada
através da cadeia cinemática policêntrica.
Tamanhos
ÚNICO
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3R95 - Otto bock - Joelho
Indicação
Criar uma resistência dinâmica ao movimento ao mesmo tempo em que
suporta a mobilidade dos pacientes ativos.
Características
O design da geometria da ligação hidráulica permite uma resistência poderosa
mesmo com um alto grau de flexão.
Tamanhos
ÚNICO

Aqualimb (Orthogen)
Indicação
Prótese com cosmética integrada concebida para andar descalço no banho ou
em pavimentos molhados.
Características
Pé protético modular tipo Sach para banho, dedos separados, com canela
integral em nylon e cosmética realista com solado antiderrapante.
Tamanhos
ÚNICO

Cheetah - Ossur
Indicação
Principalmente para praticantes de esportes.
Características
Confeccionada em fibra de carbono.

Tamanhos
ÚNICO POR CATEGORIA
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Próteses

Membros inferiores
Elite 02 - Orthogen - Pé
Indicação
Pé protético para uso em próteses transtibiais ou transfemurais.
Características
Confeccionado em borracha, alumínio, aço, fibra de carbono e nylon.

Tamanhos
24 a 30 cm

Elite blade - Orthogen - Pé
Indicação
Pé protético para uso em próteses transtibiais ou transfemurais.
Características
Confeccionado em borracha, alumínio, aço, fibra de carbono e nylon.
Tamanhos
24 a 30 cm

Elite VT - Orthogen - Pé
Indicação
Pé protético para uso em próteses transtibiais ou transfemurais.
Características
Confeccionado em borracha, alumínio, aço, fibra de carbono e nylon.

Tamanhos
24 a 30 cm
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Flex foot assure - Ossur - Pé
Indicação
É a solução perfeita para a população amputado de diabético e vascular, para os
caminhantes com velocidade mais baixa.
Características
Confeccionado em tubo de carbono, especialmente para amputados transfemurais e
transtibiais.
Tamanhos
ÚNICO

Kiss - Otto bock - Joelho
Indicação
Especialmente adequado para pacientes geriátricos, bem como pacientes com
mobilidade reduzida.
Características
Sistemas de corda são a próxima geração de sistemas de soquete de adesão
que reduzem os movimentos de rotação e pistonamento.
Tamanhos
ÚNICO

Linners
Indicação
Interfaces entre o coto e o encaixe rígido.
Características
Confeccionado em gel de silicone.

Tamanhos
16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40 e 45
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Membros inferiores

Próteses

Membros inferiores
Mauch - Ossur - Joelho
Indicação
Pessoas que demandam mais da vida e querem um joelho protético que
manterá o passo com eles.
Características
Mais durável que nunca, redesenhado para um perfeito alinhamento.
Tamanhos
ÚNICO

Pé Freestyle
Indicação
Para permitir que o usuário caminhe orgulhosamente e confortavelmente,
podendo também serem usados na água.
Características
Utiliza uma nadadeira para ganhar velocidade e diminuir o gasto de energia.
Equilibra o corpo e aumenta a eficiência da natação.
Tamanhos
ÚNICO

Prótese de Syme
Indicação
Imobilizar e sustentar o membro inferior.
Características
Confeccionada em polipropileno, espuma e ajuste em velcro.

Tamanhos
CONFECCIONADA A PARTIR DE MOLDE
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Próteses para amputação total ou parcial de pé
Indicação
Substituem com eficiência os tradicionais calçados ortopédicos com a
vantagem de dar liberdade ao paciente na compra de calçados comuns.
Características
Confeccionado em silicone.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Prótese Transfemural (amputação acima do joelho)
Indicação
Para amputados na região do fêmur(Acima do joelho).
Características
Prótese com encaixe em resina plástica, joelho em aço ou titânio, estrutura
tubular com revestimento em espuma e meia. Pé rígido ou articulado.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Prótese Transtibial (amputação abaixo do joelho)
Indicação
Para amputados na região da tíbia (abaixo do joelho).
Características
Prótese com encaixe em resina plástica, joelho em aço ou titânio, estrutura
tubular com revestimento em espuma e meia. Pé rígido ou articulado.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Próteses

