
Catálogo de produtos

”Brincar sem limites”





 › “Brincar sem limites”
Correr, jogar e saltar são atividades 

normais de uma criança, mas também 

pode acontecer magoarem-se com alguma 

regularidade. Tal e qual como acontece com 

os adultos, as crianças podem magoar-se 

por terem caído ou outro tipo de situações 

que obrigam ao uso de um dispositivo 

ortotésico que por sua vez terá que ser o 

mais apropriado para o seu tamanho. 

¡¡¡ As crianças também 
se aleijam !!!!



 › Desde o início…
Quando a Orliman foi criada, foi sempre a 

política da empresa fabricar ortóteses por 

medida para as crianças conforme nos era 

solicitado pelos profissionais de ortopedia, 

uma vez que não existiam soluções para as 

crianças que se magoavam.



 › O desafio de tornar possível
A partir do ponto de vista biomecânico e design, 

os princípios utilizados para as crianças são os 

mesmos princípios ortopédicos utilizados para 

adultos. Na verdade, a nossa gama de ortóteses 

pediátricas inclui muito poucos sistemas que 

são projetados especificamente para aplicações 

pediátricas.

Consciente desta necessidade e com base em 

extensa experiencia, a Orliman, em conjugação 

com o seu departamento R&D e em colaboração 

com técnicos e especialistas em medicina 

pediátrica, desenvolveu uma nova linha

Esta linha de produtos foi criada 

para tratamento de lesões em 

condições comuns da infância, e 

utiliza materiais confortáveis com um 

design e funcionalidade atendendo às 

exigências dos mais jovens.



 › Objetivo
O nosso objetivo é garantir que as crianças não tenham que 

parar de brincar, saltar ou correr, mas podendo continuar 

com a sua atividade diária, e é uma grande satisfação para a 

equipa da Orliman atingir esse fim. 

A Orliman Pediatric é uma linha de produtos que apresenta 

suportes para a zona do joelho, tornozelo, pulso, pescoço, etc., 

e outros dispositivos técnicos que podem ajudar a prevenir 

e / ou corrigir, proteger e imobilizar. Em suma, produtos que 

providenciam alívio e garantem uma recuperação rápida para 

a criança. 

Para nós, tornar isso possível, significa que as crianças podem 

continuar a fazer o que sempre gostaram de fazer:

 ”Brincar sem limites”
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OPH101

CAPACETE PROTEÇÃO CRANIANA

 › Caraterísticas:

Fabricado em material extra leve e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão TERRY, proporcionando uma grande 
resistência e durabilidade. Tem uma correia de apoio na zona do 
queixo e um fecho de ajuste de tamanho que é feito em tecido 
acolchoado de neopreno para evitar o desconforto nessa zona.

 › Indicações:

Paralisia cerebral.
Epilepsia.
Desordens neuromusculares que causem perda de estabilidade.
Bebés em que o crânio ainda não está completamente formado.
Pós operatório para proteção contra qualquer tipo de pancadas.
Espasticidade, e em situações em que existe o risco de contusões 
cranianas.

CC2106

COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO

 › Caraterísticas:

Fabricado em material de espuma poliuretano, com uma 
largura de 6 cm, com fecho em velcro na parte posterior, forma 
anatómica. 100% algodão. Especialmente concebido para 
crianças, com um design perfeito que se adapta às caraterísticas 
físicas do paciente.

 › Indicações:

Em situações de pequenos traumas na zona vertebral, transversal 
e tecidos moles. 
Pós cirurgia, torcicolos, cervicalgia, síndrome de compressão. 

TAMANHOS PERÍMETRO CM IDADE
MESES

1 40 0-3

2 42 3-6

3 44 6-9

Nota: Para PERÍMETROS superiores (46-60)
consultar catálogo geral Ref: H101/H102

TAMANHOS PERÍMETRO CM

6 cm

S/1 23-28

M/2 29-34

⇢CABEÇA - PESCOÇO

COR

COR
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⇢OMBRO

OP1130

IMOBILIZADOR DE CLAVÍCULA

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão TERRY, com correias de regulação 
em neopreno, fechos de velcro para ajuste do tamanho 
pretendido, os ajustes em velcro podem ser removidos no caso 
de haver necessidade de encurtar o tamanho. A zona traseira 
tem uma almofada feita em tecido acolchoado para proporcionar 
um maior conforto. As correias são fabricadas em tecido rígido 
de veludo para que haja uma imobilização em retropulsão dos 
ombros.

