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Rumo ao futuro
em Terapia de
Compressão
uma marca forte. Uma gama de produtos
abrangente. Conceitos convicentes.
medi World of Compression, um conceito visionário
com 65 anos de experiência na área da compressão.
É o parceiro certo para satisfazer a máxima exigência
em termos de qualidade, inovação e design. Para si e
para os seus pacientes, conceba o futuro connosco e
crie experiências positivas.

Segurança,
estabilidade e alívio
percetível
tratamentos eficazes no alívio da dor, com
produtos que combinam eficiência médica
testada e comprovada com o conforto de
utilização.
com a nossa gama de suportes ortopédicos medi,
garantimos aos seus pacientes a solução certa para
um grande número de indicações. Os suportes da
medi adequam-se perfeitamente às necessidades
dos seus pacientes até ao mais pequeno pormenor.
Promovem a proprioceção e apoiam o processo de
cicatrização. Tecnologia e inúmeras características
de conforto garantem que os pacientes se sentem
bem ao usar regularmente os suportes ortopédicos
- aquele reforço para a adesão à terapêutica
com a garantia de satisfação durante a utilização.

Temos a
ligação direta
para comunicar. Para cooperar. Para estarmos
presentes para si! A equipa de assistência medi
respeita e leva estes valores muito a sério.
Como tal, temos ao seu dispor não apenas os
conselheiros internos mais qualificados, mas
também um sistema de logística e
comunicação de última geração. No momento
exato: no aconselhamento, no apoio, na
encomenda e na entrega estamos sempre ao
dispor. Esta é a sua equipa de serviço de
exportação medi.
linha de apoio direta
Aconselhamento, encomendas, resolução de
problemas.
medi Bayreuth Unipessoal, Lda
rua do centro cultural, nº 43
1700-106 Lisboa
portugal
t +351 21 843 71 60
f +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
encomendar@medibayreuth.pt
internet
24 horas, 7 dias por semana
www.medi.pt
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Certificados de qualidade
na qualidade de fabricante de produtos médicos, a medi está altamente
comprometida com a qualidade. Os certificados de produtos e de sistemas
comprovam que todos os requisitos legais são cumpridos.
Marca CE
os produtos médicos medi estão em conformidade com a
Diretiva Europeia 93/42/CEE e com a Lei Alemã referente aos
Produtos Farmacêuticos. De acordo com as regulamentações,
os nossos produtos estão sujeitos a procedimentos de
avaliação da conformidade e dispõem de marcação CE. A
marcação CE, sendo uma espécie de "passaporte para os
produtos industriais", garante o comércio livre dentro do
Espaço Económico Europeu (EEE).

Selo de qualidade Textile Trust
todos os suportes ortopédicos e ortóteses são testados e
avaliados regularmente por centros de teste independentes,
de acordo com os mais rigorosos padrões, quanto à presença
de substâncias tóxicas potencialmente prejudiciais para a
saúde. A concessão do certificado Oeko-Tex Standard 100
garante: qualidade comprovada para proteção da sua saúde.

EN ISO 13485
a medi mantém um sistema de gestão da qualidade, de acordo
com a norma EN ISO 13485. Desde a obtenção da certificação,
em 1996, que asseguramos um nível de qualidade
comprovada aos nossos clientes. Desde então, a medi
aprimorou as oportunidades oferecidas por este padrão a fim
de melhorar permanente os produtos das gamas de
Flebologia, Ortopedia, cuidado do pé, tratamento de feridas e
compressão clínica, para uma organização mais segura e
eficiente de processos e procedimentos. A satisfação do
cliente é para nós uma medida decisiva em termos de
qualidade.

Inovação de produto: avaliação com base em dados
comprovados
os materiais, técnicas e especificações dos nossos produtos de
Ortopedia estão em constante evolução. Por essa razão, a
medi conduz estudos de longo prazo, com base em dados
comprovados, para desenvolver produtos ortopédicos
inovadores para o mercado dos cuidados de saúde, como é o
caso do Spinomed e o Spinomed active. Neste contexto, a
medi disponibiliza soluções concretas para os pacientes, cria
mercados e define padrões para o futuro.
6 • medi Ortopedia

Mais do que um mero fabricante

A medi produz dispositivos médicos para uma
variedade de estados e situações de vida. Porém,
não nos consideramos apenas um mero fabricante
poque temos uma unidade própria de pesquisa e
desenvolvimento, tecnologia, produção,
marketing e vendas - sempre tendo como foco o
mercado, as suas necessidades e variáveis, bem
como a visão da medi.
a nossa gama de produtos inclui, principalmente,
meias de compressão medicinal para pessoas com
distúrbios venosos, lipoedema e linfedema; suportes e
ortóteses para tratamentos conservadores e pósoperatórios de lesões e distúrbios ortopédicos; meias
anti-embolismo, meias de compressão após cirúrgias
venosas; vestuário de compressão para usar após
cirurgia plástica e cosmética e uma variedade de
produtos de suporte para terapia.
estes produtos são utilizados e distribuídos por lojas
da especialidade, hospitais e clínicas, médicos e
terapeutas, ou seja, especialistas que conhecem as
necessidades dos utilizadores e adequam os produtos
de forma a aumentar a qualidade de vida.

os produtos medi são especiais pois são totalmente
livres de efeitos secundários o que para a medi é uma
razão de orgulho a gama de ortopedia da medi
dedica-se também à terapia funcional para a
ortopedia e medicina desportiva da atualidade.
Contribui para a manutenção e restabelecimento da
saúde de todo o aparelho locomotor, com suportes e
ortóteses. Produtos de elevada qualidade e
inovadores que proporcionam um grande suporte.
O foco é sempre o utente.
Por esta razão, o nosso departamento de pesquisa e
desenvolvimento trabalha em estreita colaboração
com os nossos parceiros do setor da tecnologia
médica e ortopédica. Unidades de fabrico de última
geração e um sistema de controlo de qualidade
aplicado de forma consistente garantem a elevada
qualidade dos produtos.
desde o desenvolvimento do produto à sua utilização
terapêutica, como se costuma dizer:
medi. I feel better.
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As vantagens exclusivas
dos produtos medi
medi Comfort Zone
zonas suaves nas áreas sensíveis do músculo flexor, que
garantem que o suporte não pressiona nem corta a pele,
mesmo quando é usado o dia todo.

Comfort Zone

>O
 resultado: alívio reconfortante da dor com sensação de
bem-estar.

medi Clima fresh
a tecnologia Clima Fresh tem propriedades de ação
antibacteriana integradas na malha do tecido o que previne
nao só a proliferação e reprodução de bactérias e
microrganismos no tecido, como também maus odores.

Clima Fresh

medi Clima Comfort

Clima Comfort

a malha cuidadosamente elaborada garante um microclima
equilibrado na pele. A humidade é transportada a partir da
superfície interna, de forma rápida e fiável, a fim de se
evaporar a partir da superfície exterior.
Simultaneamente, a estrutura de respiração ativa do material
garante o fornecimento do oxigénio necessário.
>O
 resultado: A transpiração é controlada e a utilização do
produto é considerada confortável mesmo em dias quentes.

8 • medi Ortopedia

medi Airtex+
a malha elástica medi Airtex+ alia a compressão
médica aos efeitos têxteis funcionais SMART TEMP e
FRESH TECH.
SMART TEMP
A regulação térmica adaptada é garantida, devido à
integração de um polímero inovador que altera as suas
propriedades em resposta à temperatura. A baixas
temperaturas, o polímero funde a humidade na sua
estrutura, mantendo o corpo seco. A altas temperaturas,
liberta a humidade retida e arrefece o tecido e a pele.
FRESH TECH
O efeito antibacteriano da FRESH TECH garante a
manutenção segura de condições de higiene ótimas –
mesmo com uso prolongado.
>A
 combinação da compressão médica com os efeitos
do uso funcional dos tecidos garante um conforto de
utilização melhorado.

Material Airtex
um material inovador, respirável, leve e compressivo,
para uma ativação confortável da proprioceção.
Otimiza o transporte da humidade e garante o máximo
conforto, mesmo em climas quentes.

medi Airtex
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medi Posture plus
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Posture plus force

Posture plus comfort

desenhado para um elevado desempenho

o íntimo e confortável envolvimento do algodão

Posture plus young
a diferença entre crescer e crescer bem
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medi Posture
plus force
T-shirt para correção da postura

Vantagens do produto

Indicações
Todas as indicações para correção postural,
como, por ex.:
• hipercifose dorsal, com dor crónica nas
costas
• dores relacionadas com a postura da coluna
vertebral
• fraqueza muscular e/ou desequilíbrio na
zona das costas e ombros

preto

Fecho éclair para vestir
e despir mais
facilmente.

branco

Costuras elásticas
planas para máximo
conforto.

Modo de ação
• o reforço que é incorporado no tecido faz
com que o tronco se mantenha direito,
corrigindo assim a postura
• os músculos do tronco e dos ombros são
ativados tendo assim uma ação preventiva
em desvios, fraqueza e/ou desiquilíbrio
muscular da coluna vertebral. O reforço
muscular não é sentido, mas melhora a
mobilidade e reduz a dor

Faixas de tensão não
elásticas que exercem
tração, para o
realinhamento postural.

Mulher
circunferência do peito (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

circunferência da cintura (cm)

64 – 69

70 – 75

76 – 81

82 – 87

88 – 93

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G.831.◊21

G.831.◊22

G.831.◊23

G.831.◊24

G.831.◊25

92 – 97

98 – 103

104 – 109

110 – 115

116 – 121

◊ = preencher para cor: 5 = preto, 7 = branco

Homem
circunferência do peito (cm)
circunferência da cintura (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

tamanho

S

M

L

XL

XXL

referência

G.831.◊12

G.831.◊13

G.831.◊14

G.831.◊15

G.831.◊16

◊ = preencher para cor: 5 = preto, 7 = branco
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medi Posture
plus comfort
T-shirt para correção da postura

Vantagens do produto

Indicações
Todas as indicações para correção postural,
como, por ex.:
• hipercifose dorsal, com dor crónica nas
costas
• dores relacionadas com a postura da coluna
vertebral
• fraqueza muscular e/ou desequilíbrio na
zona das costas e ombros

preto

Tecido respirável e
altamente elástico
garante o máximo
conforto na zona axilar.

Costuras elásticas
planas para máximo
conforto.

Modo de ação
• o reforço que é incorporado no tecido faz
com que o tronco se mantenha direito,
corrigindo assim a postura
• os músculos do tronco e dos ombros são
ativados e tendo assim uma ação
preventiva em desvios, fraqueza e/ou
desiquilíbrio muscular da coluna vertebral.
O reforço muscular não é sentido, mas
melhora a mobilidade e reduz a dor

Faixas de tensão não
elásticas que exercem
tração para o
realinhamento postural.

Mulher
circunferência do peito (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

circunferência da cintura (cm)

64 – 69

70 – 75

76 – 81

82 – 87

88 – 93

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G.832.521

G.832.522

G.832.523

G.832.524

G.832.525

circunferência do peito (cm)

92 – 97

98 – 103

104 – 109

110 – 115

116 – 121

circunferência da cintura (cm)

82 – 87

88 – 93

94 – 99

100 – 105

106 – 111

Homem

tamanho

S

M

L

XL

XXL

referência

G.832.512

G.832.513

G.832.514

G.832.515

G.832.516
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medi Posture
plus young
T-shirt para correção da postura
para adolescentes e crianças

Vantagens do produto

Indicações
Todas as indicações para correção postural,
como, por ex.:
• hipercifose dorsal, com dor crónica nas
costas
• dores relacionadas com a postura da coluna
vertebral
• fraqueza muscular e/ou desequilíbrio na
zona das costas e ombros

branco

Tecido respirável e
altamente elástico
garante o máximo
conforto na zona axilar.

Costuras elásticas
planas para máximo
conforto.

Modo de ação
• o reforço que é incorporado no tecido faz
com que o tronco se mantenha direito,
corrigindo assim a postura
• os músculos do tronco e dos ombros são
ativados tendo assim uma ação preventiva
em desvios, fraqueza e/ou desiquilíbrio
muscular da coluna vertebral. O reforço
muscular não é sentido, mas melhora a
mobilidade e reduz a dor

Faixas de tensão não
elástica que exercem
tração para o
realinhamento postural.

Unissexo
altura (cm)

132 – 138

138 – 144

144 – 150

150 – 154

154 – 160

circunferência do peito (cm)

68 – 70

70 – 72

72 – 75

75 – 78

78 – 81

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G.833.701

G.833.702

G.833.703

G.833.704

G.833.705
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protect.CSB
Ortótese para correção da
postura

Indicações
Todas as indicações para manutenção na
vertical e alívio da coluna torácica, como,
por ex.,:
• postura errada, desvios posturais ou
desvios da coluna vertebral
• dores relacionadas com a postura da
coluna vertebral
• fraqueza muscular e/ou desequilíbrio
• na zona das costas e ombros
• hipercifose dorsal com dor nas costas
crónica

Vantagens do produto

cinzento

Barras de suporte em
alumínio, moldáveis
para alinhamento
do tronco e
estabilidade muscular.

As tiras elásticas
podem ser cortadas
no comprimento
desejado.

Modo de ação
• a ortótese endireita a parte superior do
tronco, ativando os músculos das costas,
reduzindo assim a cifose
• os recursos musculares do próprio corpo são
desta forma estimulados
• as alças elásticas são de fácil ajuste
permitindo assim que a ortótese seja
adaptada a cada paciente individualmente
• o sistema de cintos é semelhante ao de uma
mochila e traciona os ombros para trás sem
comprometer a mobilidade nos ombros e
nos braços

Fivela adaptável para
um posicionamento
individual do sistema de
alças.

Sistema de alças
altamente elásticas
para o máximo conforto
A ortótese é quase
invisível por baixo da
roupa

circunferência da cintura (cm)

56 – 64

64 – 72

72 – 80

80 – 90

90 – 100

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G.830.501

G.830.502

G.830.503

G.830.504

G.830.505
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Tronco
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Lumbamed®
sacro
Ortótese modular para a
articulação sacroilíaca

Indicações
Todas as indicações em que é requerida uma
estabilização da bacia, como, por ex.:
• Disfunção da articulação sacroilíaca
• Instabilidade da articulação sacroilíaca
• Mialgias e tendinopatias na região pélvica
• Instabilidade do anel pélvico
• Inflamação recorrente de músculos e
tendões (músculo reto abdominal, músculo
piriforme)

Vantagens do produto

cinza

O design modular
permite um ajuste
personalizado no foco
da dor.
Clima Comfort

As almofadas amovíveis
permitem um alívio da
dor em pontos
específicos.

Modo de ação
• alívio da dor através da estabilização e
suporte da carga na pélvis e articulações
sacroilíacas
• alívio, com precisão, dos pontos de dor na
área do SIJ através de almofadas de
massagem ajustáveis

Clima Fresh

Faixas de tensão para
uma pressão ajustável,
variável e individual.

Acessórios
Suporte terapêutico digital suplementar
Informações sobre o paciente

DIGITALIZE MAIS INFO

Fecho Adicional
quando a estabilização e
o alívio da tensão forem
suficientes apenas
através do corpo da
cinta, pode ser retirada a
faixa de tensão e
aplicado o fecho
adicional, por exemplo, à
noite ou durante a
prática de atividade
física.

Aceda à informação de
paciente através do
código QR ou do URL
curto medi.biz/sacro

medi.biz/sacro

circunferência da anca (cm)

70 – 85

85 – 100

100 – 115

115 – 130

130 – 145

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.280.201

K.280.202

K.280.203

K.280.204

K.280.205
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Lumbamed®
maternity
Suporte lombar para estabilização
durante a gravidez

Indicações
Todas as indicações que requerem
estabilização da coluna lombar com pressão
ajustável, tais como:
• dor na região lombar durante a gravidez
• dor lombar (lombalgia)

Benefícios do produto
A cinta pode ser
ajustada facilmente
para acomodar o útero
em crescimento

Modo de ação
• o material envolve-se em torno da região
lombar com hastes de estabilização
integradas e forças de tensão que podem
ser reguladas individualmente e que apoiam
a crescente força exercida pelo aumento de
volume do útero.
• tensão reduzida no abdómen significa que
a pressão na parede abdominal, pélvis e
coluna lombar, bem como a dor, são
aliviados
• o suporte apoia o útero, neutralizando o
aumento das forças de tensão que o mesmo
exerce

Pegas nas extremidades
permitem que a cinta
seja colocada com
facilidade sendo
necessário pouco
esforço.

Fitas de tensão
adicionais para ajustar o
dispositivo
individualmente.

Suporte complementar à terapia digital
Patient Information

SCAN FOR MORE

cinzento

Material macio e
agradável, com uma
forma que se adapta ao
seu corpo.

Aceda às informações do
paciente usando o código
QR ou URL curto
medi.biz/maternity

medi.biz/maternity

circunferência da cintura (cm)

90 – 105

105 – 120

120 – 135

tamanho

I

II

III

referência

K.250.201

K.250.202

K.250.203

Tronco • medi Ortopedia• 21

Lumbamed®
plus
Suporte lombar com almofada
de massagem
isponível
Também d med® plus
ba
m
Lu
como
)
(pág. 160
E+ motion

Indicações
Todas as indicações que requeiram
estabilização da coluna para redistribuição
da pressão com o apoio de uma almofada
lombar, tais como:
• dor na lombar (lombalgia)
• desequilíbrio dos músculos posturais na
coluna lombar

Vantagens do produto

cinza

Almofada Vario-Flex
integrada, agora com
um revestimento mais
fino e respirável e com
controlo térmico
melhorado através das
perfurações existentes,
transmitindo conforto
aquando da sua
utilização.

Modo de ação
• estabilização da zona da coluna lombar
e da transição lombosagrada, através das
almofadas de massagem integradas
• redução da lordose da coluna lombar,
através de compressão propriocetiva na
zona abdominal

areia

Clima Comfort

Fácil de colocar devido
às pegas de velcro
manuais integradas e à
elasticidade melhorada
da malha de conforto.

Clima Fresh

Comfort Zone

O suporte em malha
anatómica garante um
ajuste perfeito sem
pressão principalmente devido
ao sistema de aperto
com formato anatómico

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

medi.biz/Lumbame d

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/Lumbamed

Mulher
circunferência da anca (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.210.∆41

K.210.∆42

K.210.∆43

K.210.∆44

K.210.∆45

circunferência da cintura (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.210.∆31

K.210.∆32

K.210.∆33

K.210.∆34

K.210.∆35

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia

Homem

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
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Lumbamed®
basic
Suporte lombar com tecido
Clima Comfort

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização da coluna lombar, como, por ex.:
• lombalgia
• insuficiência muscular
• dores na transição lombosagrada

O suporte pode ser
aberto facilmente
apenas com um dedo
(devido à nova guia
triangular).

Modo de ação
• estabilização da zona da coluna lombar
e da transição lombosagrada, através de
de 4 barras lombares moldáveis, integradas
• redução da lordose da coluna lombar,
através de compressão propriocetiva
na zona abdominal

medi.biz/Lumbame d

areia

Clima Comfort

O suporte em malha
anatómica garante um
ajuste perfeito sem
pressão principalmente devido
ao sistema de aperto
com formato
anatómico.

Clima Fresh

Fácil de colocar devido
às pegas de velcro
manuais integradas e à
elasticidade melhorada
da nova malha de
conforto.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

cinza

Vantagens do produto

Aceda aos exercícios de
fisioterapia através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/Lumbamed

Comfort Zone

Mulher
circunferência da anca (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.200.∆41

K.200.∆42

K.200.∆43

K.200.∆44

K.200.∆45

circunferência da cintura (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.200.∆31

K.200.∆32

K.200.∆33

K.200.∆34

K.200.∆35

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia

Homem

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
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Lumbamed®
active
Suporte lombar leve

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização da coluna lombar, como, por ex.:
• lombalgia
• insuficiência muscular
• dores na transição lombosagrada

Vantagens do produto

branco

Tecido respirável.