Membros inferiores
Soquetes e Encaixes
Indicação
Máximo conforto e segurança em cada passo, para encaixar bem e segurar
firmemente a prótese.
Características
Confeccionado em lã de vidro, fibra de carbono, resina líquida importada e
malha tubular.
Tamanhos
ÚNICO

Sprinter 1E90 - Otto bock
Indicação
Pé esportivo para pessoas com amputações transfemurais e transtibiais.
Características
Confeccionado em fibra de carbono.

Tamanhos
ÚNICO POR CATEGORIA

Sure flex - Ossur - Pé
Indicação
Para amputados com baixo nível de atividade que procuram um caminhar fácil
e macio.
Características
Sure-Flex é um pé prático, leve e que armazena bem a energia.
Tamanhos
ÚNICO
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Tribute-College Park - Pé
Indicação
Para indivíduos que exercem atividades de baixo ou moderado impacto.
Características
Design inovador com pré-carga ajustável que permite um ajuste fino da
marcha.
Tamanhos
ÚNICO

Membros superiores
Bebionic (Rslsteeper)
Indicação
Para amputados de mão.
Características
Produzida com o mais atual sistema de robótica.

Tamanhos
SOB MEDIDA

Limb Logic (Ohio Willow Wood)
Indicação
Permite a integração completa sem os aborrecimentos de tubos.
Características
Suspensão com controle remoto, construção em linha com 4 furos padrão.
Permite a integração completa, à prova d'água.
Tamanhos
ÚNICO
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Próteses

Membros superiores
Mão I-Limb
Indicação
Fornecer uma solução que irá ajudar a aumentar a sua função e independência.
Totalmente personalizada para pessoas com perda parcial de mãos e ou dedos.
Características
Feita sob medida para melhor atendê-lo.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Próteses mecânicas - controladas por cabos
Indicação
Ajudar os pacientes a compensar a perda de funções físicas.
Características
Confeccionada com soquete que envolve o coto, complemento do antebraço,
cabo de tração, correias, mão, luva e gancho.
Tamanhos
ÚNICO

Próteses para amputação parcial ou total de braço
Indicação
Substituir o braço total ou parcial de acordo com a necessidade.
Características
Confeccionada em material especial de acordo com a necessidade do
amputado.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Próteses para amputação parcial ou total de mão
Indicação
Substituir a mão total ou parcial de acordo com a necessidade.
Características
Confeccionada em materil especial que permite uma aparência exata do
original humano, como funciona pelo menos tão bem quanto o mesmo.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Prótese parcial cosmética
Indicação
Encobrir a parte faltante e obtém o equilíbrio estético auxiliando ao amputado
ter uma vida social normal.
Características:
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
SOB MEDIDA

Prótese parcial ou total de pé
Indicação
Encobrir a parte faltante e obter o equilíbrio estético,
auxiliando ao amputado ter uma vida social normal.
Características
Confeccionada em silicone.
Tamanhos
SOB MEDIDA
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Equipamentos para Locação

Cadeiras de rodas

Andadores

Camas hospitalares

Bengalas canadenses

Muletas

Cadeiras de banho

Na Ortopedia Carneiro,
você encontra de tudo para lhe proporcionar
uma vida mais segura, saudável e confortável.

PLENITUDE DE VIDA

P A R C E I R O S :

MEIAS COMPRESSIVAS

O RT O P E D I A
PLENITUDE DE VIDA

FONE: (31)3825-2153 - FAX: (31)3825-1997 - TEL EMERGÊNCIA - (31)8793-9009

ortocarn@terra.com.br
www.ortopediacarneiro.com.br