 › Indicações:

Tratamento de fraturas da clavícula para obter uma postura 
correta, como situações idênticas à da figura 8. 

OP1131

SUPORTE PARA BRAÇO

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão TERRY, com correias de regulação, 
fechos de velcro para ajuste do tamanho pretendido. A correia 
é acolchoada na zona do ombro e pescoço para proporcionar 
um maior conforto. Uma correia para a zona da cintura para 
imobilização da articulação do ombro. 

 › Indicações:

Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático.
Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade.
Lesões superficiais tais como infeções, queimaduras.
Luxação total ou parcial do ombro. 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 48-58

2 6-12 58-72
COR

COR

TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO 
CM

Comprimento do 
antebraço

1 2-6 <23

2 6-12 30
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TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO 
CM

Comprimento do 
antebraço

1 2-6 <23

2 6-12 30

OP1132

SLING PEDIÁTRICO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão TERRY, com correias de regulação 
em neopreno, fechos de velcro para ajuste do tamanho 
pretendido. A correia é acolchoada na zona do ombro e pescoço 
para proporcionar um maior conforto.

 › Indicações:

Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático.
Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade.
Lesões superficiais tais como infeções, queimaduras.

OP1133

SLING PEDIÁTRICO PARA ANTEBRAÇO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e espuma acolchoada respirável, 
com forro interior em algodão TERRY, fechos de velcro para ajuste 
do tamanho pretendido. A correia é acolchoada na zona do ombro 
e pescoço para proporcionar um maior conforto, com um design 
anatómico.

 › Indicações:

Tratamento de imobilização pós operatório ou pós traumático.
Tratamento de lesões no braço ou ombro em situações onde é 
necessário reduzir a mobilidade.
Lesões superficiais tais como infeções, queimaduras.

⇢OMBRO

COR

COR

TAMANHOS

UNIVERSAL 11 cm
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⇢COTOVELO-MÃO

OP1154

SUPORTE PEDIÁTRICO PARA PULSO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e veludo elástico, com forro interior 
em algodão TERRY, com correias de regulação e fechos de velcro 
para ajuste do tamanho pretendido do ombro. 

 › Indicações:

Prevenir lesões na zona do pulso.

OP1152  DIREITO OP1153  ESQUERDO

SUPORTE IMOBILIZADOR DE PULSO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e veludo respirável e lavável, fechos de 
velcro para ajuste do tamanho pretendido, com uma tala palmar em 
alumínio maleável para imobilização da articulação do pulso na posição 
funcional, e outra tala em alumínio na zona posterior que providencia o 
suporte e rigidez suficiente para a imobilização da articulação do pulso

 › Indicações:

Imobilização e proteção das articulações carpometacarpiana e 
metacarpofalângica.
Tratamento de proteção após cirurgia ou lesões.

TAMANHOS IDADE COMPRIMENTO CM

1 2-6 12

2 6-12 14

TAMANHOS

UNIVERSAL

COR

COR

OP1155

TALA DE POLEGAR PARA SUPORTE IMOBILIZADOR DE PULSO 

 › Caraterísticas:

Este produto consiste numa tala em alumínio maleável revestida 
em tecido anelado e veludo, com velcros para aderirem ao suporte 
imobilizador de pulso para que haja uma imobilização da articulação do 
polegar numa determinada posição. 

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

1 2-6 10-12 12

2 6-12 12-15 14

Perimetro  
do pulso

Comprimento  
do suporte

Perímetro máx.
15 cm
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⇢COTOVELO-MÃO

OP1150  DIREITO OP1151  ESQUERDO

SUPORTE IMOBILIZADOR DE PULSO, MÃO E DEDOS 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido acolchoado revestido a veludo, fechos 
de velcro para ajuste do tamanho pretendido, com uma tala 
palmar em alumínio maleável que pode facilmente adaptar-se 
e posicionar-se conforme as necessidades de cada pessoa. As 
posições do pulso, mão e dedos podem ser alteradas em caso 
de necessidade médica. Esta possibilidade existe utilizando o 
acessório separador digital para separação e alinhamento dos 
dedos (tamanho universal).