Modo de ação
• alívio da zona da coluna lombar, pelo efeito
estabilizador
• a compressão propriocetiva reduz a tensão
muscular e alivia a dor

preto

Fácil de colocar, devido
às duas pegas frontais.

circunferência da cintura (cm)

70 – 82

82 – 95

95 – 108

108 – 121

121 – 134

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.230.∆01

K.230.∆02

K.230.∆03

K.230.∆04

K.230.∆05

∆ = preencher para a cor: 5 = preto, 7 = branco
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Lumbamed®
facet
Suporte lombar para alívio
direcionado das articulações
facetárias

Indicações
Todas as indicações que requeiram um alivo
parcial por retificação efetiva da lordose da
coluna lombar, como, por ex.,:
• artrose das articulações facetárias
• protusão e prolapso dos discos
intervertebrais
• lombalgia
• lombociatalgia
• estenose do canal espinal lombar
• desequilíbrios musculares na região lombar
• espondilolistese
• espondilose
• dores crónicas na região lombosagrada

Vantagens do produto

cinza

Sistema preciso do
cinto duplo de 3
pontos
permite um aumento
individual e contínuo da
pressão circular em
torno do abdómen.

Clima Comfort

O tecido de malha e o
posicionador do cinto
(sobretudo o cinto
inferior) envolvem toda
a zona pélvica e da
articulação sacroilíaca
(sobretudo para casos
de problemas na
articulação sacroilíaca.

Modo de ação
• alívio direcionado das articulações
facetárias através da redução efetiva da
lordose
- regulação precisa da pressão intraabdominal, através do sistema duplo do
cinto de 3 pontos
- mantém a pélvis na posição vertical
• estabiliza a zona da coluna lombar e da
transição lombosagrada

Clima Fresh

Comfort Zone

O suporte é bastante
fácil de colocar, devido
às pegas de mão
inteligentemente
posicionadas e à
elasticidade melhorada
da malha de conforto.

Mulher
circunferência da anca (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

140 – 155

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.270.211

K.270.212

K.270.213

K.270.214

K.270.215

K.270.216

circunferência da cintura (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

130 – 150

Homem
tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.270.211

K.270.212

K.270.213

K.270.214

K.270.215

K.270.216
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Lumbamed®
stabil
Suporte lombar com faixas
de tensão e almofada lombosagrada opcional

Indicações
Todas as indicações que requeiram um alivo
parcial por retificação efetiva da lordose da
coluna lombar, como, por ex.,:
• lombalgia
• lombociatalgia
• estenose do canal espinal lombar
• desequilíbrios musculares na região lombar
• espondilolistese
• espondilose
• dores crónicas na região lombosagrada
• protusão e prolapso dos discos
intervertebrais

Vantagens do produto

preto

Fácil de colocar, devido
às pegas de mão
integradas.

Opção de 2
comprimentos de
costas, 26 e 32 cm,
assegura o cuidado
ótimo para corpos com
tamanhos diferentes.

Modo de ação
• redução da lordose, pelo sistema de faixas
de 3 pontos: apoio da compressão
abdominal e elevação do baixo-ventre

circunferência da cintura (cm)

70 – 82

82 – 95

95 – 108

108 – 121

121 – 134

134 – 149

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.240.5□1

K.240.5□2

K.240.5□3

K.240.5□4

K.240.5□5

K.240.5□6

□ = 0 = sem almofada 26 cm; 1 = sem almofada 32 cm; 2 = com almofada 26 cm; 3 = com almofada 32 cm
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Lumbamed®
disc
Suporte lombar com sistema de
estabilização ajustável

Indicações
Todos as indicações que requeiram um alívio
parcial por retificação efetiva da lordose, com
mobilização funcional da coluna lombar,
como, por ex.:
• protusão e prolapso dos discos
intervertebrais
(tratamento conservador, pós-operatório)
• síndrome de dor pseudo-radicular
• desequilíbrio muscular na região lombar
• lombalgia de nível médio
• lombociatalgia de nível médio

Vantagens do produto

cinza

Zona funcional em
forma de diamante
os orifícios grandes para
circulação do ar,
na zona das costas,
garantem uma
respirabilidade
melhorada.

Clima Comfort

O suporte é
bastante simples de
colocar, devido às
pegas de mão
inteligentemente
posicionadas,
e à elasticidade
melhorada
da malha de conforto.

Modo de ação
• estabilização da zona da coluna lombar
e da transição lombosagrada, através de
elementos integrados para estabilização
dorsal
• redução da lordose lombar por compressão
abdominal, o sistema de tiras reforça o
apoio da região abdominal
• pelo seu desenho modular (almofada
traseira, tiras e talas de estabilização
permutáveis), a estabilidade do apoio pode
ser adaptada /reduzida para acompanhar
a evolução da recuperação

Clima Fresh

Comfort Zone

A estabilização pode ser
adaptada em três fases,
para se ajustar ao
tratamento (almofada
com efeito ponte, incl.
cintos de aperto
removíveis, rigidez
permutável das barras
traseiras).

Mulher
circunferência da anca (cm)

76 – 86

86 – 98

98 – 111

111 – 125

125 – 140

140 – 156

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.220.341

K.220.342

K.220.343

K.220.344

K.220.345

K.220.346

circunferência da cintura (cm)

66 – 76

76 – 88

88 – 101

101 – 115

115 – 130

130 – 146

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.220.331

K.220.332

K.220.333

K.220.334

K.220.335

K.220.336

Homem
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Spinomed® II

N O VO
DESIGN

Ortótese para fortalecimento
muscular em doentes com fratura
vertebral osteoporótica

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio e/ou
correção da coluna lombar / torácica bem
como restrição de movimento no plano
sagital, tais como:
• colapso do osso osteoporótico na região da
coluna torácica e lombar
• hipercifose com dor crónica nas costas
• doença de Scheuermann juvenil

Benefícios

grey

Fixação rápida e sem
ferramentas dos ilhós
das alças.

O revestimento macio
da tala pode ser
removido rápida e
facilmente para
limpeza.

modo de ação
• pelo efeito de biofeedback são ativados os
músculos da coluna vertebral
• corrige a postura corporal do tronco ao
fortalecer o tónus muscular com redução da
cifose osteoporótica
• reduz a dor
• aumenta a capacidade vital e a qualidade de
vida

A tala posterior pode ser
moldada a frio e sem
ferramentas para
adaptação à coluna
vertebral de cada
indivíduo.

Estudos
Pfeifer M et al. Effects of a new spinal orthosis on
posture, trunk strength, and quality of life in
women with postmenopausal osteoporosis: a
randomized trial. Am J Phys Med Rehabil
2004;83(3):177-186.

1

Design fino e leve para
elevado conforto do
usuário.

pode consultar os resultados do estudo na
brochura de estudo do Spinomed. Basta pedir à
medi com o número do artigo 0099E62.
objetivo: Spinomed® é uma ortótese concebida para aliviar ativamente
a carga e corrigir a coluna lombar / torácica no plano sagital.

comprimento das costas (cm)

up to 42

41 – 48

47 – 54

53 – 60

59 – 66

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

5.669.071

5.669.072

5.669.073

5.669.074

5.669.075
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Spinomed®
Ortótese dorso sagrada com
efeito biofeedback para
correção postural e
fortalecimento muscular em
doentes com osteoporose

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio e/ou
correção da coluna lombar / torácica bem
como restrição de movimento no plano
sagital, tais como:
• colapso do osso osteoporótico na região
da coluna torácica e lombar
• hipercifose com dor crónica nas costas
• doença de Scheuermann juvenil

Vantagens do produto

cinzento

O formato ergonómico
das alças do ombro
facilitam a colocação e
aumentam o conforto
de utilização.

A suavidade do material
em conjunto com os
orifícios integrados
melhoram a circulação
do ar, aumentando a
sensação de conforto
ao usar.

Modo de ação
• o sistema de cinto e o suporte lombar
ativam a musculatura pelo efeito de
"biofeedback"
• melhoria ao nível da mobilidade, devido
ao reforço muscular
• redução da cifose decorrente da
osteoporose
• alívio da dor

As alças de tira evitam
que as alças se enrolem.

estudos
O efeito da ortótese
dorso sagrada
Spinomed tem vindo a
ser comprovado por
estudos aleatórios.
Cópias disponíveis
mediante pedido
(artigo 99E22).

comprimento das costas (cm)

até 43

44 – 49

50 – 55

56 – 61

62 – 67

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

5.669.051

5.669.052

5.669.053

5.669.054

5.669.055
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Spinomed®
active
Ortótese dorso sagrada com
efeito biofeedback para
correção postural e
fortalecimento muscular em
doentes com osteoporose

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio e/ou
correção da coluna lombar / torácica bem
como restrição de movimento no plano
sagital, tais como:
• colapso do osso osteoporótico na região
da coluna torácica e lombar
• doença de Scheuermann juvenil
• hipercifose com dor crónicas nas costas

Vantagens do produto

champanhe

A ortótese é quase
invisível por baixo
da roupa.

A tala em alumínio é
moldável e pode ser
facilmente adaptável,
para atender às
necessidades de cada
paciente.

Modo de ação
• o material elástico estudado para exercer
forças específicas cria um sistema de
"biofeedback" que ativa os músculos do
tronco do paciente
• melhoria ao nível da mobilidade, devido
ao reforço muscular
• redução da cifose decorrente da
osteoporose
• redução da dor

Inúmeras variantes
para as necessidades de
cada paciente (com
copa, sem copa,
colchetes (entretela),
velcro (entretela).
estudos
O efeito da ortótese
dorso sagrada
Spinomed tem vindo a
ser comprovado por
estudos aleatórios.
Cópias disponíveis
mediante pedido
(artigo 99E22).

Consulte a folha de medidas, referência 99879, para que possamos determinar o tamanho correto.
Contacte a medi.
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preto

Spinomed®
active men
Ortótese dorso sagrada com
efeito biofeedback para
correção postural e
fortalecimento muscular em
doentes com osteoporose

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio e/ou
correção da coluna lombar / torácica bem
como restrição de movimento no plano
sagital, tais como:
• colapso do osso osteoporótico na região
da coluna torácica e lombar
• doença de Scheuermann juvenil
• hipercifose com dor crónica nas costas

cinzento

Vantagens do produto
A ortótese é quase
invisível por baixo da
roupa.

Fácil de manusear
o fecho frontal de 2
sentidos é prático e fácil
de manusear.

Modo de ação
• o material elástico estudado para exercer
força específica cria um sistema de
"biofeedback" que ativa os músculos do
tronco do paciente
• melhoria ao nível da mobilidade, devido
ao reforço muscular
• redução da cifose decorrente da
osteoporose
• redução da dor

A tala em alumínio é
moldável e pode ser
facilmente adaptável,
para atender às
necessidades de cada
paciente.

estudos
O efeito da ortótese
dorso sagrada
Spinomed tem vindo a
ser comprovado por
estudos aleatórios.
Cópias disponíveis
mediante pedido
(artigo 99E22). O estudo
apenas está disponível
em inglês.

Consulte a folha de medidas, numero de referência 99879, para que possamos determinar o tamanho correto.
Contacte a medi.
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medi 3 C
Ortótese cruciforme de
hiperextensão toraco-lombar

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio
parcial por retificação da coluna lombar e
torácica e uma limitação de movimentos no
plano sagital, como, por ex.:
• fraturas de compressão estável das zonas
vertebrais torácica e lombar centrais e
inferiores
• doença de Scheuermann (juvenil)
• imobilização temporária após cirurgia

Vantagens do produto

cinza

Fecho simples e fácil de
usar.

Almofada esternal
ajustável permite a
adaptação dinâmica aos
movimentos corporais.

Modo de ação
• extensão da coluna (ligamento
toracolombar)

Elevado conforto pela
suavidade do material.
Esforço visivelmente
reduzido na colocação
devido ao novo fecho
patenteado.

barra de esterno 27 (cm)

comprimento
do tronco

circunferência
da cintura

referência

placa base pequena

45 – 53 cm

55 – 90 cm

5.6C0.001

placa base grande

45 – 53 cm

91 – 125 cm

5.6C0.002

barra de esterno normal 20 (cm)

comprimento
do tronco

circunferência
da cintura

referência

chapa básica pequena

37 – 45 cm

55 – 90 cm

5.6C7.001

chapa básica grande

37 – 45 cm

91 – 125 cm

5.6C7.002
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medi 4C flex
Ortótese de hiperextensão
basculante

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio
parcial por retificação da coluna vertebral e
torácica e uma limitação de movimentos no
plano sagital e frontal, como, por ex.:
• fraturas de compressão estável das zonas
vertebrais torácica e lombar centrais e
inferiores
• imobilização temporária após cirurgia
• cuidados permanentes para tumores e
metástases dorsais inoperáveis
• estabilização axial em ossos osteoporóticos
colapsados da coluna lombar e torácica

Vantagens do produto

cinza

Fecho de engate fácil de
usar.

Modo de ação
• a hiperextensão da coluna vertebral
garante estabilização no plano sagital
• a estrutura estável impede a flexão lateral
• estabilidade rotacional restringida pelos
discos de extensão subclavicular

tamanho
circunferência da anca (cm)

S

M

60 – 75

76 – 90

L

XL

91 – 105

106 – 115

tronco regular

39 – 47

42 – 50

45 – 53

48 – 56

tronco curto

36 – 44

39 – 47

42 – 50

45 – 53

tronco ultra curto

32 – 40

35 – 43

38 – 46

41 – 49

Versão com fecho de engate
tamanho

S

M

L

XL

referência

5.5G1.3□2

5.5G1.3□3

5.5G1.3□4

5.5G1.3□5

□ = preencher para variante: 0 = tronco regular, 1 = tronco curto, 2 = tronco ultra curto
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medi 4C
Ortótese de
hiperextensão com
4 pontos de apoio

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio
parcial por retificação da coluna vertebral e
torácica e uma limitação de movimentos no
plano sagital e frontal, como, por ex.:
• fraturas de compressão estável das zonas
vertebrais torácica e lombar centrais e
inferiores
• imobilização temporária após cirurgia
• cuidados permanentes para tumores e
metástases dorsais inoperáveis
• estabilização axial em ossos osteoporóticos
colapsados da coluna lombar e torácica

Vantagens do produto
Fecho rápido
patenteado.

Assenta perfeitamente
devido ao ajuste
variável em três
dimensões.

Modo de ação
• a hiperextensão da coluna vertebral
garante estabilização no plano sagital
• construção de estrutura estável restringe
a flexão lateral
• estabilidade rotacional restringida pelos
discos de extensão subclavicular

circunferência da cintura (cm)

até 125

até 125

tamanho

I

II

almofada traseira (cm)

22

28

referência

5.662.011

5.662.012
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cinza

protect.
Collar soft
Colar cervical macio

Indicações
Todas as indicações que requeiram
estabilização da coluna cervical, como,
por ex.:
• síndrome cervical
• artrose da coluna cervical
• rigidez nos músculos do pescoço (torcicolo)
• lesão de golpe de chicote na coluna cervical
• instabilidade da coluna cervical
• dores reumáticas

Vantagens do produto

areia

Também disponível na
versão azul.

azul

Anatomicamente
moldado.
Suave para a pele.

Modo de ação
• estabilização da coluna cervical
• limitação de movimentos
• função de aquecimento e suporte

circunferência do pescoço (cm)

29 – 35

36 – 42

43 – 49

50 – 58

tamanho

1

2

3

4

referência

G.800.Δ□1

G.800.Δ□2

G.800.Δ□3

G.800.Δ□4

Δ= preencher para a cor: 0 = areia (altura 7 cm + 9 cm), 1 = areia (altura 11 cm), 5 = azul
□ = preencher para variante: 7 = altura 7 cm, 9 = altura 9 cm, 1 = altura 11 cm
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protect.Collar
soft with bar
Colar cervical semi-rígido

Indicações
Todas as indicações que requeiram
estabilização da coluna cervical com
elementos de reforço, como, por ex.:
• síndrome cervical
• lesão de golpe de chicote na coluna cervical
• dores reumáticas
• instabilidade da coluna cervical
• rigidez nos músculos do pescoço (torcicolo)
• artrose da coluna cervical

Vantagens do produto
Também disponível na
versão azul.

Anatomicamente
moldado.
Suave para a pele .

Modo de ação
• estabilização da coluna cervical
• limitação de movimentos
• função de aquecimento e suporte

circunferência do pescoço (cm)

areia

29 – 35

36 – 42

43 – 49

tamanho

1

2

3

4

referência

G.810.Δ□1

G.810.Δ□2

G.810.Δ□3

G.810.Δ□4

Δ= preencher para a cor: 0 = areia (altura 7 cm + 9 cm), 1 = areia (altura 11 cm), 5 = azul
□ = preencher para variante: 7 = altura 7 cm, 9 = altura 9 cm, 1 = altura 11 cm
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50 – 58

azul

protect.
Collar Tracheo
Colar cervical para imobilização
tipo Philadelphia

Indicações
Todas as indicações em que é requerida uma
estabilização da coluna cervical com apoio do
esterno, como, por ex.:
• imobilização após trauma / cirurgia
• distúrbios degenerativos
• fraturas simples e estáveis
• cuidado pós-operatório após luxações /
fraturas
• estenose do canal vertebral
• espondilolistese
Modo de ação
• imobiliza a coluna cervical
• limita a flexão, extensão e rotação da
coluna cervical
• estabiliza o pescoço
• reforço do plástico rígido na parte anterior e
posterior apoiam a função de limitação de
movimentos
• suporte total do arco cervical garante
o alinhamento em posição neutra da coluna
cervical
• o design de duas peças para um maior
conforto do paciente

Vantagens do produto

bege

Estrutura de duas peças, anatómica, revestida a
esponja.
Abertura abrangente na zona da traqueia para um
acesso rápido a fim de controlar o punho da carótida e
realizar traqueotomias de emergência.
Transparente a raios-X, TAC e RNM.
Apertos de velcro bilaterais ajustáveis garantem um
ajuste correto.
Aberturas para ventilação reduzem o calor e a
humidade.
Resistente à água, ideal para banho e aquaterapia.
Leve.
Ajusta-se facilmente às necessidades individuais.
3 tamanhos ajustáveis, com quatro alturas cada.

circunferência do pescoço (cm)

25,4 - 33,0

33,0 - 40,6

40,6 - 48,3

tamanho

S

M

L

referência

G.830.□02

G.830.□03

G.830.□04

□ = preencher para variante: 1 = altura 5,70 cm, 2 = altura 8,25, 3 = altura 10,80 cm,
4 = altura 13,30 cm
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protect.
Lumbaforte
Suporte lombar

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização da coluna lombar, como, por ex.:
• lombalgia
• insuficiência muscular
• dores na transição lombosagrada

Vantagens do produto

preto

Fácil de colocar devido às
pegas de mão nos dois
lados.

Modo de ação
• reduz a carga na coluna lombar suporta os
músculos das costas
• alivia as dores e os espasmos musculares
na região lombar

Utilização confortável pelo
material elástico, com
microfibras.

Estabilização e alívio pelos
elementos de suporte
adicionais.

circunferência da cintura (cm)

70 – 82

83 – 95

96 – 108

109 – 121

122 – 133

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

K.200.S01

K.200.S02

K.200.S03

K.200.S04

K.200.S05

38 • medi Ortopedia • Tronco

protect.
Lumbostyle
Ortótese lombar com faixas de
tensão adicionais

Indicações
Todas as indicações que requeiram um alivo
parcial por retificação efetiva da lordose da
coluna lombar, como, por ex.,:
• lombalgia
• lombociatalgia
• estenose do canal espinal lombar
• desequilíbrios musculares na região lombar
• espondilolistese
• espondilose
• dores crónicas na região lombosagrada
• protusão e prolapso dos discos
intervertebrais

Vantagens do produto

preto

Fácil de colocar pelas pegas
de mão em ambos os lados.

Utilização confortável
garantida pelo material
elástico, com microfibras.

Estabilização e alívio
conferidos pelos elementos
de suporte adicionais.

Modo de ação
• compressão controlada aplicada devido ao
material e às talas de estabilização
integradas
• suporte dos músculos do tronco
• alivia a tensão na coluna lombar
e atenua a dor

Faixas de tensão adicionais.

circunferência da cintura (cm)

60 – 85

85 – 105

105 – 120

120 – 140

tamanho

I

II

III

IV

referência

K.260.6□1

K.260.6□2

K.260.6□3

K.260.6□4

□ = preencher para variante: 2 = altura 21 cm, 3 = altura 26 cm
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protect.
Abdominal
support
Suporte confortável para o
abdómen ou peito

Indicações
Todas as indicações que requeiram
estabilização abdominal, como, por ex.:
• no tratamento pós-operatório
• após intervenções cirúrgicas na região
torácica e abdominal
• em caso de edema pós-operatório
• em caso de contusão da caixa torácica
• em caso de costelas fraturadas
• para suporte da musculatura abdominal
• para alívio da pressão na coluna vertebral
• para facilitar o processo de cicatrização

Vantagens do produto

branco

Utilização confortável garantida pelo material elástico
e respirável.
Suave para a pele.
Faixa em velcro que facilita o manuseamento e permite
a adaptação da compressão, conforme necessário.

