SUPORTES ELÁSTICOS

NON-STOP!

st
Triathlon World
Champion

IVÁN RAÑA

"Iván Raña
recomeda os produtos
da linha Orliman Sport”

Iván Raña

NON-STOP!

SUPORTES ELÁSTICOS

/4

»NÃO
»
PARE
Vá em frente, não pare: corra mais um quilómetro,
jogue outro jogo, planeie um novo desafio... Não deixe
que uma lesão ou outro problema lhe estrague os seus
planos de seguir em frente. Não deixe que algo se
interponha entre si e os seus objetivos. Esqueça os seus
limites. Defina as suas metas e nós iremos ajudá-lo a
alcançá-las.

»»Porquê a Orliman Sport?
Os profissionais de saúde e de educação física dizem-nos
frequentemente que o exercício físico tem efeitos benéficos
na saúde e no nosso corpo, ao mesmo tempo que beneficiamos de uma melhor qualidade de vida. Mas determinados
exercícios podem por vezes resultar em lesões, normalmente
devido a acidentes, utilização inadequada dos equipamentos ou ainda devido à prática de exercícios inadequados.
Esse tipo de lesões necessitam de um diagnóstico rigoroso,
e devem ser tratados de uma maneira correta para que sejam
tomadas medidas preventivas para evitar recaídas.

A Orliman Sport foi concebida para fornecer soluções na área
da prática do desporto, atividades laborais e quotidianas
relacionadas com disfunções musculares, dor e lesões, ajudando a manter o corpo ativo a qualquer momento.
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»»Caraterísticas principais

3D

Os produtos da linha Orliman Sport distinguem-se pelo seu design estético e
ergonómico e o seu ajuste anatómico
tridimensional (3D).
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Concebido em tecido de malha respirável e tridimensional que proporciona
uma maior elasticidade lateral, providenciando assim a compressão necessária em cada zona.

Fabricado de maneira a não ter qualquer
tipo de costura, isso significa que não
há o perigo de causar fricção ao mesmo
tempo que existem pontos suaves para
um maior conforto evitando opressões e
o excesso de compressão.

Em suma, os produtos Orliman Sport
ajudam-no na: Prevenção, tratamento
e recuperação de lesões musculares e
articulações.
E, como um método de:

PROTEÇÃO
SUPORTE
COMPRESSÃO
ESTABILIZAÇÃO
 Tanto nas atividades desportivas,
laborais e quotidianas.
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»»Trabalhamos dia após dia
para que não tenha que parar
Por trás de cada produto existe uma equipa de técnicos que trabalham dia após dia para o ajudar a alcançar os seus objetivos.
Esta equipa em conjugação com profissionais, especialistas e
pacientes, conseguiram desenvolver o suporte ideal para uma
determinada patologia.
A linha Orliman Sport foi desenvolvida com a mais recente tecnologia e com materiais da ultima geração que garantem um conforto inigualável, uma adaptação perfeita com alta qualidade,
garantindo assim uma ajuda em termos de alcançar os objetivos
e a forma física que deseja nas práticas desportivas, laborais ou
quotidianas.

3D

AJUSTE
RESPIRÁVEL
TRIDIMENSIONAL
3D
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CONFORTO

ELÁSTICO

RESISTENTE
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»»ÍNDICE DE PRODUTOS

OS6261

OS6260

SUPORTE ELÁSTICO CURTO
DE PULSO COM BANDA

SUPORTE ELÁSTICO LONGO
DE PULSO COM BANDA

OS6230
COTOVELEIRA ELÁSTICA
COM ALMOFADAS DE GEL

OS6801
COXA ELÁSTICA

OS6211
JOELHEIRA ELÁSTICA
COM ALMOFADA DE GEL E
ESTABILIZADORES LATERAIS

OS6804
PERNEIRA ELÁSTICA

OS6240

OS6241

SUPORTE DE TORNOZELO
ELÁSTICO COM ALMOFADAS
DE GEL

SUPORTE DE TORNOZELO
ELÁSTICO COM BANDA
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+Com
+
uma banda de ajuste elástica em
velcro.