 › Indicações:

Lesões neurológicas de origem central ou periféricas.
Em situações de instabilidades em que é necessário a 
imobilização da articulação do pulso, mão e dedos.

TAMANHOS

UNIVERSAL
COR

COR

OP1156

SUPORTE PEDIATRICO PARA PULSO COM ABDUÇÃO DO 
POLEGAR 

 › Características:

Fabricado em tecido elástico transpirável que providencia uma 
determinada compressão e tração que é exercida no polegar, 
que pode ser ajustada conforme as necessidades do paciente. O 
ajuste é efetuado através de uma tira elástica que por sua vez faz 
a estabilização e abdução da articulação metacarpofalângica do 
polegar.

 › Indicações:

Posicionamento do polegar.
Estabilizações suaves.
Estabilização e abdução da articulação metacarpofalângica do 
polegar.

TAMANHOS

UNIVERSAL Perímetro máx.
15 cm

Largura máx. 6 cm

22
cm

Comprimento
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OP1157D  DIREITO OP1157I  ESQUERDO

ORTÓTESE IMOBILIZADORA BIVALVA PARA ANTE-BRAÇO 

 › Características:

Fabricada em polietileno de baixa densidade 2 mm, forro interior 
em espuma de polietileno reticulado de 3 mm cor azul, tem 3 tiras 
de ajuste com fecho em velcro micro gancho. 

 › Indicações:

Traumatismos do pulso.
Imobilização controlada da articulação do pulso.
Fraturas do cubito e radio.
Instabilidades articulares.
Sindrome do túnel carpiano.
Entorses recorrentes do pulso.

TAMANHOS PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
CM

Comprimento da tala

1 10-12 21

2 12-14 22

3 14-16 23

Perimetro do pulso

OP1140

SUPORTE PEDIÁTRICO PARA COTOVELO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e veludo elástico, com forro interior 
em algodão TERRY, com correias de regulação e fechos de velcro 
para ajuste. 

 › Indicações:

Contusões leves na zona do cotovelo.
Tendinites.
Contenção após remoção do gesso.

⇢COTOVELO-MÃO

COR

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

1 2-6 16-19

2 6-12 19-22

COR

Perimetro  
do cotovelo

15
cm
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⇢COTOVELO-MÃO

⇢TRONCO

OP1141

IMOBILIZADOR SEM FLEXÃO PARA COTOVELO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e veludo respirável, com forro 
interior em algodão TERRY, com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho pretendido, com talas na zona posterior e lateral.

 › Indicações:

Em situações de imobilização da articulação do cotovelo, evitando 
a remoção de dispositivos venosos com movimentos espásticos.

OP1160

FAIXA UMBILICAL 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido respirável de licra e espuma aveludada e 
acolchoada, a faixa é mais alta na zona dianteira central e contém 
uma almofada circular em silicone que faz a contenção na zona 
da hérnia.

 › Indicações:

Em situações benignas devido ao umbigo não estar 
completamente fechado. A faixa umbilical permite a condição 
de ser corrigido, ao conter a hérnia umbilical garantindo que 
a secção do intestino que está saliente permaneça dentro da 
parede abdominal.

TAMANHOS

UNIVERSAL

COR

COR

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO 
DA TALA CM

1 2-6 13-16 16

2 6-12 16-23 24 Perimetro  
do cotovelo
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TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 20-26

2 6-12 26-32

OP1180

IMOBILIZADOR PARA JOELHO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado e veludo respirável, com 
forro interior em algodão TERRY, com fechos de velcro 
para ajuste do tamanho pretendido, com talas na zona 
posterior e lateral para uma imobilização em extensão, 
as talas laterais podem ser postas em duas posições 
diferentes, conforme as caraterísticas do paciente ( 
devem estar paralelas à articulação do joelho). 