Modo de ação
• faixa com fixação ideal
• facilita o controlo da ferida e a mudança do
penso
• reduz a tensão exercida sobre a sutura

circunferência da cintura (cm)

75 – 85

85 – 105

105 – 125

125 – 145

tamanho

S

M

L

XL

referência

K.200.A02

K.200.A03

K.200.A04

K.200.A05
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protect.
Maternity belt
Cinta de Suporte para redução da dor
lombar durante a gravidez

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização da coluna lombar com pressão
ajustável, como, por ex.:
• dores lombares durante a gravidez
• dores causadas pelo aumento de peso do
abdómen
• hiperlordose na gravidez
• lombalgia
• lombociatalgia

Vantagens do produto

branco

Faixas de tensão
adicionais.

O fecho totalmente
ajustável e fácil de usar
assegura o máximo
conforto.

Modo de ação
• talas de estabilização integradas na região
lombar e a tensão ajustável das faixas de
tensão reduzem o esforço causado pelo
aumento de peso do abdómen
• alivia a pressão na parede abdominal, na
pélvis e na coluna

Bandas posteriores
ajudam a prevenir a
rotação da cinta.
Apoia os músculos das
costas, aliviando a dor e
a sensação de
desconforto.
Formato anatómico
para um ajuste perfeito.
Material confortável
com microfibras.

circunferência da cintura (cm)

90 – 105

105 – 120

120 – 135

tamanho

1

2

3

referência

K.648.701

K.648.702

K.648.703
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protect.Dorsofix
Colete toraco lombar semi-rígido

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
estabilização e correção da coluna lombar /
torácica e uma limitação de movimentos no
plano sagital e frontal, como, por ex.:
• dores agudas e crónicas na zona central e
inferior das costas
• espondilolistese ligeira
• curvatura da coluna torácica
• período de recuperação de fratura vertebral
• radiculite lombar
• hérnias discais
• artrose vertebral
• período pós-operatório após cirurgia de
discectomia lombar
• período de recuperação após operação de
estabilização de coluna

Vantagens do produto

bege

Fabricado a partir de
materiais inovadores
que combinam as
propriedades do
algodão e da licra.

Equipado com alças de
ombros, talas, ganchos
e fecho em velcro, faixas
elásticas e um reforço
frontal em polietileno .

Agradável de usar
devido material
respirável.

Modo de ação
• ajusta-se na perfeição às formas
anatómicas do corpo, proporcionando
a máxima estabilidade do segmento
toraco / lombar

Boa adaptação à coluna
torácica devido às talas
em alumínio.
Disponível na versão
para homem e mulher.

circunferência da anca (cm)

78 – 86

86 – 96

96 – 106

106 – 116

116 – 126

126 – 136

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

K.660.8□1

K.660.8□2

K.660.8□3

K.660.8□4

K.660.8□5

K.660.8□6

□ = preencher para variante: 1 = homem, 2 = mulher
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Ombro / Cotovelo

Ombro / Cotovelo • medi Ortopedia • 45

Omomed
Suporte de ombro para
limitação de movimentos

Indicações
Todas as indicações que requeiram limitação
de movimentos com limitação, suporte ou
flexão da articulação do ombro, como, por ex.:
• tratamento conservador com luxação
anterior do ombro e subluxação anterior
crónica
• omartrose dolorosa
• tratamento pós-operatório na sequência de
estabilização do ombro

Vantagens do produto

cinza

O sistema de alças
flexível permite o ajuste
individual e a limitação
variável de movimentos
na articulação do
ombro.

Clima Comfort

O posicionamento
inteligente da alça
assegura uma utilização
confortável e sem
restrições, mesmo com
vestuário casual.

Modo de ação
• limitação e prevenção de movimentos
contraindicados devido à limitação
ajustável da rotação externa, abdução
e anteflexão da articulação do ombro
• a malha elástica exerce uma ligeira
compressão local nos tecidos moles
superficiais, limitando e prevenindo o
edema e reduzindo a tensão muscular
• corrige o défice postural no ombro
posicionando a cabeça do úmero na
cavidade glenoide aliviando a dor

Clima Fresh

Comfort Zone

circunferência do braço (cm)

até 26

26 – 29

29 – 33

33 – 36

36 – 39

tamanho

0

I

II

III

IV

referência

K.30◊0,200

K.30◊0,201 K.30◊0,202 K.30◊0,203 K.30◊0,204

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi SLK 90
Suporte de ombro com rotação
externa/neutra de 90º e
abdução de 5º

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução, como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• imobilização pós-operatória na sequência
de estabilização do ombro
• após luxação posterior do ombro
(tratamento conservador)
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

cinzento

Conforto de utilização
o cinto alivia a tração
exercida na zona do
ombro e do pescoço.

Almofada de
formato anatómico
fixação garantida do
apoio do ombro a 90°
em relação ao plano
frontal.

90 °

Descanso da mão
apoia a mão e permite
a realização de treino
leve do antebraço.

Modo de ação
• permite o posicionamento do ombro a 90°
em relação ao plano frontal, soltando a
cápsula posterior para posicionamento
ideal

A abertura simples da
almofada do antebraço
favorece um tratamento
conservador funcional
precoce (por ex.,
fisioterapia).

comprimento do antebraço (cm)

até 34

35 – 39

acima de 39

tamanho

S

M

L

referência

R.133.◊02

R.133.◊03

R.133.◊04

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi
Easy sling
Suporte de rotação
interna– 0° abdução

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador com luxação
posterior do ombro / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura da cabeça umeral proximal
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

Modo de ação
• serve para imobilizar a articulação
glenoumeral no caso de grande
variabilidade do grau de imobilização
- durante o dia: mobilidade controlada
- à noite: fixação rígida

alça do ombro (cm)

150

190

altura corporal (cm)

até 185

acima de 185

tamanho

S

L

referência

R.030.G02

R.030.G04

48 • medi Ortopedia • Ombro / Cotovelo

cinzento

De noite fixação rígida
com a faixa abdominal
adicional.

Variante para aliviar
a tensão exercida no
pescoço.

medi
Armschlinge
Imobilizador de braço

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador na luxação
posterior do ombro / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura proximal do úmero (tratamento
conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

cinzento escuro

Tamanho único
a manga pode ser
ajustada para todos os
tamanhos – basta
dobrar e fixar com as
tiras de velcro.

Utilizável à direita e à
esquerda.

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

Modo de ação
• alívio da articulação do ombro, úmero
e cotovelo
• fixa o braço junto ao corpo e, dessa forma,
imobiliza o ombro

tamanho

universal

referência

R.040.G09
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medi
Shoulder fix
Imobilizador de braço

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador da luxação
posterior do ombro / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura proximal do úmero (tratamento
conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

preto

Faixa do braço
pré-formada para maior
aderência ao apertar.
medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).
Manga inferior do
braço
a manga do antebraço
com abertura fácil
permite a realização
de exercícios passivos
e com efeito pêndulo.

Contraindicações
• tratamento conservador e pós-operatório
de luxação posterior do ombro

A abertura simples da
bolsa superior e do
antebraço permite a
realização de
movimentos de treino
funcional precoce (por
ex., com efeito pêndulo).

Modo de ação
• imobilização quase total das articulações
dos ombros e cotovelos
• correção de posições incorretas com
centralização da cabeça do úmero na
cavidade da articulação do ombro
• alívio da dor tanto na terapêutica
conservadora como nos procedimentos
pós-operatórios

medi Arm fix Mini

medi Shoulder fix

medi Arm fix Maxi

largura da faixa abdominal

12

16

12

circunferência da cintura (cm)

até 85

85 – 125

125 – 140

referência

R.050.619

R.060.419

R.050.519
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medi Humeral
fracture brace
Ortótese para fraturas do úmero

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro numa
posição específica, tais como:
• fraturas proximais do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fraturas da parte anterior da cavidade
glenoideia
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

preto

Talas rígidas removíveis
para um ajuste
personalizado e raios X.

Faixas de braço
totalmente ajustáveis,
podem ser
reposicionadas ou
removidas garantindo
um ajuste flexível da
aplicação e do grau de
compressão.

Modo de ação
• estabilização da fratura garantida pelas
talas de metal e pelo sistema de alças
• ligeira compressão
• fácil de aplicar e retirar promovendo
a reabilitação mais rápida

Alça de antebraço
removível.

Almofada de extensão
com função de
adaptação ao
perímetro, disponível
como artigo opcional
(n.º de ref. R.E90.039).

circunferência do braço (cm)

21 – 28

26 – 34

31 – 40

tamanho

S

M

L

referência

R.091.◊12

R.091.◊13

R.091.◊14

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi
Shoulder sling
Imobilizador com Banda torácica

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador da luxação
posterior do ombro / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura proximal do úmero (tratamento
conservador, pós-operatório)
Modo de ação
• fixação estável do ombro e do antebraço
• estabilização adicional devido à banda
torácica

tamanho

universal

referência

R.030.G19
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Vantagens do produto

cinzento

Permite um acesso sem limitações, para inspeção da
ferida.
Permite a realização de exercícios limitados, em
estágios mais avançados do tratamento, devido à
remoção fácil do suporte de ombro.

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

medi SAS®
comfort
Suporte com abdução do
ombro a 15°

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução, como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto
O apoio da mão (com
bola de exercícios
integrada)
permite que os
pacientes exercitem o
antebraço e o punho
- circulação melhorada
-p
 revine a rigidez do
punho.
Almofada de formato
anatómico garante um
apoio confortável do
braço.

Modo de ação
• posicionamento lateral com abdução 15°
promovido pela almofada de formato
anatómico
• alivia a pressão exercida no espaço
subacromial
• suporta o limbo ventral e as áreas da
cápsula

comprimento do antebraço (cm)

cinzento

A solução especial com
argola e alça retira as
forças de tensão da
zona saudável dos
ombros / pescoço

até 34

34 – 39

acima de 39

tamanho

S

M

L

referência

R.013.◊12

R.013.◊13

R.013.◊14

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi SAS® 15
Imobilizador com abdução 15º

de
Com bolsa vel
irá
braço resp

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução, como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

cinzento

Bolsa de braço
respirável garante um
conforto de utilização
melhorado.

Posicionamento seguro
e confortável com
almofada pré-formada,
de formato anatómico.

Modo de ação
• abdução 15° para evitar capsulite adesiva
(ombro congelado)
• posicionamento lateral com abdução 15º
para aliviar o limbo ventral e a cápsula
• para evitar a rigidez do ombro

O apoio da mão apoia a
mão e permite ligeiros
exercícios do antebraço.

comprimento do antebraço (cm)

até 34

35 – 39

acima de 39

tamanho

S

M

L

referência

R.011.012

R.011.013

R.011.014
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medi SAS® multi
Imobilizador com abdução 15º

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução e rotação externa opcional,
como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• imobilização pós-operatória na sequência
de estabilização do ombro
• após luxação posterior do ombro
(tratamento conservador)
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

cinzento

Faixa almofadada na
cintura
apoio seguro mesmo
estando deitado; sem
deslize posterior.

Conforto de utilização
o cinto alivia a tração
exercida na zona do
ombro e do pescoço.

Rotação externa
ajustável
a cunha separada
permite o
posicionamento
individual do braço para
uma rotação externa
segura.

Modo de ação
• posicionamento lateral devido à almofada
de formato anatómico
• alivia a pressão exercida no espaço
subacromial
• suporta o limbo ventral e as áreas da
cápsula

comprimento do antebraço (cm)

até 34

acima de 35

tamanho

S

L

referência

R.022.◊09

R.023.◊09

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi SAS® 45
Imobilizador com abdução 45º ou 30º

em
isponível
Também d
mini
5
4
S
A
S
i
d
versão me

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução, como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto

cinzento

Conforto de utilização
o cinto alivia a tração
exercida na zona do
ombro e do pescoço.

Almofada de formato
anatómico
Suporte seguro
garantido; sem
deslizamento para
a posição posterior.

Modo de ação
• posicionamento lateral com almofada de
formato anatómico, para aliviar o limbo
ventral e a cápsula
• alivia a pressão exercida no espaço
subacromial
• abdução 30° ou 45° para evitar capsulite
adesiva (ombro congelado)

Descanso da mão
apoia a mão e permite
a realização de treino
leve do antebraço.

Fecho universal permite
usar o suporte no lado
esquerdo ou direito.

circunferência do abdómen (cm)

até 80

81 – 104

acima de 105

tamanho

mini

S

L

referência

R.021.009

R.021.002

R.021.004
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medi SAK
Imobilizador com abdução
variável (10º a 60º)

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização e alívio da articulação do ombro
em abdução, como, por ex.:
• após reconstrução acromioclavicular
• fratura da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
• na sequência de prótese do ombro
• tratamento pós-operatório após luxação da
articulação do ombro
• tenodese do bíceps
• síndrome do impacto do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
Modo de ação
• alívio temporário da pressão no espaço
subacromial
• mobilização para prevenir aderências no
espaço subacromial, subcoracóide e
subdeltóide
• imobilização da articulação do ombro com
abdução de 10° a 60° graus

tamanho

universal

referência

5830401

Vantagens do produto

cinzento

Conforto de utilização
o cinto alivia a tração
exercida na zona do
ombro e do pescoço.

Cunha de braço
fixação garantida do
suporte do braço em
posição de abdução.

Descanso da mão
apoia a mão e permite
a realização de treino
leve do antebraço.

Área de contacto
alargada
proporciona uma
sensação de segurança.
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medi elastic
elbow support
Suporte de cotovelo em malha
elástica

Indicações
Todas as indicações em que é requerido um
efeito de compressão suave do cotovelo,
como, por ex.:
• epicondilite lateral e medial
(cotovelo de tenista / golfista)
• inflamação da articulação devido a artrose /
artrite

caramelo

Vantagens do produto
Altamente elástico, formato anatómico, suporte
extensível em malha dupla.
O efeito de compressão melhora a reabsorção de
edemas e derrames.
Redução rápida do edema, com alívio da dor na
região afetada.

Modo de ação
• alivia a articulação inflamada e melhora a
circulação sanguínea para a zona do tecido
mole em torno da articulação, produzindo
uma compressão constante e uma ação
massajante durante o movimento do
paciente

5 cm
2“

circunferência do antebraço (cm)

20 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 35

tamanho

I

II

III

IV

V

referência

3.266.001

3.266.002

3.266.003

3.266.004

3.266.005
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Epicomed®
Suporte elástico para o cotovelo
com almofadas de massagem
em silicone e faixa de tensão

Indicações
Todas as indicações em que é requerida um
efeito de compressão suave, com almofadas
de suporte do cotovelo, como, por ex.:
• epicondilite lateral e medial
(cotovelo de tenista / golfista)
• artrose e artrite

isponível
Também d
ome d
como Epic g. .1 58)
+ motion (pá
E

Vantagens do produto
Utilização segura e
confortável devido à
banda de fixação larga e
flexível com pontos de
silicone

Faixa adicional para
ajuste personalizado do
suporte.
Clima Fresh

Efeito de massagem
suave e redução do
edema devido às
inserções de silicone
integradas, com perfil
3D.

Suporte terapêutico digital suplementar

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/epi

Comfort Zone

medi Kidz –
os tamanhos
I + II
também são
adequados para
crianças.

Sem cortes, pelo
rebordo medi flexível.

medi.biz/epi

5 cm
2“

areia

Clima Comfort

Modo de ação
• o tecido de malha de compressão e as duas
inserções de silicone integradas provocam
um efeito de massagem que auxilia o
processo de cicatrização
• a pressão é exercida em áreas específicas,
ajudando a reduzir a dor e aliviar a tensão
nas inserções dos tendões

YourPhysioTraining

cinza

circunferência do antebraço (cm)

17 – 20

20 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 35

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.400.∆11

K.400.∆12

K.400.∆13

K.400.∆14

K.400.∆15

K.400.∆16

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
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medi
Epibrace
Banda para epicondilite

Indicações
Todas as indicações que requeiram redução
do esforço na inserção do músculo no
epicôndilo ulnar e/ou radial, tais como:
• epicondilite (por ex., cotovelo de tenista ou
golfista)

cinzento /
cinzento

Vantagens do produto

Modo de ação
• reduz a tensão exercida no músculo afetado
e nos pontos de ligação dos tendões do
cotovelo, devido à almofada de pressão

Almofada flexível: pode
ser usada onde quiser, à
esquerda e à direita.
Ideal para cotovelo de
tenista ou golfista.

A estrutura ondular e a
almofada com perfil 3D
melhoram a drenagem
do fluido linfático.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

medi.biz/epi

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/epi

Rebordo macio: suave
para a pele, não prende.

Ajuste preciso da
pressão devido à escala
de medidas integrada
na banda.

Ainda mais fácil de
colocar devido à tira de
suporte.

Pode ser usado numa circunferência do
antebraço de até 36 cm

tamanho

universal

referência

R.110.01∆

∆ = preencher para a cor: 0 = cinzento / cinzento, 1 = magenta / cinzento, 2 = lima / cinzento
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magenta /
cinzento
lima /
cinzento

medi Epico active
Suporte de cotovelo, com limitação da
extensão / flexão

Indicações
Todas as indicações que requeiram a garantia
da orientação fisiológica da articulação do
cotovelo e/ou alívio do aparelho articular,
como, por ex.:
• utilização no tratamento conservador para
tratamento funcional preventivo após
luxações do complexo ligamentar do
cotovelo
• em caso de instabilidade medial e/ou lateral
do cotovelo
• utilização no pós-operatório com
osteocondrite dissecante
• utilização no pós-operatório na sequência
de tratamento cirúrgico da cartilagem
• utilização no pós-operatório na sequência
de sutura ligamentar
Modo de ação
• as talas policêntricas guiam e estabilizam a
articulação do cotovelo
• proteção contra deformidades em varo e
valgo
• podem ser usados bloqueios nas
articulações para limitar a flexão e a
extensão
• o suporte em que pode confiar no momento
de voltar a praticar desporto

Vantagens do produto

cinzento /
lima

As pontas das tiras
podem ser cortadas/
encurtadas para um
ajuste mais fácil

Zonas maleáveis
sensíveis fabricadas
em material suave e
respirável em licra para
um maior conforto de
utilização.

Linha indicadora /
auxiliar de
posicionamento na
dobra do cotovelo
facilita o
posicionamento
correto.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/epi

medi.biz/epi

Circunferência do antebraço* (cm)

19 – 23

23 – 26

26 – 29

29 – 32

acima de 32

Circunferência do braço (cm)

21 – 24

24 – 28

28 – 32

32 – 37

acima de 37

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

R.033.001

R.033.002

R.033.003

R.033.004

R.033.005

**

*

medido 5 cm abaixo da articulação do cotovelo; **medido 15 cm acima da articulação do cotovelo
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stimento
Novo: Reve o antebraço,
n
o
d
a
o
acolch
se
ante, que
iz
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e
d
ti
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ível ao
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e
fl
o
mo d
ajust a de
membro

medi Epico
ROM®s
Ortótese para cotovelo para
mobilização ou imobilização da
articulação rádio ulnar proximal

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
mobilização funcional precoce com limitação
de movimentos da articulação do cotovelo e
imobilização da articulação radio-ulnar
proximal, como, por ex.:
• refixação cirúrgica de epicondilites centrais
e laterais
• tratamento conservador de luxações do
cotovelo
• tratamento cirúrgico de rotura do bicípete
ou do tricípite
• epicondilites centrais e laterais
• ruturas de bicípete e tricípete tratadas
cirurgicamente
• fratura da cabeça radial
(tratamento conservador, pós-operatório)
• tratamento pós-operatórios após implante
de prótese
• fratura do úmero distal
(tratamento conservador, pós-operatório)

Vantagens do produto
Mobilização de forma
controlada e adaptada
às indicações
terapêuticas, devido à
regulação da flexão/
extensão (em
incrementos de 10) de
0° – 120°.
Novo: Apoio da mão em
tecido macio e
confortável, para um
maior conforto de
utilização - Mesmo com
edema.

Novo: Revestimento
acolchoado no
antebraço,
antideslizante, que
assenta de modo
flexível à zona do
antebraço garantindo
um apoio seguro.