COR

OS6261
↳↳SUPORTE ELÁSTICO CURTO DE PULSO COM BANDA
>> Caraterísticas:
Em tecido elástico respirável, macio e muito resistente, sem costuras, evitando
assim qualquer tipo de fricção; com uma banda de ajuste elástica em velcro para
uma adaptação mais perfeita em termos de compressão.
>> Efeitos:
Suporte e estabilização.
>> Indicações:
--Prevenir lesões, tendinites, tenossinovites de grau leve.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

TAMANHOS

UNIVERSAL

CÓDIGO CNP

6420828

RESPIRÁVEL

ELÁSTICO
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CONFORTO

RESISTENTE

COR

OS6260
↳↳SUPORTE ELÁSTICO LONGO DE PULSO COM BANDA
>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem uma banda elástica com ajuste em
velcro para uma adaptação mais perfeita em termos de compressão.

+Com
+
uma banda de ajuste elástica em
velcro para uma compressão mais perfeita.

>> Efeitos:
Suporte, estabilização e compressão.
>> Indicações:
--Tendinites, artrites, artroses, contusões leves, traumatismos e instabilidades
leves, processos inflamatórios.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6420836

S/1

15-18

6420844

M/2

18-21

6420851

L/3

21-24

3D

AJUSTE TRIDIMENSIONAL

3D

RESPIRÁVEL

CONFORTO

PULSO

ELÁSTICO

RESISTENTE
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+Com
+
almofadas em gel.

COR

OS6230
↳↳COTOVELEIRA ELÁSTICA COM ALMOFADAS EM GEL
>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem uma banda elástica com ajuste em
velcro para uma adaptação mais perfeita em termos de compressão.
>> Efeitos:
A compressão controlada providencia uma redução da dor e reduz a sobrecarga.
As almofadas por sua vez distribuem a compressão da braçadeira na zona
do epicôndilo para a zona circundante de tecidos moles produzindo em
efeito massagem intermitente. Na zona circundante do cotovelo, o tecido è
extremamente macio, evitando a pressão e compressões indesejáveis nessa zona.
>> Indicações:
--Epicondilites (tenistas), epitrocleites (golfistas), contusões leves, tendinites,
processos inflamatórios, lesões e instabilidades.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6420869

S/1

22-26

6420877

M/2

26-30

6420885

L/3

30-34

3D

AJUSTE TRIDIMENSIONAL

3D

RESPIRÁVEL

CONFORTO

COTOVELO

ELÁSTICO
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RESISTENTE

+Com
+
almofada em silicone.

COR

OS6210

SEM
LATEX

↳↳BRAÇADEIRA EPICONDILITE COM ALMOFADA EM SILICONE

>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem uma almofada em silicone anatómica
para distribuir a pressão da banda elástica na zona proeminente para os tecidos
circundantes, absorvendo as vibrações que possam existir na zona do braço.
Com sistema de ajuste através de velcro.
>> Efeitos:
Compressão na zona do tendão, minimizando a pressão e compressões
indesejadas causadas quando praticamos atividades desportivas.
Reduz a sobrecarga no tendão muscular, aliviando a dor.
>> Indicações:
--Epicondilite radial.
--Epicondilite cubital.
--Proteção e recuperação funcional na prática desportiva.

TAMANHOS

UNIVERSAL

CÓDIGO CNP

7474015

RESPIRÁVEL

CONFORTO

RESISTENTE
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+Com
+
almofada em silicone.

COR

OS6110

SEM
LATEX

↳↳SUPORTE PATELAR COM ALMOFADA EM SILICONE

>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem uma almofada em silicone anatómica
para distribuir a pressão da banda elástica na zona proeminente para os tecidos
circundantes. Com sistema de ajuste através de velcro.
>> Efeitos:
Compressão na zona do tendão patelar, minimizando a pressão e compressões
indesejadas causadas quando praticamos corrida ou saltos.
Suporte e proteção em atividades desportivas.
>> Indicações:
--Tendinites patelares.
--Lesões no joelho provenientes da prática de salto.
--Osgood-Schlatter.
--Condromalacia.
--Proteção e recuperação funcional na prática desportiva.

TAMANHOS

UNIVERSAL

CÓDIGO CNP

7474023

RESPIRÁVEL

CONFORTO

RESISTENTE
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+Com
+
almofada de gel em forma de anel.

COR

OS6211
↳↳JOELHEIRA ELÁSTICA COM ALMOFADA DE GEL E ESTABILIZADORES
LATERAIS
>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem uma uma almofada de gel em forma
de anel e estabilizadores laterais para um melhor controlo médio lateral.

+Estabilizadores
+
laterais.