 › Indicações:

Em situações onde haja a necessidade de uma 
imobilização da articulação do joelho.
No tratamento pré e pós operatório do joelho. Lesões e 
fraturas do joelho.

OP1181

JOELHEIRA COM BARRAS ESTABILIZADORAS 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos, na zona dianteira 
tem um orifício para apoio da rótula e na zona lateral tem 
barras flexíveis em forma de espiral para uma estabilização 
médio-lateral. A joelheira tem uma cor acinzentada com 
riscas verdes nos lados, que por sua vez dá um tom uni sexo e 
infantil à ortótese. Está disponível em dois tamanhos, e pode 
ser utilizada tanto na perna direita como na esquerda 

 › Indicações:

Instabilidades ligeiras.
Lesões femuro-rotulianas.
Tratamento pós operatório.
Pequenas instabilidades da articulação do joelho.
Reabilitação.
Em situações que haja necessidade centrar ou como suporte 
da rótula.

⇢JOELHO

COR

COR

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO 
CM

COMPRIMENTO  
DA TALA CM

1 2-6 24-30 24

2 6-12 30-36 34

Perimetro do centro 
da rótula

19
cm

Perimetro do centro 
da rótula
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TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 20-26

2 6-12 26-32

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 20-26

2 6-12 26-32

⇢JOELHO

OP1182

JOELHEIRA COM BARRAS ARTICULADAS

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos, com articulações 
policêntricas, a zona dianteira tem um orifício para apoio da 
rótula e estabilização médio-lateral. A joelheira tem uma cor 
acinzentada com riscas verdes nos lados, que por sua vez dá 
um tom uni sexo e infantil à ortótese. Está disponível em dois 
tamanhos, e pode ser utilizada tanto na perna direita como na 
esquerda.

 › Indicações:

Instabilidades ligeiras.
Lesões femuro-rotulianas.
Tratamento pós operatório.
Instabilidades médio-laterais.
Reabilitação.
Em situações que haja necessidade centrar ou como suporte 
da rótula. 

OP1183

JOELHEIRA ACOLCHOADA DE PROTEÇÃO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos, a zona dianteira tem 
uma almofada para proteção de possíveis lesões. Está 
disponível em dois tamanhos, e pode ser utilizada tanto na 
perna direita como na esquerda.

 › Indicações:

Em situações em que há necessidade de calor e compressão. 
Lesões.
Tratamento pós operatório.
Na prevenção de uma possível lesão proveniente de uma 
queda.

COR

COR

19
cm

Perimetro do centro 
da rótula

19
cm

Perimetro do centro 
da rótula
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TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 20-26

2 6-12 26-32

OP1184

JOELHEIRA PEDIÁTRICA PARA CONTROLO DA RÓTULA 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias com fechos de velcro para ajuste do 
tamanho e compressão pretendidos para uma estabilização 
da articulação do joelho, na zona dianteira tem um orifício 
com uma almofada em forma de meia lua na rótula e sistema 
de tração na zona lateral da rótula, com barras flexíveis em 
forma de espiral. Está disponível em dois tamanhos, e pode ser 
utilizada tanto na perna direita como na esquerda.

 › Indicações:

Síndrome de hiperpressão externa e subluxação da rótula. Pós 
cirurgia do retináculo lateral, ou luxação da rótula recorrente.

OP1190

SUPORTE PARA TORNOZELO 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido elástico anelado e veludo elástico 
respirável, correias em forma de oito com fechos de velcro 
para ajuste do tamanho e estabilização pretendidos, uma 
correia de tração em licra elástica. Aberto na zona dianteira 
para facilitar a sua colocação. Está disponível em dois 
tamanhos, e pode ser utilizada tanto na perna direita como 
na esquerda.

 › Indicações:

Entorses ligeiras.
Tendinites.
Recidivas.

⇢JOELHO

⇢TORNOZELO-PÉ

COR

COR

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

Perimetro do 
tornozelo

1 2-6 <20

2 6-12 <24

19
cm

Perimetro do centro 
da rótula
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OP1192  DIREITO OP1193  ESQUERDO

CORRETOR NOTURNO HALLUX-VALGUS 

 › Caraterísticas:

Fabricado em tecido anelado respirável na zona interior, sendo 
a zona exterior em algodão TERRY, com uma tala abdutora em 
alumínio maleável para posicionamento do dedo grande e duas 
correias com fechos de velcro na zona posterior para ajuste, uma 
correia para ser ajustada ao dedo grande. Uma almofada no 
interior para proteção de qualquer tipo de atrito na cabeça do 
primeiro metatarso. 