Modo de ação
• imobilização eficaz da articulação do
cotovelo por via da fixação do braço e do
antebraço
• o ajuste da limitação de movimentos
(0° – 120°) garante uma mobilização de
forma controlada e adaptada às indicações
terapêuticas e promove a recuperação
• prevenção de movimentos que possam
causar luxações ou subluxações
• previne movimentos de pronação e
supinação do braço, graças ao apoio da mão

O tamanho do
revestimento
acolchoado pode ser
reduzido, para garantir
o ajuste individual do
utilizador. Este tecido
ondulado especial de
revestimento da
estrutura ajuda a
drenagem linfática.

comprimento do antebraço (cm)

até 29

29 – 42

tamanho

S

L

referência

R.033.◊02

R.033.◊04

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita

62 • medi Ortopedia • Ombro / Cotovelo

cinzento / grafite

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

Ombro / Cotovelo • medi Ortopedia • 63

protect.SIS
Imobilizador de braço

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador com luxação
posterior do ombro / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura proximal da cabeça do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
Modo de ação
• alívio da articulação do ombro, úmero
e cotovelo

tamanho

universal

referência

G.670.009
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Vantagens do produto
Tamanho universal.
Adaptação fácil e rápida, ajuste perfeito.

preto

protect.
Clavicle
support
Suporte para a clavícula

Indicações
Para posicionamento e imobilização da
clavícula
• deslocações da clavícula
• distensões e fraturas da clavícula
Contraindicações
• compressão do feixe neurovascular
• constrição das vias respiratórias

Vantagens do produto

preto

Fecho e abertura fácil.
O fecho plano quase não se sente nas costas.
Grande segurança durante a terapia: o material
assegura o posicionamento seguro do suporte.
Suave para a pele: o algodão permeável ao ar causa
uma sensação agradável na pele, especialmente na
pele sensível da zona axilar.

Modo de ação
• fixação segura e estável da cintura
escapular
• promove o alinhamento correto do osso
fraturado ao exercer tração posterior no
ombro.

circunferência do peito (cm)

66 – 81

82 – 97

98 – 112

tamanho

S

M

L

referência

5.5G2.502

5.5G2.503

5.5G2.504
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Mão
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Manumed
active

isponível
Também d
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E+ motion

Suporte elástico para o
punho, com Tala
estabilizadora

Indicações
Todas as indicações que requeiram um
suporte do punho com reforço ou almofada:
• lesões do punho, por ex., distensões ou
entorses
• osteoartrose do punho
• tenossinovite
• sensação de instabilidade

Vantagens do produto

cinza

Formato ajustado ao
corpo e elevada
elasticidade,
especialmente na área
do polegar devido à
zona de conforto
otimizada.

Clima Comfort

Posicionamento correto
da tira de aperto e alívio
para a estilóide da ulna
pela abertura da alça
otimizada.

Modo de ação
• estabilização do punho conferida pela
malha de compressão e pela tala
incorporada
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização do punho
• circulação sanguínea melhorada nas zonas
de tecidos moles pela compressão da malha
→ redução do edema e do hematoma

Suporte e estabilização
garantidas pelo
tamanho otimizado da
tala palmar.

Clima Fresh

Comfort Zone

medi Kidz –
nos tamanhos
I + II também
adequados
para crianças.

Acessórios
O auxiliar para calçar
ajuda na aplicação.

circunferência do punho (cm)

13 – 15

15 – 17

17 – 19

19 – 21

tamanho

I

II

III

IV

referência

K.41◊.∆11

K.41◊.∆12

K.41◊.∆13

K.41◊.∆14

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita / ∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia

68 • medi Ortopedia • Mão

areia

medi
Wrist support
Tala para imobilização do punho

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização do punho pelo menos em dois
sentidos de deslocação, com mobilidade dos
dedos, como, por ex.:
• imobilização após entorses do punho
• tendinite, tenossinovite
• tratamento conservador com fratura distal
do rádio
• alterações artrósicas na região do punho
• síndrome do canal cárpico
(tratamento conservador, pós-operatório)
• lesões da Fibrocartilagem Triangular
• registo de síndrome do canal cárpico

Vantagens do produto

cinzento

Faixa de suporte extra larga para o punho.
Tala de alumínio moldável.
Feito em material de algodão-licra
robusto e amigo da pele.

Modo de ação
• redução do edema e da inflamação devido à
imobilização do punho
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização palmar

circunferência do punho (cm)

10 – 14

14 – 18

18 – 22

22 – 26

tamanho

S

M

L

XL

referência

R.200.◊01

R.200.◊02

R.200.◊03

R.200.◊04

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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Manumed
Tala para imobilização
do punho

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização do punho pelo menos em dois
sentidos de deslocação, com mobilidade dos
dedos, como, por ex.:
• imobilização após entorses do punho
• tendinite, tenossinovite
• tratamento conservador com fratura distal
do rádio
• alterações artrósicas na região do punho
• síndrome do canal cárpico
(tratamento conservador, pós-operatório)
• lesões da Fibrocartilagem Triangular
• registo de síndrome do canal de Guyon

Vantagens do produto

cinzento

Fácil de colocar com o
sistema de
deslizamento.

medi Airtex

Tala de alumínio com
formato anatómico,
ajustável
individualmente.

Modo de ação
• redução do edema e da inflamação devido à
imobilização do punho
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização palmar

circunferência do punho (cm)

até 14

14 – 18

19 – 23

24 – 28

tamanho

0

I

II

III

referência

R.110.◊∆0

R.110.◊∆1

R.110.◊∆2

R.110.◊∆3

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita / ∆ = preencher para a cor: 3 = cinzento, 0 = preto
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preto

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

Manumed T
Ortótese para imobilização do
punho com apoio do polegar

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização do punho, com fixação do
polegar, tais como:
• distensão ou distorção do punho e/ou
polegar
• fixação pós-operatória do punho e do
polegar
• lesão do ligamento colateral ulnar da
articulação basal do polegar
• tendinite e tendinopatia do punho
e/ou polegar
• fases inflamatórias de doenças reumáticas
• rizartrose

Vantagens do produto

cinzento

Fácil de colocar com o
sistema de
deslizamento.

preto

medi Airtex

Tala de alumínio com
formato anatómico,
ajustável
individualmente.

Modo de ação
• redução do edema e da inflamação devido à
imobilização do punho e do polegar

circunferência do punho (cm)

até 14

14 – 18

19 – 23

24 – 28

tamanho

0

I

II

III

referência

R.110.◊∆0

R.110.◊∆1

R.110.◊∆2

R.110.◊∆3

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita / ∆ = preencher para a cor: 6 = cinzento, 2 = preto
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Manumed
RFX
Tala para imobilização do
punho e do antebraço

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização do punho pelo menos em dois
sentidos de deslocação, com mobilidade dos
dedos, como, por ex.:
• imobilização após entorses do punho
• tendinite, tenossinovite
• tratamento conservador com fratura do
rádio distal
• alterações artrósicas na região do punho
• síndrome do canal cárpico
(tratamento conservador, pós-operatório)
• lesões da Fibrocartilagem Triangular

Vantagens do produto

cinzento

Abertura extra larga
permite uma colocação
fácil e sem dor mesmo
com penso.

Agradável de usar
estrutura com abertura
lateral e rede altamente
elástica asseguram
a respirabilidade.

Modo de ação
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização palmar e
dorsal

Estabilidade fiável
as talas palmar e dorsal
extra largas, feitas em
alumínio são
anatomicamente
pré-moldadas e
individualmente
ajustáveis.
Tiras ajustáveis
individualmente
Adaptação individual
para situações de
redução do edema.

circunferência do punho (cm)

0 – 13

13 – 16

17 – 21

22 – 26

tamanho

0

I

II

III

referência

R.112.◊00

R.112.◊01

R.112.◊02

R.112.◊03

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi CTS
Ortótese do punho com Tala
para o dedos

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização do punho, com fixação dos
dedos, tais como:
• síndrome do túnel cárpico
(tratamento conservador, pós-operatório)
• tendinite, tenossinovite
• artrose do punho
• entorses do punho, metacarpo e dedos

Vantagens do produto

cinzento

Elevado conforto de
utilização devido à
estrutura aberta e
extremamente leve.

A tala palmar é
anatomicamente
pré-moldada e pode
ser adaptada
individualmente.

Modo de ação
• redução do edema, inflamação e dor por
ação da imobilização do punho e dos dedos
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização do punho
e dos dedos
• repouso noturno do punho e da mão

comprimento da mão (cm)

até 15

15 – 17

17 – 19

19 – 22

tamanho

0

I

II

III

referência

R.110.000

R.110.001

R.110.002

R.110.003
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medi
Thumb support
Tala estabilizadora do polegar

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização da articulação trapéziometacárpica, como, por ex.:
• rizartrose do polegar
• lesões de ligamentos (lesões desportivas,
por ex., polegar do esquiador)
• estados inflamatórios da articulação do
dedo polegar

Vantagens do produto

cinzento

Feito em material suave para a pele, à base de
algodão-licra durável.
Tala de alumínio flexível.

Modo de ação
• estabilização da articulação carpometacárpica e metacarpo-falângica
• redução da dor relacionada com o
movimento, devido à estabilização das
articulações do polegar

circunferência do punho (cm)

10 – 14

14 – 18

18 – 22

22 – 26

tamanho

S

M

L

XL

referência

R.210.◊01

R.210.◊02

R.210.◊03

R.210.◊04

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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Rhizomed®
soft
Tala para imobilização do
polegar

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização das articulações carpometacárpica e metacarpo-falângica do
polegar, tais como:
• rizartrose
• lesões ligamentares (polegar de esquiador)
• inflamação da articulação do polegar

Vantagens do produto

preto

Elevado conforto de
utilização
a tala tem um formato
semi-aberto fabricada
num tecido elástico e
respirável, assegurando
um elevado conforto de
utilização e permitindo
um ajuste aos
diferentes graus de
edema.

Modo de ação
• estabilização das articulações carpometacárpica e metacarpo-falângica do
polegar
• redução da dor relacionada com o
movimento, devido à estabilização das
articulações do polegar

Estabilidade reforçada
as tiras de velcro
ajustáveis
individualmente
proporcionam
estabilidade adicional.

Manuseamento fácil
abertura ampla para
que seja mais fácil de
colocar e tirar, com o
mínimo de dor possível.

Imobilização fiável
a estabilização
integrada proporciona
uma imobilização fiável
da área afetada.

circunferência do punho (cm)

13 – 17

18 – 23

tamanho

I

II

referência

R.141.001

R.141.002
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Rhizomed®
Ortótese para o polegar,
para a articulação selar
e basal do polegar

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização das articulações
carpometacárpica e metacarpo-falângica
do polegar, tais como:
• rutura do ligamento lateral ulnar
• rizartrose do polegar
• estados inflamatórios na zona da
articulação trapézio-metacarpiana do
polegar (tratamento conservador, póstraumático, pós-operatório)

Vantagens do produto

preto

Ajuste individual
devido à estrutura em
alumínio.

Ajusta-se
perfeitamente devido
ao sistema de
deslizamento e à alça
de retenção da cinta.

Modo de ação
• estabilização das articulações carpometacárpica e metacarpo-falângica do
polegar
• redução da dor relacionada com o
movimento, devido à estabilização das
articulações do polegar

Ajuste fácil, estrutura
aberta previne a
transpiração.

comprimento (cm)

até 8

8 – 10

10 – 12

acima de 12

tamanho

XS

S

M

L

referência

R.140.◊01

R.140.◊02

R.140.◊03

R.140.◊04

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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Anca
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medi
orthocox
Faixa de compressão da anca
desenhada pelo Prof. Dr. med.
Echtermeyer

Indicações
Todas as indicações em que é requerida a
compressão da bacia ou da coxa, no pósoperatório, como, por ex.:
• osteotomia de reposição intertrocantérica
• fixação interna de fraturas
transtrocantéricas
• substituição total da anca

Vantagens do produto

cinzento

Aplicação simples e rápida.
Utilização muito confortável devido ao tecido
extremamente permeável
e suave para a pele em material hipoalergénico.
Observação: A etiqueta é colocada na parte de fora do
produto para não irritar a cicatriz da cirurgia.

Modo de ação
• controla a rotação da anca
• compressão ótima da região da anca
• reutilizável após renovação dos pensos
• auxilia na mobilização do paciente
• acesso fácil para realização do penso

A
B

(A) circunferência da anca (cm)

70 – 90

85 – 105

100 – 120

115 – 140

130 – 160

(B) circunferência da coxa (cm)

50 – 60

55 – 70

65 – 80

75 – 90

75 – 90

tamanho

S

M

L

XL

XXL

referência

8.08◊.002

8.08◊.003

8.08◊.004

8.08◊.005

8.08◊.006

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita

80 • medi Ortopedia • Anca

medi
Hip one
Ortótese funcional
para a articulação
da anca

Indicações
Todas as indicações em que é requerido um
suporte para a articulação da anca, como, por
ex.:
• instabilidades moderadas
• inflamação da articulação e edemas
• artrose e artrite

Vantagens do produto
As peças da anca são
fáceis de dobrar.

Modo de ação
• protege contra deslocação / luxação
• terapia controlada de exercício funcional
precoce
• ajuste de limitações à extensão e flexão
com incremento de 15 ° até 90 °
• abdução dinâmica

A
B

preto /
branco

Conforto devido
ao revestimento
com almofada.

Ajuste variável do
ângulo.

(A) circunferência parcial da anca (cm)

70 – 90

90 – 110

110 – 135

tamanho

S

M

L

referência

5.5F9.1◊2

5.5F9.1◊3

5.5F9.1◊4

(B) circunferência parcial da coxa (cm)

38 – 50

50 – 62

62 – 76

tamanho

S

M

L

referência

5.5F9.2◊2

5.5F9.2◊3

5.5F9.2◊4

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita

Para adquirir o produto completo, use os dois números do artigo:
medição do membro da anca e da coxa:
A circunferência da anca
b circunferência da coxa medida 5 cm abaixo da virilha
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Joelho
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medi Patella
tendon support
Suporte para o tendão rotuliano

Indicações
Todas as indicações que requerem alívio de
pressão no ligamento e inserção tendinosa,
como por exemplo:
• tendinite patelar (Jumper's Knee)
• dor associada ao mau alinhamento
patelo-femoral
• instabilidade moderada da articulação
do joelho
Modo de ação
• alivia a dor e a tensão nas inserções do
tendão patelar

tamanho

universal

referência

G.200.009
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Vantagens do produto
Almofada de formato anatómico.
Fabricado em material suave para a pele, à base de
algodão-licra.

cinzento

medi elastic
knee support
Suporte para o joelho com
alongamento bidirecional

Indicações
Todas as indicações que exijam compressão
de tecidos moles, como por exemplo:
• ligeira instabilidade da articulação do joelho
• derrames e edemas articulares
• inflamação crónica, pós-operatória
e pós-traumática
• osteoartrose e artrite

Vantagens do produto

caramelo

item 601: Alongamento bidirecional, anatomicamente
moldado.
item 602:
igual ao 601, mas com
uma faixa superior com
pontos de silicone, que
impede que se mova
mesmo durante o
exercício.

Modo de ação
• alivia a articulação inflamada e melhora a
circulação sanguínea para a zona do tecido
mole em torno da articulação, produzindo
uma compressão constante e uma ação
massajante durante o movimento do
paciente

item 603:
igual ao 601, mas com
duas espirais mediais e
laterais em aço.

item 605:
igual ao 601, mas com
a rótula aberta e duas
espirais mediais
e laterais em aço.

Classe de compressão II.

15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

circunferência
“f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

circunferência
“d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

VII

referência
item 601

3.280.001

3.280.002

3.280.003

3.280.004

3.280.005

3.280.006

3.280.007

referência
item 602

3.281.001

3.281.002

3.281.003

3.281.004

3.281.005

3.281.006

3.281.007

referência
item 603

3.290.001

3.290.002

3.290.003

3.290.004

3.290.005

3.290.006

3.290.007

referência
item 605

3.290.101

3.290.102

3.290.103

3.290.104

3.290.105

3.290.106

3.290.107
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Genumedi®
Joelheira elástica com anel
de silicone para a rótula

isponível
Também d edi®
um
como Gen
(pág. 1 56)
E+ motion

Indicações
Todas as indicações que requerem
compressão de tecidos moles com almofadas
locais na área da patela, como por exemplo:
• instabilidades moderadas
• artrose e artrite
• síndrome da dor patelofemoral
Modo de ação
• inserção de silicone com efeito de
massagem
• melhora a circulação sanguínea e facilita
a absorção de hematomas e edemas
• melhora a proprioceção e o suporte
muscular (estabilização do joelho)

Vantagens do produto

cinza

Nova tecnologia da
malha proporciona uma
fácil colocação e
conforto de utilização
melhorado, com
estabilidade testada e
comprovada.

Clima Comfort

Zona de Conforto
Otimizado, com
estrutura estriada, para
um conforto de
utilização melhorado na
parte de trás do joelho.

Anel de silicone
integrado para a rótula,
com perfil 3D, para um
efeito de massagem.
Variantes
Genumedi®
Standard
Genumedi®
Extra Larga
com dispositivo
de imobilização
inovador

Genumedi®
Extra Larga,
com faixa superior

Genumedi®

fabrico por
medida
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areia

Pressão mínima para
alívio da rótula devido
ao reforço interno
especial do anel de
silicone.

Pontos de silicone
integrados para uma
fixação firme.

Clima Fresh

Comfort Zone

medi Kidz –
os tamanhos
I + II
também são
adequados
para crianças.

Genumedi®
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

circunferência “f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

circunferência “d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

referência

K.102.∆11

K.102.∆12

K.102.∆13

K.102.∆14

K.102.∆15

K.102.∆16

K.102.∆17

K.102.218*

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
*apenas disponível em prata

Genumedi® extra larga
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

circunferência “f“ (cm)

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

61 – 64

circunferência “d“ (cm)

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

tamanho

III

IV

V

VI

VII

VIII

referência

K.103.∆◊3

K.103.∆◊4

K.103.∆◊5

K.103.∆◊6

K.103.∆◊7

K.103.288*

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8= areia
◊ = preencher a variante: 2 = extra largo com dispositivo de imobilização inovador, 8 = extra largo com faixa superior
* apenas disponível em prata com fita adesiva comprovada

Genumedi® fabrico por medida
Informação necessária:
cF
cE
cD
cC

Também d

lE – F

isponível

lE – D
lE – C

medições

lE – F

lE – D

lE – C

comprimento
mínimo (cm)

15

7

12

Genumedi esquerdo cinza MTM

K.102.200

Genumedi direito cinza MTM

K.102.270

Genumedi esquerdo areia MTM

K.102.800

Genumedi direito areia MTM

K.102.870

Genumedi esquerdo cinza MTM
com faixa com pontos de silicone

K.103.200

Genumedi direito cinza MTM
com faixa com pontos de silicone

K.103.270

Genumedi esquerdo areia MTM
com faixa com pontos de silicone

K.103.800

Genumedi direito areia MTM
com faixa com pontos de silicone

K.103.870

Envie as seguintes informações para o os nossos serviços via
e-mail:

Informações sobre
o cliente
• nome do cliente
• número de cliente
• nome do doente
• idade
• altura
• sexo

informações sobre o produto
• cor: Cinza ou Areia
• joelho esquerdo ou direito
• com ou sem faixa superior com
pontos de silicone (topo redondo,
5 cm, neste caso a faixa já está
incluída no comprimento (ou seja,
lE-F = 15 cm corresponde a uma
faixa superior de 10-15 cm).

Tenha em atenção o seguinte: O cliente é responsável pela
exatidão das informações.
Os produtos personalizados não podem ser devolvidos.
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Genumedi® PT
Joelheira elástica para tração e
centralização da rótula

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
orientação segura da rótula, como, por ex.:
• síndrome da dor patelofemoral
• posicionamento errado da rótula
• lateralização da rótula
• rótula hipermóvel
• desalinhamento da rótula

Vantagens do produto

cinza

Relaxa e ativa
as almofadas 3D
colocadas com precisão
relaxam e ativam os
músculos vasto lateral
e vasto medial
respetivamente.

Ajuste individual
a tira tensora e,
consequentemente, a
pressão no músculo
vasto lateral podem ser
ajustadas conforme
necessário.

Modo de ação
• efeito positivo sobre as estruturas musculares
que guiam a rótula para compensar o
desequilíbrio
• reduz o tónus muscular do vasto lateral
• ativa o vasto medial
• o anel em silicone reforçado lateralmente
guia suavemente a rótula para um
movimento eficaz do sulco femoral
• compressão propriocetiva para uma
orientação e estabilização fiáveis das
articulações

Correção da inclinação
da rótula
o anel de silicone que
envolve a rótula é
reforçado lateralmente
para promover a
correção da articulação
troclear. O desvio da
rótula é corrigido.