>> Efeitos:
O efeito massagem do tecido e da almofada no joelho melhora a circulação
sanguínea e providencia a reabsorção rápida de hematomas e inchaços. O tecido
de malha macia evita a pressão e compressões indesejadas.
>> Indicações:
--Osteoartrites, artroses, lesões leves e instabilidades, processos inflamatórios.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6421032

S/1

32-36

6420935

M/2

36-41

6420893

L/3

41-48

3D

PERIMETRO

AJUSTE TRIDIMENSIONAL

3D

RESPIRÁVEL

CONFORTO

24
cm
COMPRIMENTO

ELÁSTICO

RESISTENTE
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COR

OS6801

SEM
LATEX

↳↳COXA ELÁSTICA

>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto.
>> Efeitos:
Suporte e compressão.
>> Indicações:
--Prevenir a rotura de músculos, especialmente nos quadrícepetes e abdutores.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6421206

S/1

45-49

6421214

M/2

49-54

6421222

L/3

54-61

RESPIRÁVEL
COXA

ELÁSTICO
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CONFORTO

RESISTENTE

COR

OS6804

SEM
LATEX

↳↳PERNEIRA ELÁSTICA

>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto.
>> Efeitos:
Suporte e compressão.
>> Indicações:
--Indicado para lesões musculares e proteção tibial.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6421230

S/1

27-31

6421263

M/2

31-36

6421289

L/3

36-42

RESPIRÁVEL

CONFORTO

BARRIGA DA
PERNA

ELÁSTICO

RESISTENTE
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+Com
+
almofadas em gel.

COR

OS6240

SEM
LATEX

↳↳SUPORTE DE TORNOZELO ELÁSTICO COM ALMOFADAS EM GEL

>> Caraterísticas:
Em tecido de malha elástico macio, resistente e respirável, sem costuras,
evitando assim qualquer tipo de fricção, proporcionando um maior conforto,
ajuste anatómico tridimensional (3D). Tem almofadas em gel para distribuir a
pressão da banda elástica na zona proeminente do tornozelo para os tecidos
macios circundantes.

+O
+ tecido de malha macia evita a pressão
e compressões indesejadas na zona do
calcanhar.

>> Efeitos:
O efeito massagem do tecido e da almofada providenciam a reabsorção rápida de
hematomas e inchaços. O tecido de malha macia evita a pressão e compressões
indesejadas na zona do calcanhar.
>> Indicações:
--Contusões leves, entorses e inflamações de origem traumática ou causadas por
lesões antecedentes, pós operatório e pós traumático.
--Tendomiopatias.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6421297

S/1

17-20

6421321

M/2

20-23

6421339

L/3

23-26

3D

AJUSTE TRIDIMENSIONAL

3D

RESPIRÁVEL

CONFORTO

TORNOZELO

ELÁSTICO
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RESISTENTE

COR

OS6241
↳↳SUPORTE DE TORNOZELO ELÁSTICO COM BANDA
>> Caraterísticas:
Em tecido elástico macio e fino, resistente e confortável.
>> Efeitos:
Com banda elástica de ajuste em velcro para uma melhor e uma adaptação
perfeita.
>> Indicações:
--Contusões leves, entorses, deslocamentos.
--Suporte e proteção nas atividades desportivas e laborais.

CÓDIGO CNP

TAMANHOS

PERIMETRO CM

6421347

S/1

17-20

6421354

M/2

20-23

6421362

L/3

23-26

RESPIRÁVEL

CONFORTO

TORNOZELO

ELÁSTICO

RESISTENTE
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»»ERGONOMIA INTELIGENTE
TECIDO MICRO PERFURADO
Hipoalérgico com tratamento
antibacteriano, evitando os
odores desagradáveis.

ESPUMA FLEXÍVEL

Distribui a pressão na zona
plantar, difundindo as forças
de impacto proporcionando um
ótimo conforto.

ESTABILIZADOR DINÂMICO

Suporta e oferece apoio às
estruturas anatómicas do pé,
dando origem a que a energia se
dissipe quando em marcha.

ALMOFADAS PARA
DESCARGA DAS ZONAS DO
CALCANHAR E METATÁRSICA
Redução dos picos de pressão
nas fases de apoio e impulsão.

+Com
+
almofada em silicone.