 › Indicações:

Correção do hallux-valgus.
Pós operatório.

TAMANHOS IDADE PERÍMETRO CM

1 2-6 <20

2 6-12 <24

⇢TORNOZELO-PÉ

COR

Perímetro da zona 
metatársica

TAMANHOS MEDIDAS DA TALA CM
( Largura x Altura )

1 17 x 22

2 19 x 26,5

OP1194

ORTÓTESE NOTURNA PARA TORNOZELO E PÉ (AFO)

 › Características:

Fabricada em polietileno de alta densidade com 4 mm, sola anti 
deslizante, o forro interior é em espuma, tiras de ajuste em velcro 
para uma melhor regulação da flexão dorsal. O seu funcionamento 
é como uma tala posicional progressiva, pode ser usado para 
prevenir o pé equino e em situações onde há necessidade de 
evitar o encurtamento muscular, especialmente a nível dos 
músculos nos flexores plantares, que tem tendência a acontecer 
em períodos de longo repouso.

 › Indicações:

Indicado para situações onde haja necessidade de manter ou 
aumentar o angulo da flexão dorsal e para controlo da articulação 
do tornozelo durante a noite.
Evita a flexão plantar mantendo o tornozelo em posição neutra 
conforme a situação do paciente, alongando passivamente a 
fáscia plantar e os músculos da barriga da perna durante o 
período noturno. 

COR
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⇢TORNOZELO-PÉ

TAMANHOS Nº DO 
CALÇADO

TAMANHO 
DO PÉ CM

ALTURA DA 
BOTA CM

1 21-27 14-18 23

2 24-32 16-21 29

OP1191

BOTA WALKER PEDIATRICA 

 › Características:

Sola de perfil baixo, anti deslizante para aumentar a 
segurança durante a marcha, estrutura em plástico e zona 
inferior acolchoada para proteger a planta do pé e tornozelo, 
providenciando mais conforto, a zona interior consiste num 
tecido respirável para evitar atritos. Sistema de ajuste em velcro. 
Tem suportes em polietileno de baixa densidade para facilitar a 
imobilização da articulação tibiotársica. 

 › Indicações:

Lesões e procedimentos cirúrgicos.
Entorses e rotura de ligamentos.
Substitui o gesso em situações de pré-ulceração. 

COR
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⇢TORNOZELO-PÉ

OP1195D  DIREITO
OP1195I  ESQUERDO

OP1198D  DIREITO
OP1198I  ESQUERDO

SUPORTE DINÂMICO FIXO PARA TORNOZELO-PÉ 
PENDENTE DYNA-ORT®

 › Características:

Ortótese dinâmica em termoplástico disponível em 2 alturas 
constituída por:
Uma parte interna em termoplástico de baixa densidade (PE-BD) 
que cobre posteriormente a perna e está em contacto com toda 
a superfície plantar. Envolve todo o perímetro do medio pé para 
uma correta adaptação da ortótese ao pé, otimização e contenção 
dos tecidos.
Uma parte externa com formato esquelético em termoplástico 
de maior rigidez (PP) proporcionando um suporte rígido para 
controlar o posicionamento e alinhamento biomecânico do 
membro. Estende-se até ao limite proximal da cabeça dos 
metatarsos.
O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam 
uma cómoda e firme adaptação, garantindo um adequado ajuste 
evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. 
É leve e os seus contornos são recortáveis, por outro lado o 
formato de baixo perfil facilita a colocação no calçado.
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal 
do médio pé, assegurando assim um maior conforto durante a sua 
utilização.

 › Indicaciones:

Hiperextensão do joelho.
Incapacidade ou debilidade na flexão plantar e ou flexão dorsal.
Flexão plantar excessiva (marcha sobre os dedos).
Instabilidade resultante de baixo ou alto tónus muscular.
Falta de coordenação e equilíbrio.