Clima Comfort

Clima Fresh

Comfort Zone

medi Kidz –
os tamanhos
I + II
também são
adequados
para crianças.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

15 cm
6“

f

d

medi.biz/PT

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do URL curto
medi.biz/PT

5 cm
2“

circunferência “f“
(cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

circunferência “d“
(cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

VII

referência

K.14◊.221

K.14◊.222

K.14◊.223

K.14◊.224

K.14◊.225

K.14◊.226

K.14◊.227

◊ = preencher para orientação: 2= esquerda, 3= direita

88 • medi Ortopedia • Joelho

Os ensaios clínicos
confirmam
a eficácia da
Genumedi® PT
está clinicamente comprovado que o desequilíbrio dos
quadríceps que envolvem os músculos vasto medial e vasto
lateral têm um papel importante na causa da dor patelofemural e da instabilidade rotular1 . Além disso, os
resultados dos ensaios clínicos confirmam que a utilização
da Genumedi PT proporciona um alívio genuíno da dor.
os resultados mostram que um relaxamento seletivo do
músculo vasto lateral (através da injeção de botox, por exemplo)
pode ajudar a fortalecer a função fásica do músculo vasto
medial e, assim, permitir que o desequilíbrio muscular seja
corrigido.2
entre dezembro de 2010 e abril de 2012, foram realizados
ensaios clínicos sobre a eficácia do suporte para o joelho
Genumedi PT em cooperação com dois centros de ensaio
independentes em Estugarda e Frankfurt.
a satisfação dos pacientes ultrapassa os 94%
os inquéritos aos pacientes revelaram que, em 80% dos casos,
houve uma redução acentuada da dor e um aumento da
mobilidade. Após o período do ensaio, 94,4% dos pacientes
afirmaram que o suporte para o joelho Genumedi PT foi
benéfico ou extremamente benéfico.
as escalas de Kujala e VAS revelam um alívio acentuado da
dor pela Genumedi PT
durante o tratamento com a joelheira Genumedi PT, foi
registada uma redução significativa da dor entre os utilizadores
do teste:
• a escala de VAS dos pacientes desceu em média 2 pontos.
• após o período de teste, a escala de Kujala era em média de
92 pontos, o que significa que os pacientes foram pouco
limitados nos seus movimentos pela dor.

1

cf. Travell, J. Simons, D. Handbuch der Muskel-Triggerpunkte

Frequência do alívio da
dor e aumento da atividade
do paciente
100 %
80 %

80 %

60 %
40 %
20 %

20 %
0%
alívio de dores

Resultados do 1.º centro de ensaio***

Satisfação dos pacientes
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
O%

= muito benéfico
= benéfico
t = 6 Semanas

t = 12 Semanas

Resultados do 2.º centro de ensaio***

Pontuação VAS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
O

0= restrição
máxima,
10= restrição
mínima

t = 0 Semanas

t = 12 Semanas

Resultados do 1.º centro de ensaio***

Pontuação Kujala
100
85

80
60

92

63

40

0= restrição
máxima

20
0

100 = restrição
mínima
t = 0 Semanas

t = 6 Semanas t = 12 Semanas

Resultados do 2.º centro de ensaio3

(O Manual do Ponto de Evento). Munique 2000
2
3

cf. British Journal of Sports Medicine 2011; 45: 640-645

	Herresthal, J. Gutachten Genumedi PT. Frankfurt 2012. (não publicado)
Wagner, D. Gutachten Genumedi PT. Stuttgart 2012. (não publicado)
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Genumedi® PSS
Joelheira elástica para centralização e
Suporte rotuliano

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
orientação segura da rótula, e alívio do
tendão rotuliano, como por ex.:
• tendinite no joelho (joelho de saltador)
• doença de Osgood-Schlatter
• síndrome da dor patelofemoral

Vantagens do produto
Sistema compensado
das tiras de aperto
para uma distribuição
homogénea da pressão.

Clima Comfort

Modo de ação
• sistema de almofada bipartida para uma
fácil orientação da rótula e redução
específica da pressão e tensão no tendão
rotuliano e da tuberosidade tibial
• sistema compensado das tiras de aperto
para uma distribuição equilibrada da pressão
• a pressão exercida pelo revestimento
integrado dos pontos de silicone estimula
a proprioceção para aumentar o tónus
muscular dos quadríceps
• compressão propriocetiva para uma
orientação e estabilização fiáveis das
articulações

Sistema de almofada
dupla com perfil 3D para
um efeito de massagem
adicional: as almofadas
na rótula e no tendão
estabilizam e
proporcionam um alívio
com a máxima precisão.

medi.biz/PSS

15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

Clima Fresh

Comfort Zone

 lmofada para a
A
rótula com perfil 3D
inovador
medi Kidz –
os tamanhos 0 + I + II
também são
adequados para
crianças.

 lmofada de tendão
A
com revestimento de
pontos de silicone
Excelente aderência
pelo revestimento
de pontos de silicone
integrado.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

Verde lima /
azul-turquesa

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do pequeno
URL medi.biz/PSS

circunferência
“f“ (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

circunferência
“d“ (cm)

22 – 25

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

tamanho

0

I

II

III

IV

V

VI

VII

referência

K.150.400 K.150.401 K.150.402 K.150.403 K.150.404 K.150.405 K.150.406 K.150.407
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Genumedi® plus
Joelheira com anel de silicone para a
rótula e tiras de aperto adicionais

Indicações
Todas as indicações que requerem
compressão de tecidos moles com almofadas
locais na área da patela, como por exemplo:
• instabilidades moderadas
• artrose e artrite
• síndrome da dor patelofemoral

Vantagens do produto

cinza

Com tiras de aperto
adicionais para fins de
estabilização e melhoria
significativa do
conforto.
Clima Comfort

Modo de ação
• o efeito de massagem conseguido pelo
tecido compressivo e a inserção de silicone
melhora a circulação sanguínea e facilita
a absorção de hematomas e edemas
• o suporte para o joelho sem costura e
moldado melhora a proprioceção e o apoio
muscular (estabilização do joelho)

Alívio máximo da
pressão na rótula
devido à orla interna
especial do anel em
silicone.

Clima Fresh

Comfort Zone

Anel rotuliano em
silicone integrado com
perfil 3D, para um efeito
de massagem suave.

Os pontos de silicone
integrados garantem
uma aderência eficaz.

15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

circunferência “f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

circunferência “d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

VII

referência

K.110.221

K.110.222

K.110.223

K.110.224

K.110.225

K.110.226

K.110.227
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Genumedi® pro
Ortótese para fins de orientação
fisiológica da articulação do joelho

Indicações
Todas as indicações em que é necessário o
apoio da orientação fisiológica da articulação
do joelho, como por exemplo:
• instabilidade leve a moderada do joelho
• gonartrose
• instabilidade moderada nos ligamentos
Modo de ação
• o efeito de massagem da almofada de
silicone integrada
- reduz o edema e hematoma
• a compressão propriocetiva
- guia e estabiliza as articulações
• as articulações easyglide imitam com
precisão o movimento natural de rotação
e deslizamento da articulação do joelho
- proporcionando uma estabilização
confortável

Vantagens do produto

cinza

As modernas
articulações easyglide
estabilizam e suportam
o movimento natural de
rotação e deslizamento
da articulação do joelho.

Com tiras de aperto
adicionais para fins de
estabilização e melhoria
significativa do
conforto.

Genumedi® pro
Standard
Genumedi® pro
extra larga
com faixa superior
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Clima Fresh

Comfort Zone

Anel patelar em silicone
integrado com perfil 3D
para um efeito de
massagem suave.

Os pontos de silicone
integrados garantem
uma aderência eficaz.

Variantes

Clima Comfort

Genumedi® pro
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

circunferência
“f“ (cm)

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

circunferência
“d“ (cm)

25 – 28

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

VII

referência

K.121.201

K.121.202

K.121.203

K.121.204

K.121.205

K.121.206

K.121.207

circunferência
“f“ (cm)

46 – 49

49 – 52

52 – 55

55 – 58

58 – 61

circunferência
“d“ (cm)

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

Genumedi® pro extra larga
15 cm
6“

f

d

5 cm
2“

tamanho

III

IV

V

VI

VII

referência

K.121.273

K.121.274

K.121.275

K.121.276

K.121.277
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Stabimed® pro
Joelheira maleável funcional curta,
em material Airtex medi

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho, como, por ex.:
• em caso de instabilidades do joelho
• na sequência de lesões no menisco
• em caso de osteoartrite do joelho

Vantagens do produto

cinzento

Muito confortável de
usar devido ao material
de rede na parte
posterior.

Modo de açãoo
• estabilização colateral da articulação do
joelho
• melhoria da proprioceção para aumentar
a própria orientação e estabilização da
articulação do joelho
• prevenção da hiperextensão

15 cm
6“

Utilização sem
problemas em
desportos de contacto.

versão em manga

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

referência

G.080.061

G.080.062

G.080.063

G.080.064

G.080.065

G.080.066

G.080.067
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Stabimed®
Joelheira maleável funcional
curta, com limitação de flexão /
extensão

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
como, por ex.:
• em caso de lesões nos ligamentos
• em caso de instabilidades ligeiras
• na sequência de lesões no menisco
• em caso de osteoartrose leve a moderada

Vantagens do produto

cinzento

Muito confortável de
usar devido ao material
de rede na parte
posterior.

Substituição da cunha
sem a necessidade de
ferramentas.

Modo de ação
• estabilização colateral segura da
articulação do joelho
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• melhoria da proprioceção para aumentar
a própria orientação e estabilização da
articulação do joelho
• prevenção da hiperextensão
- extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°

15 cm
6“

versão sistema wrap

A articulação
physioglide imita o
movimento de flexão /
extensão do joelho e
garante um ajuste
seguro.

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

referência

G.070.041

G.070.042

G.070.043

G.070.044

G.070.045

G.070.046

G.070.047

As seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°.
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Collamed® /
Collamed® long
Joelheira maleável funcional comprida,
com limitação de flexão / extensão

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
como, por ex.:
• em caso de lesões nos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões dos ligamento
cruzados (tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• em caso de instabilidades no joelho
• na sequência de lesões no menisco
• em caso de osteoartrose leve a moderada

Vantagens do produto

cinzento

Excelente adesão
devido à versão wrap
com fecho de velcro na
parte frontal.

Utilização muito
confortável devido ao
material em rede na
parte posterior.

Modo de ação
• estabilização ótima através do princípio de
4 pontos
• estabilização segura do colateral através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• melhoria da proprioceção para aumentar
a própria orientação e estabilização da
articulação do joelho
• prevenção da hiperextensão
-extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
-flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°

versão sistema wrap

Substituição da cunha
sem a necessidade de
ferramentas.

A articulação
physioglide imita o
movimento de flexão /
extensão do joelho e
garante um ajuste
seguro.

Collamed®
15 cm
6“

circunferência da coxa (cm) 31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

74 – 84

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

referência

G.060.141 G.060.142 G.060.143 G.060.144 G.060.145 G.060.146 G.060.147

As seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°

Collamed® long
circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.060.151

G.060.152

G.060.153

G.060.154

G.060.155

G.060.156

As seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°.
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medi PT control
Joelheira maleável para controlo da
localização da rótula, com limitação de
flexão / extensão

Indicações
Todas as indicações em que é requerida uma
correção e/ou estabilização segura da
articulação do joelho, com limitação da
flexão / extensão, como, por ex.:
• após luxação da rótula
(tratamento conservador / pós-operatório)
• síndrome da dor patelofemoral
• em casos de desalinhamento lateral da
patela associado a instabilidade
• após cirurgia retropatelar da cartilagem

Vantagens do produto
Substituição da cunha
sem a necessidade de
ferramentas
as cunhas podem ser
trocadas rápida e
facilmente através das
pinças incorporadas,
sem a necessidade de
parafusos.
Também disponível
em versão wrap
excelente adesão
devido à versão aberta
com fechos de velcro na
parte frontal.

Modo de ação
• alívio eficaz das estruturas lesionadas ou
tratadas cirurgicamente
• correção do desvio patelar lateral
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• limitações:
-- limitação de extensão a: 			
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- limitação de flexão a: 			
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
-- l
imobilização a:				
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• estabilização colateral da articulação
do joelho

15 cm
6“

cinzento

Correção do
deslizamento patelar
através de um
estabilizador individual
e ajustável da rótula e
de uma almofada de ar.

A articulação
physioglide
imita o movimento de
flexão / extensão do
joelho e garante um
ajuste seguro.

versão aberta

versão fechada

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.14□.◊01

G.14□.◊02

G.14□.◊03

G.14□.◊04

G.14□.◊05

G.14□.◊06

□ = preencher a variante: 2= medi PT control, 3= medi PT control wrap / ◊ = preencher a orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / sem flexão
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medi Soft OA light
Ortótese maleável para o joelho para alívio e
distribuição da pressão

ra com
NOVO: Ago
a
extra plan
o
çã
la
u
artic

Indicações
Todas as indicações que requeiram o alívio do
ligamento lateral ou medial pelo princípio de
3 pontos e orientação fisiológica adicional da
articulação do joelho, como, p. ex.:
• gonartrose unilateral
• após tratamento cirúrgico do menisco

Vantagens do produto
Fácil de colocar devido à
versão wrap.

Modo de ação
• alívio do ligamento lateral e medial pelo
princípio dos 3 pontos
• redução da dor devido ao alívio da pressão
no lado afetado da articulação
• compressão para estabilização e melhoria
do efeito propriocetivo
• opções de limitação:
-- extensão: -5° 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
120°
-- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

15 cm
6“

cinzento

Fácil ajuste do alívio
graças ao sistema de
cintos manuais.

Ajuste ergonómico na
zona poplítea – sem
cintos e licra adicional,
para um maior conforto
de utilização.

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.04◊.611

G.04◊.612

G.04◊.613

G.04◊.614

G.04◊.615

G.04◊.616

◊ = preencher a orientação: 2 = esquerda Varo/direita Valgo, 3 = direita Varo/esquerda Valgo
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medi Soft OA
Ortótese maleável para o joelho para alívio e
distribuição da pressão

ra com
NOVO: Ago
a
extra plan
o
çã
la
u
artic

Indicações
Todas as indicações que requeiram o alívio do
ligamento lateral ou medial pelo princípio de
3 pontos, orientação fisiológica adicional e, se
necessário, limitação dos movimentos da
articulação do joelho, como, p. ex.:
• em caso de osteoartrose unilateral
• após cirurgia ou reparação da cartilagem do
joelho
• após operação ao menisco

Vantagens do produto
Ajuste individual pelo
paciente do alívio da
pressão por via do
sistema de cintos
independentes.

Fácil ajuste do alívio
graças ao sistema de
cintos manuais.

Modo de ação
• alívio do ligamento lateral e medial pelo ao
princípio dos 3 pontos
• redução da dor devido ao alívio da pressão
no lado afetado da articulação
• compressão para estabilização e melhoria
do efeito propriocetivo
• opções de limitação:
-- extensão: -5° 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- Flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
120°
-- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

15 cm
6“

cinzento

Versão wrap
Ajuste ergonómico na
zona poplítea – sem
cintos e licra adicional,
para um maior conforto
de utilização.

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.03◊.611

G.03◊.612

G.03◊.613

G.03◊.614

G.03◊.615

G.03◊.616

51 – 57

57 – 65

65 – 74

◊ = preencher a orientação: 2 = esquerda Varo/direita Valgo, 3 = direita Varo/esquerda Valgo
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M.4® AGR
Joelheira funcional para recurvatum

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
pelo menos a dois níveis, como, por ex.:
• genu recurvatum (deformação congénita ou
adquirida do joelho)

Vantagens do produto

cinza

Amortecedores para
proporcionar um
sistema de absorção
progressivo
• azul - menor
densidade
• laranja - densidade
média
• amarelo/transparente
- densidade máxima

Modo de ação
• o sistema progressivo de absorção reduz
o impacto na superfície da articulação do
joelho durante a fase de extensão final ao
caminhar

A articulação
physioglide imita o
movimento de flexão /
extensão do joelho e
garante um ajuste
seguro.

Predefinição da carga
de absorção.

Acessórios
Suporte tibial anterior.

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.051.◊01

G.051.◊02

G.051.◊03

G.051.◊04

G.051.◊05

G.051.◊06

51 – 57

□ = preencher a orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / sem flexão
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57 – 65

65 – 74

Efeito amortecedor progressivo à extensão plena

50°

30°

15°

0°

Predefinição da carga de absorção

estudos e referências

• O controlo do recurvatum através da
combinação da joelheira sueca com uma tala
para o pé e tornozelo – Isakov E., Mizrahi J., Onna
I., Susak Z. Departamento de Reabilitação
Ortopédica, Hospital Loewenstein, Ra’anana,
Israel. – Disabil Rehabil. 1992 Out-Dez;
14(4):187,91.
• recurvatum causado pela paragem parcial do
crescimento da epífise proximal da tíbia:
correção e alongamento simultâneos com
distração fisária.
Relato de dois casos. – Olerud C., Danckwardt Lilliestrom G., Olerud S. – Arch Orthop Trauma
Surg. 1986; 106(1):64-8.
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M.4s® comfort
Tala rígida funcional com limite da
flexão / extensão

Indicações
Todas as indicações que requeiram
orientação fisiológica da articulação do
joelho e/ou redução do esforço na
articulação, tais como:
• rutura do ligamento cruzado
(conservadora / pós-operatória)
• rutura do ligamento colateral
(conservadora / pós-operatória)
• instabilidade do joelho
• intervenção no menisco
• cirurgia de reparação de cartilagem
Modo de ação
• estabilização eficaz graças ao princípio de
4 pontos
• estabilização segura do ligamento colateral
através da estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• limitação de extensão a: -5°, 0°, 10°, 20°,
• 30 °, 45 °
• limitação de flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, 120°

Vantagens do produto

branco

As cunhas servem de
apoio terapêutico ao
permitir o movimento
de extensão e flexão
natural do joelho, e,
simultaneamente, a
estabilização eficaz da
articulação.
Substituição da cunha,
sem necessidade de
ferramentas
as cunhas podem ser
trocadas rápida e
facilmente através das
pinças incorporadas,
sem a necessidade de
parafusos.
A articulação
physioglide imita o
movimento de flexão /
extensão do joelho e
garante um ajuste
seguro.

Acessórios
Ferramenta de flexão
para ajuste individual
das talas rígidas.
referência:
g.E00.009

Meia para usar por
baixo disponível
mediante pedido.
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preto

15 cm
6“

M.4s® comfort

Comprimento
41 cm

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.03∆.◊01

G.03∆.◊02

G.03∆.◊03

G.03∆.◊04

G.03∆.◊05

G.03∆.◊06

∆= preencher para a cor: 7 = preto, 8 = branco / ◊ = preencher para a orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°

M.4s® comfort curta

Comprimento
34 cm

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.032.◊11

G.032.◊12

G.032.◊13

G.032.◊14

G.032.◊15

G.032.◊16

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°
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M.4s®
PCL dynamic
Ortótese rígida de 4 pontos com limitação
de extensão / flexão para o tratamento de
lesões do ligamento cruzado posterior

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
pelo menos a dois níveis, como, por ex.:
• após lesão do ligamento cruzado posterior
(tratamento conservador / pós-operatório)

a
duto para
Outro pro
to
n
e
m
liga
terapia do erior:
ost
cruzado p g. 11 3)
(pá
m e di P T S

Almofada de proteção
do LCP
a almofada pressiona
ativamente a tíbia e
mantém-na na posição
desejada.

Modo de ação
• a almofada de proteção exerce ativamente
uma força anterior dirigida para manter a
tíbia na posição desejada
• ajuste individual e preciso da almofada de
proteção através do disco tensor integrado
• estabilização segura do ligamento colateral
através da estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra movimentos articulares prejudiciais
e alivia as estruturas lesionadas
- limitação de extensão a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- limitação de flexão a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- imobilização a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°

Disco tensor
o disco tensor integrado
permite que a almofada
de proteção seja
ajustada exatamente
de acordo com a
necessidade de cada
paciente.
A articulação
physioglide
imita o movimento de
flexão e extensão do
joelho e garante um
ajuste seguro.