COR

OS6706
↳↳PALMILHA DESPORTIVA COM DESCARGA NAS ZONAS
DO CALCANHAR / METATÁRSICA

SEM
LATEX

>> Caraterísticas:
Com um formato em que consiste em zonas macias confortáveis que absorvem os
impactos, e zonas semi rígidas que providenciam a estabilidade quando exercendo
atividades desportivas. Perfurada, garantindo uma ótima ventilação. As zonas do
calcanhar e dos metatarsos estão acolchoadas, reduzindo pontos de pressão durante
os movimentos com balanço, em que as articulações do sistema de locomoção têm
grandes impactos. Para prevenir o excesso de pronação e providenciar que a energia
dinâmica não se dissipe, a zona do médio pé consiste num material semi rígido,
providenciando o arco longitudinal do pé com o respetivo suporte.
Esta palmilha foi concebida com um alto perfil na zona do calcanhar, que por sua
vez proporciona uma estabilidade excelente na zona do retro pé. A orientação
da almofada na zona do calcanhar é que providencia o controlo dinâmico do pé,
guiando a cada passo e tomando em conta o movimento natural padrão. A palmilha
está forrada com um material tratado com produto anti bacteriano, para prevenir o
aparecimento de bactérias ou odores desagradáveis.

RESPIRÁVEL

COM
AMORTICIMENTO

EXTREMAMENTE
LIGEIRA

IMPEDE O
SBREAQUECIMENTO

>> Efeitos:
Distribuição de pressões na zona plantar, otimizando a cinética e cinemática do
pé e do tornozelo. Redução dos impactos que são transmitidos pelo pé para a
zona dos membros inferiores e tronco. Prevenir o excesso de pronação na zona do
pé. Melhorar a dinâmica de equilíbrio.
>> Indicações:
--Metatarsalgias e talalgias.
--Dores na arcada interna causadas por fascites plantares ou outras tendinites.
--Pé plano.
--Tornozelo instável.
--Joelho de corredor.
--Dores e cansaço nos pés.

TAMANHOS

1

2

3

4

5

TAMANHO DO PÉ

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

CÓDIGO CNP

7474031

7474049

7474056

7474064

7474072
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»»MATERIAL PUBLICITÁRIO

CAT/OSE
↳↳CATALOGO

29,7 x 21 cm

DISPLAYS/OS
↳↳DISPLAY

70 x 50 cm

EXP-OSG
↳↳EXPOSITOR

160 x 60 cm
Unidades: 40 uds.

EXP-OSP
↳↳EXPOSITOR

53 x 30 cm
Unidades: 20 uds.

/24

25\

IVÁN RAÑA
Data e local de nascimento:

1979/Espanha

Nacionalidade:

Espanhol

Principais Realizações:
Jogos Olímpicos:

www.ivanraña.es

2000

Sydney, Australia

5º

2008

Beijing, China

5º

Campeonato do Mundo de Triahtlon:
2002

Cancún, México

Ouro

2003

Qeenstown, Nova Zelândia

Prata

2004

Madeira, Portugal

Prata

Campeonato Europeu de Triahtlon:
2001

Carlsbad, Républica Checa

Prata

2002

Gyor, Hungria

Ouro

2003

Carlsbad, Républica Checa

Ouro

ALEJANDRO SANTAMARÌA PEREZ
Data e local de nascimento:

1977/Espanha

Nacionalidade:

Espanhol

Principais Realizações:

www.alejandrosantamaria.com

2012

Quebec Ironman, Canada

Prata

2011

Cozumel Ironman, México

Bronze

2009

Cozumel Ironman, México

5º

2006

Ironman, Reino Unido

5º

2003

Campeonato do Mundo
de Longa Distancia

Ouro

2000

Campeonato Europeu
de Duathlon

Ouro

1999

Campeonato Europeu
de Duathlon

Ouro

1997

Campeonato do Mundo
de Duathlon

Ouro

30 vezes internacional pela seleção Espanhola

“Iván Raña y
Alejandro Santamaría
recomendam os produtos
da Orliman Sport”

INTERORTO – Artigos Ortopédicos, Lda
Estrada Nacional 249-3, Cacem Park, 88, Armazém 10
Alto Bela Vista – 2735.307 Cacem – Portugal
Telefone: 214 262 939 - Fax: 214 264 912
E-mail: geral@interorto.pt · www.interorto.pt
EMPRESA CERTIFICADA PELO INFARMED COM O Nº65/DM/2013

EDIÇÃO: 09/2016