COR

COR

TAMANHOS TAMANHO 
DO PÉ CM

ALTURA CM
OP1195

ALTURA CM
OP1198

1 12,4 12,2 16,5

2 13,2 12,7 17,4

3 14 13,5 18,3

4 15 14,5 19,2

5 16 15,5 20,7

6 17,5 17 22,2

7 19 18,5 24

8 21 20,5 26

Se recomienda pedir la talla, de modo que entre la parte final de la ortesis y el pie 
quede aproximadamente 1cm.

OP1198

OP1195
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⇢TORNOZELO-PÉ

OP1196D  DIREITO
OP1196I  ESQUERDO

SUPORTE DINÂMICO PARA TORNOZELO-PÉ SUPRA MALEOLAR DYNA-ORT®

 › Características:

Ortótese dinâmica em termoplástico com desenho supra maleolar, constituída por:
Uma parte interna em termoplástico de baixa densidade (PE-BD) que envolve ambos maléolos 
e está em contacto com toda a superfície plantar. Envolve todo o perímetro do medio pé para 
uma correta adaptação da ortótese ao pé, otimização e contenção dos tecidos.
Uma parte externa com formato esquelético em termoplástico de maior rigidez (PP) 
proporcionando um suporte rígido para controlar o posicionamento e o alinhamento 
biomecânico do membro. Estende-se até ao limite proximal da cabeça dos metatarsos.
O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam uma cómoda e firme 
adaptação, garantindo um adequado ajuste e evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. 
É leve e os seus contornos são recortáveis, por outro lado o formato de baixo perfil facilita a 
colocação no calçado.
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal do médio pé, assegurando 
assim um maior conforto durante a sua utilização.

 › Indicaciones:

Pronação e supinação moderada e grave.
Instabilidade articular no médio pé e ante pé, resultante de baixo ou alto tónus muscular.
Pé plano grave.
Falta de coordenação e equilíbrio.

OP1197D  DIREITO
OP1197I  ESQUERDO

SUPORTE DINÂMICO ARTICULADO PARA TORNOZELO-PÉ PENDENTE DYNA-ORT®

 › Características:

Ortótese dinâmica em termoplástico (PE-BD) constituída por:
Uma peça que envolve os maléolos da tíbia e do perónio e está em contacto com toda a 
superfície plantar. Com articulações monocêntricas protegidas internamente com espuma 
de polietileno e com a possibilidade de ajustar facilmente o limite dorso flexão. Envolve todo 
o perímetro do medio pé para uma apropriada adaptação da ortótese ao pé, otimização e 
contenção dos tecidos.
O sistema de fecho com velcros entre as duas partes completam uma cómoda e firme 
adaptação, garantindo um adequado ajuste evitando deslocamentos entre o pé e a ortótese. 
É leve e os seus contornos são recortáveis, por outro lado o formato de baixo perfil facilita a 
colocação no calçado.
Tem almofadas de proteção na zona dos dedos e na zona dorsal do médio pé, assegurando 
assim um maior conforto durante a sua utilização.

 › Indicaciones:

Hiperextensão do joelho.
Incapacidade ou debilidade na flexão dorsal.
Flexão plantar excessiva (marcha sobre os dedos).
Instabilidade resultante de baixo ou alto tónus muscular.
Falta de coordenação e equilíbrio.

COR

COR

TAMANHOS TAMANHO DO 
PÉ CM

1 12,4

2 13,2

3 14

4 15

5 16

6 17,5

7 19

8 21

Se recomienda pedir la talla, de modo que 
entre la parte final de la ortesis y el pie quede 
aproximadamente 1cm.

TAMANHOS TAMANHO DO 
PÉ CM

1 12,4

2 13,2

3 14

4 15

5 16

6 17,5

7 19

8 21

Se recomienda pedir la talla, de modo que 
entre la parte final de la ortesis y el pie quede 
aproximadamente 1cm.
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OP1161

ORTÓTESE TIPO ARNÊS PARA ESCOLIOSE - KALLABIS 

 › Caraterísticas:

O arnês Kallabis é fabricado em tecido anelado e algodão TERRY 
aveludado, com fechos de velcro. Permite que a uma criança se 
levante e possa andar. 
A ortótese é constituída por uma banda na zona do ombro, um 
suporte inferior situado ao nível da articulação da anca (ambos 
localizados no lado côncavo da curvatura da escoliose), um 
suporte contra lateral no convexo (entre a axila e a zona inferior 
da caixa torácica). Estes suportes estão ligados por tiras de 
veludo com fechos de velcro, para permitir o ajuste da tensão 
pretendida.