Almofada prémoldada para a tíbia
a forma alada da
almofada tibial
adapta-se
perfeitamente à forma
anatómica do osso da
canela.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

medi.biz/pcl

15 cm
6“

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou do pequeno
URL medi.biz/pcl

circunferência da coxa (cm)

preto

Vantagens do produto

Pode encontrar mais informações sobre os exercícios,
palestras com especialistas internacionais em joelhos
gravadas na ESSKA 2016 e muito mais no nosso site:
www.medi.de/en

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.081◊01

G.081◊02

G.081◊03

G.081◊04

G.081◊05

G.081◊06

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°
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M.4 X-lock®
Ortótese rígida de 4 pontos com
limitação de extensão / flexão

Indicações
Todas as indicações que requeiram orientação
fisiológica da articulação do joelho e/ou redução do
esforço na articulação, tais como:
• rutura do ligamento cruzado
(conservadora / pós-operatória)
• rutura do ligamento colateral (conservadora /
pós-operatória)
• instabilidade do joelho
• intervenção no menisco
• cirurgia de reparação de cartilagem
• refixação do menisco
• pós-operatório após rutura patelar ou do tendão
quadricipital
• pós-operatório após fraturas da patela
• operações de contenção da patela (por exemplo,
reconstrução do ligamento patelofemoral medial)
• terapia não cirúrgica das luxações patelares

Vantagens do produto
Substituição da cunha
sem a necessidade de
ferramentas
as cunhas podem ser
trocadas rápida e
facilmente através das
pinças incorporadas,
sem a necessidade de
parafusos.
Almofada de espuma
impermeável
a tala pode ser utilizada
mesmo durante o
duche.

Sem pressão na
sutura cirúrgica
as almofadas individuais
podem ser ajustadas
individualmente pelo
paciente. Isto evita a
pressão sobre a sutura
cirúrgica.

Modo de ação
• bloqueio eficaz quando totalmente estendido.
Como resultado, a carga axial é possível na posição
estendida
• devido à facilidade de conversão durante o
movimento livre, são possíveis exercícios
funcionais iniciais quando a tala não está sob carga
• a limitação da extensão e da flexão protege contra
os movimentos articulares prejudiciais e alivia as
estruturas lesionadas
• limitação de extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• limitação de flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°
• imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• a atrofia muscular é evitada
15 cm
6“

preto

A articulação
physioglide
imita o movimento de
flexão / extensão do
joelho e garante um
ajuste seguro.

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.061.◊01

G.061.◊02

G.061.◊03

G.061.◊04

G.061.◊05

G.061.◊06

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°
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M.4®s OA
Ortótese de 4 pontos para o joelho, para
alívio da pressão e estabilização varo / valgo

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio
unicompartimental através do princípio de 3
pontos e orientação fisiológica adicional
através do princípio de 4 pontos e, quando
necessário, limitação do alcance de
movimentos, tais como:
• gonartrose medial ou lateral grave (pelo
menos nível III) combinada com
instabilidade dos ligamentos
• alívio unicompartimental antes de
osteotomia da tíbia (teste de Brace)
• fraturas ou reações unilaterais de stress
dolorosas (p. ex., cabeça da tíbia)
• cirurgia de reparação de cartilagem ou
condroplastia
• intervenção no menisco
Modo de ação
• alívio do compartimento lateral ou medial
através do princípio de 3 pontos
• alívio da dor através da redução do suporte
de peso no lado afetado da articulação
• estabilização ótima através do princípio de
4 pontos
• estabilização segura do colateral através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• limitações:
-- extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
-- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
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cinzento /
grafite

Vantagens do produto
Princípio de 3 pontos
para uma proteção
garantida.

Estrutura 100% em
alumínio.

Também disponível em
versão curta.

M.4®s OA
15 cm
6“

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.02□.◊01

G.02□.◊02

G.02□.◊03

G.02□.◊04

G.02□.◊05

G.02□.◊06

□ = preencher para variante: 7 = Varo, 8 = Valgo / ◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na ortótese no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°

M.4®s OA curta
circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.03□.◊01

G.03□.◊02

G.03□.◊03

G.03□.◊04

G.03□.◊05

G.03□.◊06

□ = preencher para variante: 4 = Varo, 5 = Valgo / ◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas são pré-instaladas na ortótese no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°

A escolha correta da ortótese OA
M4s OA: varo ou valgo?
Deformidade

deformidade varo (pernas arqueadas)

deformidade valgo (joelhos juntos)

Lado afetado

direito medial

esquerdo medial

direito lateral

esquerdo lateral

Tratamento

alívio medial

alívio medial

alívio lateral

alívio lateral

alívio da articulação

direito lateral

esquerdo lateral

direito medial

direito medial

Direção da força aplicada

lateral para medial

lateral para medial

medial para lateral

lateral para medial

Joelheira

varo direito

varo esquerdo

valgo direito

valgo esquerdo

estudos
Investigação Clínica e de Marcha
Analítica da Ortótese do Joelho Valgo
em Terapia para a Doença Articular
Degenerativa Medial do Joelho.
PD Dr. med. R. Müller-Rath et al.
Para mais informações contacte
export@medi.de
Estudo 0097A33

Relatório de caso: O "Teste de
Brace" - Uma ferramenta de
diagnóstico para indicações não
específicas para osteotomia
tibial alta (OTA).
Dr. med. P. Minzlaff et al.
Para mais informações contacte
export@medi.de
referência 0097E16

Relatório de caso: Reação do stress
femoral e tibial em praticantes de
desporto recreativo.. Existe um padrão
de excelência para o tratamento
médico?

Ortótese para valgo em
malalinhamento sintomático de varo
para testar o "efeito de descarga"
expectável na sequência de
osteotomia tibial alta por valgo.

Dr. med. P. Schäferhoff et al.

dr. med. P. Minzlaff et al.

Para mais informações contacte
export@medi.de
referência 0097E14

Para mais informações contacte
export@medi.de
referência 0031108
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M.4®s OA comfort
Ortótese de 4 pontos para o joelho, para
alívio e estabilização da pressão varo/valgo

Indicações
Todas as indicações que requeiram alívio
unicompartimental através do princípio de
3 pontos e orientação fisiológica adicional
através do princípio de 4 pontos e, quando
necessário, limitação do alcance de
movimentos, tais como:
• gonartrose medial ou lateral grave
(pelo menos nível III) combinada com
instabilidade dos ligamentos
• alívio unicompartimental antes de
osteotomia da tíbia (teste de brace)
• fraturas ou reações unilaterais de stress
dolorosas (p. ex., cabeça da tíbia)
• cirurgia de reparação de cartilagem ou
condroplastia
• intervenção no menisco

Vantagens do produto
Princípio de 3 pontos
para proteção
garantida.

Banda da coxa móvel,
para um contacto e
posicionamento
perfeito na perna.

Invólucro condilar
almofadado de dupla
camada, para maior
conforto e redução da
pressão por atrito.

Modo de ação
• alívio do compartimento lateral ou medial
através do princípio de 3 pontos
• alívio da dor através da redução do suporte
de peso no lado afetado da articulação
• estabilização ótima através do princípio de
4 pontos
• estabilização segura colateral através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• limitações:
-- extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
-- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
-- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
15 cm
6“

cinzento /
grafite

Estrutura muito leve e
articulação
extremamente plana.

Geometria da estrutura
anatomicamente
preformada e resistente
à torsão.

circunferência da coxa
(cm)

31 – 37

37 – 45

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.52□.◊01

G.52□.◊02

G.52□.◊03

G.52□.◊04

G.52□.◊05

G.52□.◊06

45 – 51

51 – 57

□ = preencher para variante: 7 = Varo, 8 = Valgo / ◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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57 – 65

65 – 74

medi ROM /
medi ROM cool
Joelheira para reabilitação com
limitação de flexão / extensão e opções
de imobilização

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
mobilização funcional precoce, com limitação
de extensão / flexão da articulação do joelho,
como, por ex.:
• em caso de lesões dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões no menisco
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesão nos tendões
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
Modo de ação
• estabilização colateral da articulação do
joelho
• imobilização pós-operatória e mobilização
controlada devido à mobilização controlada
da extensão variável e da limitação da
flexão
• limitação em passos de 10° a 15°
- flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°, 105°, 120°
- extensão: 0°, 10°, 20°, 30°
- imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°

Vantagens do produto

cinzento

Articulação "Quick Set"
patenteada.

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).
Fechos de encaixe
"click closing" fáceis e
confortáveis.
Almofada ajustável
e suave para a pele.
Acessórios
Ferramenta de flexão
para o ajuste individual
das ortóteses rígidas.
referência:
g.E00.009

comprimento (cm)

57

63

tamanho

curto

longo

referência medi ROM

G.180.029

G.180.021

referência medi ROM cool

G.180.039

G.180.049

medi ROM cool
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medi Classic
Tala de imobilização do joelho
a 0° ou 20°

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização do joelho, como, por ex.,:
• após lesões dos ligamentos (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões no menisco (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões nos tendões (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após luxação na rótula
• na sequência de fraturas na periferia do
joelho

azul

Vantagens do produto
Ajuste individual e rápido para se adaptar às diferentes
circunferências das pernas.
Barras de estabilização medial, lateral e posterior
removíveis
Material em tecido turco, confortável, lavável e suave
para a pele.
Disponível nas versões de 0° ou 20°.

Modo de ação
• imobilização do joelho a 0° ou 20°

comprimento (cm)

40

variante

0°

referência

5.650.312
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50

60

5.650.313

5.650.314

40

50

60

5.650.323

5.650.324

20°
5.650.322

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

medi Classic air
Tala de imobilização do joelho
a 0° ou 20°
obilização
Tala de im ricada em
fab
do joelho
spirável
re
l
a
materi

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização do joelho, como por ex.:
• após lesões dos ligamentos (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões no menisco (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões nos tendões (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após luxação na rótula
• na sequência de fraturas na periferia do
joelho

cinzento

Vantagens do produto
Utilização confortável,
pelo material fino e
respirável.

Remoção rápida e fácil
ajuste das hastes.

Modo de ação
• imobilização do joelho a 0° ou 20°
A tala fica segura,
devido à proteção
deslizante fixada na
parte superior e inferior
da tala.

comprimento (cm)

40

variante

variante de 0°

referência

5.650.004

50
5.650.005

60

40

5.650.006

5.650.024

50

60

variante de 20°
5.650.025

5.650.026
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medi Jeans
Tala de imobilização do
joelho a 0° ou 30°

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização do joelho, como por ex.:
• após lesões dos ligamentos (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões no menisco (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após lesões nos tendões (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após luxação na rótula
• na sequência de fraturas na periferia do
joelho

azul

Vantagens do produto
Ajuste individual e rápido para se adaptar às diferentes
circunferências das pernas.
Barras de estabilização medial, lateral e posterior
removíveis.
Material em tecido turco, confortável, lavável e suave
para a pele.
Disponível nas versões de 0° ou 30°.

Modo de ação
• imobilização do joelho a 0° ou 30°

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

37 – 46

47 – 56

57 – 66

tamanho

S

M

L

referência

5.65□.0◊2

5.65□.0◊3

5.65□.0◊4

□ = preencher a variante: 1 = reto 0°, 3 = angular 30°
◊ = preencher circunferência da coxa: 5 = 50 cm, 6 = 60 cm
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medi PTS
Tala para imobilização e alívio da
tensão no ligamento cruzado
posterior
a terapia
duto para
Outro pro
do
nto cruza
ic
do ligame
PCL dynam
s®
.4
M
r:
o
posteri
)
(pág. 104

Indicações
• na sequência de lesões dos ligamentos
posteriores (tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de luxação do joelho
(tratamento pós-operatório)
• após lesões complexas dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesões nos tendões
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)

Vantagens do produto

branco

Redução da dor femoral
patelar devido ao
posicionamento
individual da almofada
da barriga da perna.

Ajuste individual e
rápido para se adaptar
às diferentes
circunferências das
pernas.

Modo de ação
• alívio pós-operatório do transplante do LCP
durante o processo de remodelação
• para limitação da translação posterior da
tíbia e alívio do ligamento cruzado posterior

Ajuste individual do
comprimento da
almofada da barriga
da perna.
Barras de estabilização
medial, lateral e
posterior amovíveis.
Material confortável,
lavável e suave para
a pele.

comprimento (cm)

45

55

60

65

referência

5.650.222

5.650.223

5.650.132

5.650.224
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protect.PT soft
Joelheira maleável para correção da
lateralização da rótula

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
orientação segura da rótula, como, por ex.:
• síndrome da dor patelofemoral
• posicionamento errado da rótula
• lateralização da rótula
• rótula hipermóvel
• desalinhamento da rótula

preto

Vantagens do produto
F abricada em material D-Tex, elástico, respirável
e condutor de humidade.
A almofada anatomicamente moldada previne
o deslocamento lateral da rótula.

Modo de ação
• pós-operatório: alívio eficaz das estruturas
lesionadas ou tratadas cirurgicamente
• conservador: correção do desvio
patelar lateral

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.75◊.511

G.75◊512

G.75◊.513

G.75◊.514

G.75◊.515

G.75◊.516

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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65 – 74

protect.St pro
Joelheira maleável, curta e funcional

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho, como, por ex.:
• em caso de instabilidade do joelho
• na sequência de lesões no menisco
• em caso de osteoartrose leve a moderada

preto

Vantagens do produto
Utilização muito
confortável devido ao
material em rede na
parte posterior.

Modo de ação
• estabilização colateral da articulação do
joelho
• prevenção da hiperextensão
• melhoria da proprioceção para aumentar a
própria orientação e estabilização da
articulação do joelho

Design plano.
Articulações
policêntricas ocultas em
bolsos.
Ideal para utilização em
desportos de contacto.
Fabricada em material
d-tex, elástico,
respirável e condutor de
humidade.

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.740.631

G.740.632

G.740.633

G.740.634

G.740.635

G.740.636
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protect.St
Joelheira maleável, curta e funcional,
com limitação de flexão / extensão

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
como, por ex.:
• em caso de lesões nos ligamentos
• em caso de instabilidades leves a
moderadas
• na sequência de lesões no menisco
• em caso de osteoartrose leve a moderada

Vantagens do produto

preto

Utilização muito
confortável devido ao
material em rede na
parte posterior.

As cunhas de flexão e
extensão podem ser
trocadas mediante a
remoção de um
parafuso externo - sem
precisar de retirar
tampas.

Modo de ação
• estabilização colateral segura através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• melhoria da proprioceção para aumentar a
própria orientação e estabilização da
articulação do joelho

Mais fácil de utilizar em
desportos de contacto.
Ajuste fácil devido ao
design envolvente com
fecho em velcro.
F abricada em material
d-tex, elástico,
respirável e condutor
de humidade.

Limitações
• limitação de extensão a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• limitação de flexão a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• imobilização a:
0°, 10°, 20°, 30°, 45°

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.740.621

G.740.622

G.740.623

G.740.624

G.740.625

G.740.626

As seguintes cunhas estão pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão livre
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protect.Co
Joelheira maleável, longa e
funcional com limitação de flexão /
extensão

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
como, por ex.:
• com lesões nos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões dos ligamento
cruzados (tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• com instabilidades no joelho
• na sequência de lesões no menisco
• com osteoartrite do joelho

preto

Vantagens do produto
Ajuste fácil devido à
versão wrap com fecho
de velcro na parte da
frente e material em
rede na parte de trás.

As cunhas de flexão e
extensão podem ser
trocadas mediante a
remoção de um
parafuso externo - sem
precisar de retirar
tampas.

Modo de ação
• estabilização ótima através do princípio de
4 pontos
• estabilização segura do colateral através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas
• melhoria da proprioceção para aumentar a
própria orientação e estabilização da
articulação do joelho
• prevenção da hiperextensão

F abricada em material
d-tex, elástico,
respirável e condutor
de humidade.

Limitações
• extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.730.521

G.730.522

G.730.523

G.730.524

G.730.525

G.730.526

As seguintes cunhas estão pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°
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protect.OA soft
Joelheira maleável para osteoartrose

Indicações
Todas as indicações que requeiram o alívio do
compartimento lateral ou medial, com base
no princípio de 3 pontos, orientação
fisiológica adicional e, se necessário,
limitação dos movimentos da articulação do
joelho, como, por ex.:
• em caso de osteoartrose lateral do joelho
• na sequência de cirurgia ou reparação da
cartilagem do joelho
• na sequência de operação ao menisco

Vantagens do produto

preto

Utilização muito
confortável devido ao
material em rede na
parte posterior.

As cunhas de flexão e
extensão podem ser
trocadas mediante a
remoção de um
parafuso externo - sem
precisar de retirar
tampas.

Modo de ação
• alívio do compartimento lateral ou medial
pelo princípio de alívio de 3 pontos
• alívio da dor através da redução do peso no
côndilo afetado
• melhoria da proprioceção para aumentar a
própria orientação e estabilização da
articulação do joelho

15 cm
6“

Ângulo varo / valgo
ajustável
individualmente.
F abricada em material
d-tex, elástico,
respirável e condutor
de humidade.

circunferência da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.76◊.511

G.76◊.512

G.76◊.513

G.76◊.514

G.76◊.515

G.76◊.516

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

◊ = preencher para orientação: 2 = varo esquerdo / valgo direito, 3 = valgo esquerdo / varo direito
As seguintes cunhas estão pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão livre
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protect.4 evo
Ortótese para o joelho de 4 pontos
para o controlo da translação
tibial anterior e posterior

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
orientação fisiológica segura da articulação
do joelho e/ou alívio do aparelho articular,
pelo menos a dois níveis, como, por ex.:
• após ruturas dos ligamentos cruzados
(tratamento conservador / pós-operatório)
• após ruturas dos ligamentos laterais
(tratamento conservador / pós-operatório)
• em caso de instabilidades no joelho
• na sequência de operação ao menisco
• após cirurgia à cartilagem

preto

Vantagens do produto
Articulações
policêntricas.

As tiras de aperto
numeradas
proporcionam um
aperto simples e
correto.

Modo de ação
• estabilização ótima através do princípio de
4 pontos
• estabilização segura do colateral através da
estrutura rígida
• a limitação da extensão e da flexão protege
contra os movimentos articulares
prejudiciais e alivia as estruturas lesionadas

Estrutura
anatomicamente
pré-moldada.
Construção da
estrutura e articulação
de baixo perfil e leve.
Adaptável
individualmente devido
à estrutura maleável em
alumínio.

Limitações
• extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
• imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45

15 cm
6“

circunferência da coxa (cm)

Almofadas de ar no
côndilo.

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G.700.◊01

G.700.◊02

G.700.◊03

G.700.◊04

G.700.◊05

G.700.◊06

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
as seguintes cunhas estão pré-instaladas na tala no momento da entrega: extensão 0° / flexão 90°
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protect.ROM /
protect.
ROM cool
Tala universal para o joelho com
limitação de flexão / extensão e opções
de imobilização

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
mobilização funcional precoce, com limitação
de extensão / flexão da articulação do joelho,
como, por ex.:
• em caso de lesões dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões no menisco
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesão nos tendões
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)

preto

Vantagens do produto
Articulação quick-set
patenteada e fácil de
utilizar.

Também disponível
como protect.Rom cool.

Modo de ação
• estabilização colateral da articulação
do joelho
• imobilização pós-operatória e mobilização
controlada devido à mobilização controlada
da extensão variável e da limitação da
flexão

Todas as versões dos
produtos têm a opção
de encurtar as barras
laterais, devido às linhas
de quebra integradas.
Acolchoamento suave
para a pele que pode ser
cortado para se ajustar
às necessidades do
paciente.

Limitações
• imobilização em passos de 10° a 15°
• flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
105°, 120°
• extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°
• imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°

Barras laterais
metálicas e maleáveis.

versão

protect.ROM

protect.ROM curta

protect.ROM cool

protect.ROM cool curta

comprimento (cm)

63

57

63

57

referência

G.610.509

G.610.519

G.620.509

G.620.519
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protect.
ROM telescopic
Tala universal para o joelho com
limitação de flexão / extensão e ajuste
telescópico do comprimento

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
mobilização funcional precoce, com limitação
de extensão / flexão da articulação do joelho,
como, por ex.:
• em caso de lesões dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões no menisco
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesão nos tendões (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
Modo de ação
• estabilização colateral da articulação do
joelho
• imobilização pós-operatória e mobilização
controlada devido à mobilização controlada
da extensão variável e da limitação da
flexão
• comprimento ajustável através do sistema
telescópico

preto

Vantagens do produto
Sistema telescópico:
comprimento ajustável
da barra de 42 a 52 cm.