 › Indicações:

Escoliose infantil.

OP1170

ORTÓTESE TIPO ARNÊS - PAVLIK 

 › Caraterísticas:

Esta ortótese foi concebida para bebés até uma idade de 2 anos, 
constituída por um bib em tecido de veludo, umas botinhas em 
tecido de veludo termo formado, as correias na zona dos ombros 
são em neopreno acolchoado para proteção a qualquer tipo de 
atrito, o bib pode ser ajustado com os fechos em velcro. As fivelas 
de plástico são para facilitar ao vestir e despir a ortótese. O 
comprimento das correias pode ser ajustado ao tamanho do bebé. 

 › Indicações:

Displasia da anca.
Displásico, quadris deslocados ou instáveis nos primeiros meses 
de vida.
Subluxações.
Como complemento em tratamentos ortopédicos ou cirúrgicos.

COR

COR

⇢OUTROS PRODUTOS

TAMANHOS IDADE-MESES

1 0-9

2 9-24 

PERÍMETRO MÍN. CM MÁX. CM

A 20 28

B 42 62

C 34 46

TAMANHOS

UNIVERSAL

A

B
C
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OP1172

ORTÓTESE PARA REALINHAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES 

 › Caraterísticas:

Esta ortótese para realinhamento do membro inferior é composta por uma 
banda e dois suportes na zona da coxa, que estão ligados através de umas 
correias elásticas que por sua vez criam uma tração que vem do interior de 
ambas as coxas para a zona posterior da banda, com o objetivo de manter 
os membros inferiores em abdução e consequentemente o alinhamento 
correto. A banda e os suportes da coxa são fabricados em tecido de veludo 
com fechos de velcro. Existem pontos de silicone no interior para impedir 
o deslocamento ou rotação da ortótese quando esta está a ser utilizada. A 
banda é acolchoada na zona lombar para um maior conforto. As correias 
que fazem a ligação com os suportes na zona da coxa são elásticas e 
fabricadas em tecido de poliamida e elastano, e incluem uma tira de veludo 
elástico no interior.

 › Indicações:

Em situações em que haja um mau funcionamento no alinhamento dos 
membros inferiores devido a distúrbios neurológicos. O objetivo da ortótese 
é proporcionar um padrão de marcha mais funcional e com maior autonomia 
nas atividades quotidianas. Distúrbios na marcha que necessitem de 
posicionamento dos membros inferiores em abdução nos pacientes com 
paralisia cerebral. Espinha bífida. Distúrbios durante o desenvolvimento 
embrionário. Musculatura hipotónica. Outras doenças raras.

TAMANHOS PERÍMETRO 
A CM

PERÍMETRO 
B CM

A

B
0 44-50 22-30

1 48-55 28-35

2 52-61 31-40

3 56-65 37-46

4 62-71 41-50

⇢OUTROS PRODUTOS

COR

OP1172-FUND

TIRA PROTETORA EM ELÁSTICO 
Complemento OP1172

 › Características:

Protetor em forma de tira tubular em algodão macio, para ser 
posicionado por cima das tiras da referência OP1172.

 › Indicações:

Para prevenir que as tiras elásticas causem algum atrito ou irritação.

COR

TAMANHOS  
OP1172-FUND

TAMANHOS 
OP1172

1 0-1

2 2

3 3

4 4
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COR

TAMANHOS  
OP1173

PERÍMETRO 
A CM

COMPRIMENTO 
CM

EQUIVALÊNCIA 
OP1172

0 44-50 120
0-1

1 48-55 120

2 52-61 142 2

3 56-65 164,5 3

4 62-71 187 4

OP1173

ORTÓTESE DESROTADORA TIBIOFEMORAL - BILATERAL 

 › Características:

O desrotador tibiofemoral é composto por uma banda e suportes 
elásticos unidirecionais, estas tiras têm pérolas de silicone na 
zona interior que fazem uma aderência anatómica e uma tração 
em forma de espiral desde a zona medial do pé até à cintura, 
rodando a tíbia, fêmur e quadril no sentido que desejamos 
que sege corrigido a fim de trazer mais estabilidade e maior 
propriocepção articular ao esquema corporal, obtendo-se assim 
um alinhamento correto dos membros inferiores.

 › Indicações:

Patologias que causem disfunções no alinhamento dos membros 
inferiores como consequência de sintomatologia de origem 
neurológica, conseguindo um padrão de marcha e posição 
bipedeste mais funcional e maior autonomia nas atividades 
diárias, equilíbrio e postura na marcha.
Em situações onde há necessidade de um posicionamento 
em abdução e ou rotação externa dos membros inferiores em 
pacientes com paralisia cerebral infantil, espinha bífida, distúrbios 
durante o desenvolvimento embrionário.
Outras doenças raras.
Pacientes com musculatura hipotónica.

A

⇢OUTROS PRODUTOS
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COR

TAMANHOS 
OP1174D / OP1174I

COMPRIMENTO 
CM

EQUIVALÊNCIA 
OP1172

1 120 0-1

2 142 2

3 164,5 3

4 187 4

OP1174D  DIREITO OP1174I  ESQUERDO

ORTÓTESE DESROTADORA TIBIOFEMORAL - UNILATERAL

 › Características:

O desrotador tibiofemoral é composto por umas tiras elásticas 
unidirecionais, estas tiras têm pérolas de silicone na zona interior 
que fazem uma aderência anatómica e uma tração em forma de 
espiral desde a zona medial do pé até à cintura, rodando a tíbia, 
fêmur e quadril no sentido que desejamos que sege corrigido a 
fim de trazer mais estabilidade e maior propriocepção articular ao 
esquema corporal, obtendo-se assim um alinhamento correto dos 
membros inferiores.

 › Indicações:

Patologias que causem disfunções no alinhamento dos membros 
inferiores como consequência de sintomatologia de origem 
neurológica, conseguindo um padrão de marcha e posição 
bipedeste mais funcional e maior autonomia nas atividades 
diárias, equilíbrio e postura na marcha.
Em situações onde há necessidade de um posicionamento 
em abdução e ou rotação externa dos membros inferiores em 
pacientes com paralisia cerebral infantil, espinha bífida, distúrbios 
durante o desenvolvimento embrionário.
Outras doenças raras.
Pacientes com musculatura hipotónica.

⇢OUTROS PRODUTOS
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1000

ARNÊS COLETE 
COM ZIP

1202

ARNÊS CINTO PÉLVICO 
COM FIVELA

1003

ARNÊS IMOBILIZADOR
ABDUTOR PARA PERNA

1203

ARNÊS IMOBILIZADOR
ABDUTOR PARA PERNA

1004A

ARNÊS CINTO
ABDOMINAL

1204

ARNÊS COLETE
COM ZIP

AB14

BOXIA
ACESSORIO

AB01
BOXIA CINTA PARA

APOIO ANTI EQUINO

1010

ARNÊS COM
IMANS 

⇢OUTRAS ORTÓTESES DISPONIVEIS EM TAMANHOS PARA CRIANÇA

TAMANHO CM

XS/0 64-138

TAMANHO CM

XS/0 13-23

TAMANHO CM

S/1 20-28

TAMANHO CM

XS/0 23-27

1205

ARNÊS COLETE 
TAMANHO CM

XS/0 23-27

TAMANHO CM

XS/0 13-17

1206

ARNÊS IMOBILIZADOR
ABDUTOR PARA PERNA

TAMANHO CM

S/1 20-28

EST-085

SUPORTE PARA
TORNOZELO

TAMANHO TAMANHO 
DO PÉ

1 <36

TAMANHO CM

XS/0 35-190

TAMANHO CM

XS/0 50-70

TAMANHO

XS/0

TAMANHO

XS/0

Para mais informação consultar o catálogo geral.
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