Cabe em coxas com
uma circunferência até
80 cm.
Barras laterais
metálicas e maleáveis.
Almofada ajustável
e suave para a pele.

Limitações
• extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°
• flexão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
105°, 120°
• imobilização a: 0°, 10°, 20°, 30°

comprimento (cm)

42 – 52

referência

G.185.009
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Tornozelo
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medi elastic
ankle support 501
Pé elástico simples

Indicações
Todas as indicações em que a compressão dos
tecidos moles na articulação do tornozelo é
necessária, como por exemplo:
• ligeira instabilidade da articulação do
tornozelo
• entorses e distensões
• derrames e edemas articulares devido
a artrite e osteoartrose
• inflamação crónica, pós-operatória
e pós-traumática

Vantagens do produto

caramelo

Fabricado com um material leve e respirável para
uma utilização confortável, melhorando assim a
adesão do paciente e os resultados terapêuticos.
Classe de compressão II.
Facilita o movimento das articulações.

Modo de ação
• alivia a articulação irritada e melhora a
circulação sanguínea para a zona do tecido
mole em torno da articulação, produzindo
uma compressão constante e uma ação
massajante durante o movimento do
paciente

circunferência do tornozelo (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

3.270.011

3.270.012

3.270.013

3.270.014

3.270.015

3.270.016

O medi elastic ankle support 501 também disponível em fabrico por medida na malha mediven 550
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Achimed
Pé elástico para o tendão de
Aquiles com cunha integrada de
silicone anatomicamente
moldada

Indicações
Todas as indicações em que é requerido um
efeito de compressão suave, com almofada
de silicone integrada envolvente ao tendão de
Aquiles, como, por ex.:
• inflamações agudas e crónicas do tendão de
Aquiles
• aquilodinia
• aquilobursite
Modo de ação
• efeito de massagem, devido às almofadas
de silicone integradas
→ redução do edema e hematoma
• compressão propriocetiva
→ orientação e estabilização das
articulações
• as cunhas de colocação opcional no
calcanhar reduzem a tensão dolorosa no
tendão de Aquiles

Vantagens do produto
Malha confortável e
inovadora com apoio
anatómico
personalizado, peito
do pé macio e bordo
superior flexível.

medi.biz/Achimed

areia

Clima Comfort

Almofada de silicone
integrada com um perfil
3D para um efeito de
massagem suave.
Clima Fresh

Acessórios

Comfort Zone

Com cunhas de
calcanhar separadas,
para reduzir a tensão
no tendão de Aquiles
(utilize em ambos os
sapatos ao mesmo
tempo, para igualar o
comprimento da perna).

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

cinza

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do
código QR ou
do URL curto
medi.biz/Achimed

Com cada produto é
fornecida uma
calçadeira.

2698_16_Aufkleber_QR_Codes_Orthopädie_RZ.indd
23.11.16
3
12:17

circunferência do tornozelo (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.020.∆11

K.020.∆12

K.020.∆13

K.020.∆14

K.020.∆15

K.020.∆16

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
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Levamed
Suporte para o tornozelo com
almofadas de silicone

como
isponível
Também d + otion
Em
Levamed
)
59
1
.
g
á
(p

Indicações
Todas as indicações em que é requerido um
efeito de compressão suave na articulação
tibiotársica, com reforço do apoio a nível
local, como, por ex.:
• instabilidades ligeiras
• entorses, hematomas
• edemas e inflamações nas articulações
(artrose / artrite)
Modo de ação
• efeito de massagem, conferido pelas
almofadas de silicone integradas
→ redução do edema e hematoma
• compressão propriocetiva
→ orientação e estabilização das
articulações

Vantagens do produto

cinza

Malha confortável e
inovadora com apoio
anatómico
personalizado, peito
do pé macio e bordo
superior flexível.

areia

Clima Comfort

Almofada de silicone
integrada com um perfil
3D para um efeito de
massagem suave e para
reduzir o edema.

Clima Fresh

Acessórios
Comfort Zone

Com cada produto
é fornecida uma
calçadeira.

medi Kidz –
os tamanhos
I + II
também são
adequados
para crianças.

circunferência do tornozelo (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.010.∆11

K.010.∆12

K.010.∆13

K.010.∆14

K.010.∆15

K.010.∆16

∆ = preencher para a cor: 2 = cinza, 8 = areia
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Levamed
active
Suporte para o tornozelo com
sistema de tiras estabilizadoras

Indicações
Todas as indicações em que é requerido um
efeito de compressão suave na articulação
tibiotársica, com reforço do apoio a nível local
e elementos funcionais adicionais, com
limitação da supinação, como, por ex.:
• entorse articular com alongamento
excessivo da cápsula
• instabilidades ligamentares crónicas com
traumatismos de supinação recorrentes
(entorses)
• na segunda fase do tratamento de lesões do
ligamento deltoide
• tratamento conservador de lesões da
sindesmose que não exigem cirurgia

Vantagens do produto

cinza

Design inteligente do
cinto e orientação
intuitiva para facilitar a
colocação.
Clima Comfort

Sistema de cintos não
elásticos ajustáveis e
removíveis
individualmente.

Clima Fresh

Comfort Zone

Maior facilidade de
colocação e remoção
pela zona de
alongamento em V no
rebordo superior.

Modo de ação
• sistema de tiras individualmente ajustáveis
e removíveis com secções elásticas
e inelásticas
→ fixação e estabilização adicionais,
prevenção de entorses (supinação)
• efeito de massagem, conferido pelas
almofadas de silicone integradas
→ redução do edema e hematoma
• compressão propriocetiva
→ orientação e estabilização das
articulações

Acessórios
Fácil colocação com
a ajuda da calçadeira
incluída.

circunferência do tornozelo (cm)

17 – 20

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28

28 – 30

tamanho

I

II

III

IV

V

VI

referência

K.011.2◊1

K.011.2◊2

K.011.2◊3

K.011.2◊4

K.011.2◊5

K.011.2◊6

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi Ankle
sport brace
Suporte para o tornozelo
com placas laterais
estabilizadoras

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
estabilização da articulação tibiotársica a um
nível, como, por ex.:
• instabilidades crónicas dos ligamentos da
articulação tibiotársica
• na sequência de entorses (por ex.,
traumatismo em supinação)
• tratamento preventivo após traumatismo
em supinação, em especial com atividade
física
• lesões ligeiras da sindesmose

Vantagens do produto

preto

As talas rígidas em
ambos os lados são
fáceis de colocar e de
remover.

As faixas podem ser
retiradas ou
recolocadas de forma
rápida e fácil.

Modo de ação
• o design modular e o sistema de atacadores
permitem o ajuste individual
da ortótese
• o material de base rígida, os dois elementos
laterais e um sistema de faixas estabilizam
o tornozelo
• design plano para utilização confortável
com o calçado

Ilhós planos garantem
um conforto ideal ao
usar com calçado.

circunferência do peito do
pé e do calcanhar (cm)

25 – 28

28 – 30

30 – 33

33 – 35

35 – 37

tamanho do sapato

34 – 36

36 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 48

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G.095.001

G.095.002

G.095.003

G.095.004

G.095.005
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Levamed
stabili-tri
Ortótese modular de tripla ação para
o cuidado funcional das lesões do
tornozelo

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização ou limitação de movimentos da
articulação tibiotársica, com mobilização
funcional gradual da estruturas lesionadas ou
danificadas, como, por ex.:
• entorses de tornozelo (graus II a III)
• instabilidade crónica das articulações
talocrural e subtalar
• cuidados pós-operatórios após a cirurgia no
aparelho ligamentar da articulação do
tornozelo
Modo de ação
• o design modular apoia o tratamento
funcional
• adaptável às três fases de recuperação –
para um tratamento seguro e eficaz e para
a mobilização do paciente
• a língua de bloqueio da tíbia reduz
o deslocamento anterior
• o seu elemento estabilizador medial dá
apoio e alivia as tensões no lado lateral do
pé
• a tira estabilizadora guia o pé numa
pronação suave e apoia o processo de
cicatrização
• a malha compressiva melhora a
proprioceção e promove uma absorção
mais rápida dos hematomas e edemas

Vantagens do produto

azul

Língua de abertura
especialmente larga
para uma colocação e
remoção confortáveis.
Clima Comfort

Língua de bloqueio com
atacadores cruzados
personaliza a pressão
exercida e é de fácil
manuseio, devido à
função de encaixe - os
atacadores encaixam de
forma rápida e fiável
nos ilhós.

Clima Fresh

A posição medial do
elemento estabilizador
protege o lado lateral
lesionado do pé e
assegura um elevado
conforto durante
a utilização.

Suporte terapêutico digital suplementar
YourPhysioTraining

Aceda aos exercícios de
fisioterapia, através do código
QR ou do URL curto
medi.biz/stabilitri

medi.biz/stabilitri

circunferência
do tornozelo (cm)

17 – 21

21 – 24

24 – 27

27 – 30

tamanho

I

II

III

IV

referência

K.012.3◊1

K.012.3◊2

K.012.3◊3

K.012.3◊4

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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M.step®
Ortótese rígida para o
tornozelo com almofada de
espuma de gel

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização do tornozelo, com limitação da
pronação e/ou supinação, como, por ex.:
• após lesões dos ligamentos na articulação
tibiotársica (grau II + III) (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após entorses
• em caso de instabilidade crónica da
articulação tibiotársica

Vantagens do produto
Com apenas duas tiras
de aperto é possível
uma fixação rápida e
segura; as tiras podem
ser retiradas e fixadas
individualmente.

Três versões de
comprimento
disponíveis: standard
(versão longa), atletas
(versão curta), kidz
(versão infantil).

Modo de ação
• o invólucro rígido proporciona uma
estabilização segura nos movimentos
de pronação e supinação
• a espuma de gel das almofadas adapta-se
perfeitamente às diferentes condições
anatómicas e proporciona uma compressão
uniforme

Almofadas em espuma
de gel muito leves com
uma superfície macia e
suave para
a pele.

variante

Standard

Atletas

Kidz

referência

G.090.009

G.091.009

G.093.009
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preto

medi Kidz –
também
disponível na
versão Kidz
(para crianças).

medi ROM
Walker
Ortótese tipo Walker com
regulação da amplitude de
movimentos

Indicações
Todas as indicações em que é necessária uma
mobilização funcional precoce com limitação
de movimento nas articulações da região
perna / pé, tais como:
• tratamento pós-operatório e tratamento
conservador das fraturas do perónio
• fraturas-luxações da articulação talocrural
• tratamento conservador de lesões do
antepé, mediopé ou tálus
• refixação ligamentar e luxação do tendão
peroneal
• tratamento de suporte após fraturas do
tálus, calcâneo e maléolo medial
• terapia funcional precoce após rutura do
tendão de Aquiles (conservadora / póscirúrgica)

Vantagens do produto

azul escuro

Articulação "QuickSet"
patenteada.

Modo de ação
• ângulo de articulação fixo ou com
movimento parcial opcional; isto permite
uma mobilização funcional precoce
• flexão plantar: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
• flexão dorsal: 20°, 10°, 0°
• imobilização a cada 10° do ângulo de
regulação mantendo uma marcha
fisiológica devido
à conceção especial da sola
• compressão controlada pelo invólucro
anterior e posterior, bem como pelas tiras
de velcro de tensão circular

tamanho UE do sapato

32 – 38

38 – 43

43 – 48

tamanho RU do sapato

1–5

5–9

9 – 13

tamanho

S

M

L

referência

G.160.002

G.160.003

G.160.004
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protect.Ankle
foot orthosis
Tala Pé pendente rígida

Indicações
Todas as indicações que requeiram a correção
ou alívio de uma zona funcional, em especial
com pé pendente após paralisia peroneal,
como, por ex.:
• na sequência de paralisia peroneal
• após AVC (por ex., hemiplegia)
• em caso de dificuldade na dorsiflexão
Modo de ação
• a ortótese levanta o pé durante a marcha,
impedindo que o pé incline para baixo

Vantagens do produto
Pré-moldado anatomicamente.
Leve.
Impermeável.
Fácil de limpar.
Pode ser utilizada com sapato.
Pode ser aplicado gelo com a ortótese colocada.

tamanho UE do sapato

35 – 37

37 – 39

39 – 41

41 – 44

tamanho

S

M

L

XL

referência

F.AF0.◊02

F.AF0.◊03

F.AF0.◊04

F.AF0.◊05

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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branco

protect.
ROM Walker
Ortótese tipo Walker com
regulação da amplitude de
movimentos

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
mobilização funcional precoce com limitação
de movimentos nas articulações da região
perna / pé, como, por ex.:
• após fraturas da tíbia (tratamento
conservador / pós-operatório)
• após entorses e fraturas da articulação
tibiotársica superior
• na sequência de lesões na parte da frente do
pé, metatarso e tarso
(tratamento conservador)
• após lesões em ligamentos, partes moles e
tendões tratadas cirurgicamente
• tratamento posterior de fraturas do tálus,
do calcâneo e do maléolo interno
• para terapia funcional precoce após rutura
do tendão de Aquiles (tratamento
conservador / pós-operatório)

preto

Vantagens do produto
Protect.Rom walker
com articulação de
amplitude de
movimentos (muito
fácil de utilizar).

Disponível em
4 tamanhos,
circunferência
ajustável.
O sistema de fecho
de velcro facilita a
inspeção da ferida
e a higiene pessoal.
Acessórios
Cobertura higiénica
disponível para todos
os produtos protect.
walker (referência G.
E19.009).

Modo de ação
• o protect ROM Walker possui um ângulo de
articulação fixo ou com movimento parcial
opcional; isto permite uma mobilização
funcional precoce
• flexão plantar ajustável, flexão dorsal
e imobilização
• o balanço da sola permite uma marcha
natural

tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

referência

G.930.012

G.930.013

G.930.014

G.930.015
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protect.
Walker boot
Ortótese tipo Walker fixa

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização da região perna / pé numa
posição predefinida, como, por ex.
• após lesão no tendão de Aquiles
(tratamento conservador / pós-operatório)
• fraturas estáveis do pé e das articulações,
tratamento pós-fratura
(tratamento conservador)
• após luxação do tendão peroneal
• após lesões de ligamentos, tecidos moles e
tendões(tratamento conservador /
pós-operatório)

preto

Vantagens do produto
Também disponível em
versão curta.

O sistema de fecho de
velcro facilita a
inspeção da ferida e a
higiene pessoal.
Acessórios
Cobertura higiénica

Modo de ação
• o balanço da sola permite uma marcha
natural

disponível para todos os
produtos protect.
walker (referência G.
E19.009).

protect.Walker boot (tamanho do sapato)
tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

referência

G.920.012

G.920.013

G.920.014

G.920.015

protect.Walker boot curta (tamanho do sapato)
tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

referência

G.920.022

G.920.023

G.920.024

G.920.025

protect.Walker talonetes (tamanho do sapato)
tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

Talonetes para
protect.Walker booties

G.E18.012

G.E18.013

G.E18.014

G.E18.015

Talonetes para
protect.Walker

G.E11.132

G.E11.133

G.E11.134

G.E11.135
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protect.Air
Walker boot
Bota medi Walker fixa - com opção
adicional de insuflar (pneumática)

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização da região perna / pé numa
posição predefinida, como, por ex.
• após lesão no tendão de Aquiles
(tratamento conservador / pós-operatório)
• fraturas estáveis do pé e das articulações,
tratamento pós-fratura
(tratamento conservador)
• após luxação do tendão peroneal
• após lesões de ligamentos, tecidos moles e
tendões(tratamento conservador /
pós-operatório)

preto

Vantagens do produto
Maior conforto de
utilização e
estabilização
melhorada devido à
bota de ar insuflável.

O sistema de fecho de
velcro facilita a
inspeção da ferida e a
higiene pessoal.
Acessórios
Cobertura higiénica

Modo de ação
• ângulo de articulação fixo ou com
movimento parcial opcional; isto permite
uma mobilização funcional precoce
• flexão plantar ajustável, flexão dorsal
e imobilização
• o balanço da sola permite uma marcha
natural

disponível para todos os
produtos protect.
walker (referência G.
E19.009).

protect.Air Walker boot (tamanho do sapato)
tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

referência

G.901.102

G.901.103

G.901.104

G.901.105

protect.Air e protect.Walker talonetes (tamanho do sapato)
tamanho UE do sapato

36 – 39

40 – 44

44 – 46,5

46,5 +

tamanho

S

M

L

XL

Talonetes para
protect.Air

G.E12.012

G.E12.013

G.E12.014

G.E12.015

Talonetes para
protect.Walker

G.E11.132

G.E11.133

G.E11.134

G.E11.135
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protect.
CAT Walker
Ortótese tipo Walker confortável
para lesões no tornozelo e Pé –
construção externa leve

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização da região perna / pé numa
posição predefinida, como, por ex.
• após lesão no tendão de Aquiles
(tratamento conservador / pós-operatório)
• fraturas estáveis do pé e das articulações,
tratamento pós-fratura
(tratamento conservador)
• após luxação do tendão peroneal
• após lesões de ligamentos, tecidos moles e
tendões (tratamento conservador /
pós-operatório)

cinzento

Vantagens do produto
Sistema de ar com
passagem de ar medial
e lateral desde o
tornozelo até ao antepé.

Bomba de ar e válvula
de ventilação para um
manuseamento fácil.

Modo de ação
• imobilização segura e eficaz
• o sistema de quatro tiras de aperto garante
uma elevada estabilidade e reduz o
deslocamento anterior do tálus

Ajuste e remoção fáceis
do protetor dos dedos
do pé.

Sola arredondada para
uma marcha natural e
estável.

Cobertura higiénica
disponível para todos os
produtos protect.
walker (referência
G.E19.009).

tamanho UE do sapato

36 – 40

40 – 44

44 – 47

tamanho

S

M

L

referência

G.950.012

G.950.013

G.950.014
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protect.CAT
Walker short
Ortótese tipo Walker confortável
para lesões no tornozelo e Pé –
construção externa leve

Indicações:
Todas as indicações que requeiram a
imobilização da região perna / pé numa
posição predefinida, como, por ex.
• após lesões de ligamentos, tecidos moles e
tendões
(tratamento conservador / pós-operatório)
• fraturas estáveis do pé e das articulações,
tratamento pós-fratura
(tratamento conservador)
• após cirurgia no pé ou nos dedos do pé
• após entorses graves

Vantagens do produto

cinzento

Sistema de ar com
passagem de ar medial
e lateral desde o
tornozelo até ao antepé.

Bomba de ar e válvula
de ventilação para um
manuseamento fácil.

Modo de ação
• imobilização segura e eficaz
• sistema de três tiras de aperto garante uma
elevada estabilidade e reduz
o deslocamento anterior do tálus

Ajuste e remoção fáceis
do protetor dos dedos
do pé.

Sola plana e
arredondada para uma
marcha natural e
estável.

Cobertura higiénica
disponível para todos
os produtos protect.
walker (referência
G.E19.009).

tamanho UE do sapato

36 – 40

40 – 44

44 – 47

tamanho

S

M

L

referência

G.950.112

G.950.113

G.950.114
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protect.Silicone
foot supports
Suportes para o Pé, confortáveis e fabricados em
material de silicone
indicações para todos os suportes para o pé em silicone
(exceto almofada metatársica)
• correção
• alívio da pressão

protect.Toe spreader
Modo de ação
• separa os dedos dos pés deslocados e adjacentes e protege
contra feridas, atrito, irritação da pele e calos
protect.Toe spreader
tamanho do sapato

referência

S

tamanho

34 – 36

K.644.002

M

38 – 40

K.644.003

L

41 – 44

K.644.004

protect.Forefoot cushion
Modo de ação
• para o alívio da pressão na zona do antepé

protect.Forefoot cushion
tamanho

referência

esquerdo

K.647.209

direito

K.647.309
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Características para todos os suportes para
o pé em silicone
• absorção do impacto
• anatomicamente moldado
• muito suave e durável
• confortável para a pele e higiénico
• vendidos individualmente

protect.Silicone insoles
Suportes para o Pé em silicone
Indicações
• palmilha em silicone
• sensibilidade à pressão sobre a planta do pé
• deformidades do antepé e dedos
• dor nas articulações (artralgia) Calcanhar macio / Cunha
do calcanhar
• aquilodinia
• esporão do calcâneo

Modo de ação
• suporte plantar do pé muito confortável
fabricado em material de silicone
Características
• absorção especial do impacto devido às zonas azuis
de densidade inferior
• sistema de ventilação de ar
• adaptado anatomicamente à arcada plantar
• vendida ao par

protect.Silicone insole
calcanhar extra macio

protect.Insoles (em pares)
tamanho

tamanho do
sapato

referência

1

37 – 38

K.640.001

2

39 – 40

K.640.002

3

41 – 42

K.640.003

4

43 – 44

K.640.004

5

45 – 46

K.640.005

protect.Heel soft
com esporão de calcanhar cêntrico

protect.Heel soft (em pares)
tamanho

tamanho do
sapato

referência

1

36 – 38

K.640.011

2

39 – 41

K.640.012

3

42 – 44

K.640.013

protect.Heel wedge
inserção do amortecedor do calcanhar

protect.Heel wedge (em pares)
tamanho

tamanho do
sapato

referência

1

36 – 38

K.640.021

2

39 – 41

K.640.022

3

42 – 44

K.640.023
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medi Kidz
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medi Collar
soft Kidz
Colar cervical confortável

Indicações
Todas as indicações que requeiram
estabilização da coluna cervical, como, por
ex.:
• síndrome cervical
• artrose da coluna cervical
• rigidez nos músculos do pescoço (torcicolo)
• lesão de golpe de chicote na coluna cervical
• instabilidade da coluna cervical
• dores reumáticas
Modo de ação
• suporta e estabiliza o pescoço
• o efeito de aquecimento ajuda ainda mais
o tratamento

circunferência
pescoço (cm)

18 – 22
(altura 5 cm)

22 – 28
(altura 6 cm)

28 – 33
(altura 7 cm)

tamanho

I

II

III

referência

R.222.011

R.222.012

R.222.013
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medi Clavicle
support Kidz
Suporte para a clavícula

Indicações
para o posicionamento e imobilização da
clavícula no seguimento de, p. ex.:
• luxação da clavícula
• distensões e fraturas da clavícula
contraindicação
• compressão das vias respiratórias
• compressão do feixe neurovascular
Modo de ação
• fixação segura e eficaz da cintura escapular
• promove a união correta do osso fraturado,
tracionando os ombros para trás

Idade (em anos)

dos 3 aos 8

dos 8 aos 12

tamanho

I

II

referência

R.333.011

R.333.012
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medi
Armschlinge Kidz
Suporte de rotação interna; 0° abdução

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador com luxação do
ombro posterior / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura da cabeça umeral proximal
(tratamento conservador, pós-operatório)
Modo de ação
• alivia o stress no ombro, antebraço e
cotovelo
• adapta o ombro e imobiliza o braço

Idade (em anos)

dos 3 aos 8

dos 8 aos 12

tamanho

I

II

referência

R.040.GK1

R.040.GK2
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Nota
Crianças a partir de
aproximadamente
12 anos de idade
também podem
utilizar o medi
Armschlinge
(ver página 49).

medi Arm fix
Kidz
Suporte de rotação interna–
0° abdução

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação em rotação
interna, tais como:
• tratamento conservador após luxação
anterior do ombro e/ou subluxação crónica
• tratamento conservador e pós-operatório
de:
- fraturas proximais da cabeça do úmero
- fraturas da escápula
- luxação da articulação AC
• tratamento conservador para osteoartrose
dolorosa

Nota
A partir de uma
circunferência da
cintura superior a
70 cm, pode ser
prescrito o medi
shoulder fix (ver
página 50).

Modo de ação
• imobilização quase total das articulações do
ombro e/ou cotovelo
• correção das más posições com
centralização da cabeça umeral na cavidade
articular do ombro

circunferência da cintura (cm)

até 70

referência

R.050.K19
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medi
Shoulder sling Kidz
Suporte da articulação do ombro para
imobilização

Indicações
Todas as indicações que requeiram
imobilização da articulação do ombro na
rotação interna, como, por ex.:
• tratamento conservador com luxação do
ombro posterior / subluxação anterior
crónica
• após reconstrução acromioclavicular
• luxação da articulação do ombro
(tratamento conservador, pós-operatório)
• fratura escapular
(tratamento conservador e pós-operatório)
• fratura da cabeça proximal do úmero
(tratamento conservador, pós-operatório)
Modo de ação
• fixação estável do ombro e do
antebraço
• estabilização adicional devido
à banda torácica

Idade (em anos)

dos 3 aos 8

dos 8 aos 12

tamanho

1

2

referência

R.030.G29

R.030.G39
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Nota
Crianças a partir
dos 12 anos de
idade também
podem utilizar o
medi Shoulder sling
(ver página 52).

medi Epico
ROMs Kidz
Ortótese do cotovelo para
mobilização ou imobilização
da articulação rádio-cubital
proximal

Indicações
Todas as indicações em que num sistema de
mobilização funcional precoce seja
necessária a limitação do movimento da
articulação do cotovelo e/ou imobilização da
articulação radio-ulnar proximal, tais como:
• fixação cirúrgica da articulação medial
tratamento das luxações do cotovelo
(tratamento conservador / pós-operatório)
• cuidados ortopédicos para fraturas do
epicôndilo medial ou lateral
• tratamento das fraturas da cabeça do rádio
(tratamento conservador / pós-operatório)
• tratamento das fraturas do úmero distal
(conservador/pós-operatório)
• cuidados pós-operatórios após o implante
de prótese

Nota
A partir de um
comprimento de
braço superior a 29
cm, o medi Epico
ROMs podem ser
prescrito (ver
página 62).

Modo de ação
• ortótese para tratamento funcional
individual
• imobiliza o cotovelo através da fixação do
braço e antebraço
• flexão e extensão em intervalos de 10º
(0° a 120°)

comprimento do braço (cm)

24 – 29

tamanho

S

referência

R.031.◊K9

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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Manumed Kidz
Tala para imobilização do punho

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
imobilização do punho pelo menos em dois
sentidos de deslocação, com mobilidade dos
dedos, como, por ex.:
• imobilização após entorses do punho
• tendinite, tenossinovite
• tratamento conservador com fratura do
rádio distal
• alterações artrósicas na região do punho
• síndrome do canal cárpico
(tratamento conservador, pós-operatório)
• lesões da Fibrocartilagem Triangular
• lesão dos tecidos moles do punho
(tratamento conservador ou pósoperatório)

Nota
A partir de uma
circunferência do punho
de 15 cm, pode ser
prescrita o Manumed
(ver página 70).

Modo de ação
• redução do edema e da inflamação
devido à imobilização do punho
• redução da dor relacionada com o
movimento devido à estabilização palmar

circunferência
punho (cm)

10 – 11

11 – 13

13 – 14

14 – 15

tamanho

I

II

III

IV

referência

R.110.◊51

R.110.◊52

R.110.◊53

R.110.◊54

◊ = preencher para orientação: 2 = esquerda, 3 = direita
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medi
Classic Kidz
Tala de imobilização do joelho

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
imobilização do joelho em extensão, como,
por ex.,:
• após lesões dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesões no menisco
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesões nos tendões
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após luxação na rótula
• na sequência de fraturas na periferia do
joelho

Nota
Para talas com um
comprimento superior a
40 cm, pode ser prescrita
a medi Classic (ver
página 114).

Modo de ação
• imobilização do joelho

comprimento da
ortótese (cm)

21

26

31

40

tamanho

I

II

III

IV

referência

5.650.0K1

5.650.0K2

5.650.0K3

5.650.0K4
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medi ROM Kidz
Tala universal para o joelho com limite
de flexão/extensão e opções de
imobilização

Indicações
Todas as indicações que requeiram a
mobilização funcional precoce, com limitação
de extensão / flexão da articulação do joelho,
como, por ex.:
• em caso de lesões dos ligamentos
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• na sequência de lesões no menisco
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
• após lesão nos tendões
(tratamento pós-traumático /
pós-operatório)
Modo de ação
• estabilização colateral da articulação do
joelho
• imobilização pós-operatória
• mobilização controlada

comprimento da
ortótese (cm)

25

35

tamanho

curto

longo

referência

G.180.0K1

G.180.0K2
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Nota
Para talas com um
comprimento de
57 cm ou 63 cm, a medi
ROM pode ser prescrita
(consulte a página 113).

M.step® Kidz
Ortótese para estabilização
do tornozelo

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
estabilização do tornozelo, com limitação da
pronação e/ou supinação, como, por ex.:
• após lesões dos ligamentos na articulação
tibiotársica (grau II + III) (tratamento
pós-traumático / pós-operatório)
• após entorses
• em caso de instabilidade crónica da
articulação tibiotársica
Modo de ação
• as conchas rígidas estabilizam os
movimentos de pronação e supinação
• as almofadas em espuma de gel adaptamse às condições anatómicas variáveis e
proporcionam uma compressão uniforme

tamanho

universal

referência

G.093.009
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medi
Walker boot Kidz
Bota walker fixa

Indicações
Todas as indicações que requeiram uma
mobilização funcional precoce com limitação
de movimentos nas articulações da região
perna / pé, como, por ex.:
• após fraturas da tíbia
(tratamento conservador / pós-operatório)
• após entorses e fraturas da articulação
tibiotársica superior
• na sequência de lesões na zona anterior do
pé, metatarso e tarso
(tratamento conservador)
• após lesões em ligamentos, partes moles e
tendões, tratadas cirurgicamente
• tratamento posterior de fraturas do tálus,
do calcâneo e do maléolo interno
• para terapia funcional precoce após rutura
do tendão de Aquiles
(tratamento conservador / pós-operatório)
Modo de ação
• fixa o tornozelo a 90°
• a sola com balanço promove uma marcha
natural
• inspeção simples da ferida e higiene

Tamanho do sapato (UE)

18 – 22

23 – 25

26 – 28

29 – 32

tamanho

S

M

L

XL

referência

G.190.0K1

G.190.0K2

G.190.0K3

G.190.0K4
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Suportes elásticos medi
também são adequados para crianças
Manumed active
(pág. 68)
os tamanhos I + II
também são adequados
para crianças.

Manumed RFX
(pág. 72)
o tamanho 0 também é
adequado para crianças.

Epicomed (pág. 59)
os tamanhos I + II
também são adequados
para crianças.

Genumedi PSS (pág. 90)
os tamanhos 0 + I + II
também são adequados
para crianças.

Genumedi PT (pág. 88)
os tamanhos I + II
também são adequados
para crianças.

Levamed (pág. 126)
os tamanhos I + II
também são adequados
para crianças.

Genumedi (pág. 86)
os tamanhos I + II
também são adequados
para crianças.
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Suporte perfeito
sob stress
extremo
A estabilidade extremamente elevada
destes suportes é particularmente útil
em movimentos bruscos e a elevada
elasticidade contribui para uma maior
liberdade dos movimentos e um ajuste
perfeito – seja durante a atividade
desportiva, na vida quotidiana ou no
trabalho.
mais informações:
medi.biz/emotion
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Elevada
elasticidade

Fibras ativas
inovadoras

para um ajuste seguro,
mesmo durante
movimentos bruscos

para uma
gestão perfeita da
hidratação da pele

Estabilidade
muito elevada

Fibras de
merino funcionais

para um suporte
particularmente forte
sob stress elevado

para uma melhor
regulação do calor durante
o verão e o inverno

Zonas de conforto
extragrandes
para uma maior liberdade dos
movimentos e conforto
de utilização
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Genumedi® E+motion®
Suporte para o joelho com anel patelar em silicone
Indicações
Todas as indicações que requerem compressão de tecidos moles
com almofadas locais na área da patela, como por exemplo:
• instabilidades moderadas
• artrose e artrite
• síndrome da dor patelofemoral

4 revestimentos de pontos de silicone para uma
fixação extra segura sob grande stress

Alívio máximo da rótula,
pelo rebordo aberto

Zona de conforto
extragrande para maior
liberdade de movimentos

Almofada de silicone 3D para
massagem e redução do edema
– agora em três tamanhos para
um melhor ajuste

Fibra de merino para uma melhor
regulação do calor durante o
verão e o inverno

azul marinho / verde
Variantes

referência

Standard

K.100.90*

Extra Largo

K.100.91*
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(d) cm
f

15 cm
5 cm

d

(f) cm

Fibras ativas para uma melhor
respirabilidade

(f) cm
tamanho
extra largo

25 – 28 37 – 40 –

*1

28 – 31 40 – 43 –

*2

31 – 34 43 – 46 46 – 49

*3

34 – 37 46 – 49 49 – 52

*4

37 – 40 49 – 52 52 – 55

*5

40 – 43 52 – 55 55 – 58

*6

medi Kidz –
os tamanhos I + II
também são
adequados para
crianças.

Manumed active E+motion®
Suporte suave para o punho, com Tala estabilizadora
Indicações
Todas as indicações que requeiram um suporte do punho com reforço ou
almofada:
• lesões do punho, por ex., distensões ou entorses
• osteoartrose do punho
• tenossinovite
• sensação de instabilidade

Barra de estabilização e tira de
aperto para um elevado nível de
alívio

Alívio para a apófise estiloide do
cúbito devido à abertura da tira de
aperto

Zona de conforto
extragrande para maior
liberdade de movimentos

Fibra de merino para uma
melhor regulação do calor
durante o verão e o inverno
Fibras ativas para uma
melhor respirabilidade

azul marinho / verde

punho

esquerda

direita

cm

tamanho

K.412.90*

K.413.90*

13 – 15

*1

15 – 17

*2

17 – 19

*3

19 – 21

*4

medi Kidz –
os tamanhos I + II
também são
adequados para
crianças.
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Epicomed® E+motion®
Suporte suave para o cotovelo com almofadas de apoio
em silicone e fitas tensoras
Indicações
Todas as indicações em que é requerida um efeito de
compressão suave, com almofadas de suporte do cotovelo,
como, por ex.:
• epicondilite lateral e medial
(cotovelo de tenista / golfista)
• artrose e artrite

Rebordo amplo e flexível para
um ajuste seguro e confortável

Zona de conforto extragrande para
maior liberdade de movimentos

Fita removível para um
ajuste individual da pressão
Almofada de silicone,
com perfil 3D para
massagem e redução do
edema

Fibra de merino para uma
melhor regulação do calor
durante o verão e o inverno

Fibras ativas para uma
melhor respirabilidade

YourPhysioTraining

azul marinho / verde
referência: K.400.90*
5 cm
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cm

tamanho

20 – 23

*2

23 – 26

*3

26 – 29

*4

29 – 32

*5

32 – 35

*6

medi.biz/epi

medi Kidz –
o tamanho II também
é adequado para
crianças.

Aceda aos
exercícios de
fisioterapia,
através do código
QR ou do URL curto
medi.biz/epi

Levamed E+motion®
Suporte para o tornozelo com almofadas de silicone
Indicações
Todas as indicações em que é requerido um efeito de compressão
suave na articulação tibiotársica, com almofadas retro-maleolares,
como, por ex.:
• entorse articular com alongamento excessivo da cápsula
• instabilidades ligamentares crónicas com traumatismos de
supinação recorrentes (entorses)
• na segunda fase do tratamento de lesões do ligamento deltoide
• tratamento conservador de lesões da sindesmose que não exigem
cirurgia

Almofada de silicone, com perfil
3D para massagem e redução
do edema

Zona de conforto extragrande para
maior liberdade de movimentos

Fibra de merino para uma
melhor regulação do calor
durante o verão e o inverno

azul marinho / verde
referência: K.010.90*

Fibras ativas para uma melhor
respirabilidade

cm

tamanho

17 – 20 *1
20 – 22 *2
22 – 24 *3
24 – 26 *4
26 – 28 *5

medi Kidz –
os tamanhos I + II
também são
adequados para
crianças.
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Lumbamed® plus E+motion®
Suporte lombar com almofada de massagem
Todas as indicações que requeiram uma estabilização da coluna
lombar por redistribuição da pressão através da almofada
posicionada no fundo das costas, como, por ex.,:
• lombalgia
• desequilíbrios musculares na região lombar

Almofada Varioflex respirável
com perfil 3D para massagem e
alívio da dor
Fibra de merino para uma
melhor regulação do calor
durante o verão e o inverno
Pegas ergonómicas
para facilitar a colocação

Fibras ativas para uma
melhor respirabilidade

YourPhysioTraining

Zona de conforto extragrande para
maior liberdade de movimentos

medi.biz/Lumbamed

Aceda aos
exercícios de
fisioterapia,
através do código
QR ou do URL
curto medi.biz/
Lumbamed

2698_16_Aufkleber_QR_Codes_Orthopädie_RZ.indd
23.11.16
1
12:17

Mulher
azul marinho / verde

anca
cm

Homem
tamanho

cintura
cm

tamanho

referência: K.210.90*

76 – 86

*1

66 – 76

*1

Unissexo

86 – 98

*2

76 – 88

*2

98 – 111

*3

88 – 101

*3

111 – 125

*4

101 – 115

*4

125 – 140

*5

115 – 130

*5
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CLL 300
Colar cervical rígido

Indicações
• artroses cervicais;
• cervicalgia; torcicolo; discopatia;
• após fratura cervical.

Vantagens do produto
Regulável em altura através dos velcros.

Modo de ação
• material em polipropileno de baixa
densidade.
• forrado nos rebordos superior e inferior.
• extremidades em espuma de baixa
densidade.

circunferência
do pescoço (cm)

29 – 35

34 – 39

38 – 44

42 – 48

47 – 55

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

G830P01

G830P02

G830P03

G830P04

G830P05
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P35 100
Colete tipo Jewett nao basculante
com apoio na sínfise púbica

Indicações
• fraturas estáveis por compressão vertebral
da coluna torácica e lombar
• estabilização axial em colapsos ósseos
condicionados por osteoporose da coluna
vertebral torácica e lombar.
• imobilização a médio prazo após cirurgia.
• tratamento ortopédico após fixação
cirúrgica de fracturas instáveis da coluna
vertebral.
• tratamento ortopédico contínuo no caso de
tumores e metástases inoperáveis na
coluna vertebral

Vantagens do produto
Fecho de fácil manuseamento com efeito efectivo de
hiperextensão.

Modo de ação
• hiperextensão da coluna vertebral
• limitação da rotação pelas almofadas de
reclinação subclaviculares
• limitação de inclinação lateral devido a
estrutura estável

tamanho

S

M

L

XL

circunferência
da anca (cm)

60 – 75

76 – 90

91 – 105

106 – 115

referência

5662P02

5662P03

5662P04

5662P05

FGP srl
via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
E fgp@fgpsrl.it
www.fgpsrl.it
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RDS 100
Imobilizador Clavicular

Indicações
• tratamento conservador de fraturas simples
e compostas da clavícula
• terapia conservadora para fraturas
traumáticas da clavícula
Modo de ação
• dispositivo para a clavícula, cruzado
posteriormente, fabricado com material de
velcro suave para melhor adaptação e maior
conforto
• fixação segura e estável da cintura
escapular

circunferência
do pescoço (cm)

60 – 75

Vantagens do produto
Elevada estabilidade devido à resistência e tensão do
material das tiras de ajuste.
De aplicação rápida e simples pelo formato "mochila".
O elevado conforto possibilita uma posição agradável
para a coluna.
Os fechos de velcro são práticos e facilitam uma
abertura e fecho rápidos.

76 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

tamanho

XS

S

M

L

XL

referência

55G25P1

55G25P2

55G25P3

55G25P4

55G25P5
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IMB 300
Imobilizador do braço e do ombro
com Suporte para o cotovelo

Indicações
• contusões e distensões do ombro
• luxações do ombro
• lesão da coifa dos rotadores
• fraturas da omoplata
• fraturas proximais do úmero

Vantagens do produto
Tamanho único e ambidestro.
Garantia de máximo conforto do utilizador devido à
bolsa em tecido de algodão e à faixa de imobilização em
Velcro® que se adapta aos vários tamanhos.

Modo de ação
• imobilização eficaz do ombro e do
antebraço
• estabilização adicional devido ao apoio do
cotovelo e à banda torácica

tamanho

universal

referência

R030919

FGP srl
via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
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Dual Lock
Tala Imobilizadora de punho
ambidextra

Indicações
• artrose do punho
• tendinite dos flexores e extensores do
punho
• após fratura do punho
• tratamento conservador de fraturas
estáveis
• pós-operatório de fraturas distais do rádio e
cúbito

Vantagens do produto
Tala ambidestra de fácil colocação devido ao passante
múltiplo em tecnopolímero com três tiras fixadoras em
velcro que permitem um ajuste perfeito.

Modo de ação
• a tala palmar em alumínio moldável
permite uma estabilização eficaz da
articulação do punho e o material interno
respirável garante o conforto durante a
utilização.

circunferência do punho (cm)

14 – 18

19 – 23

24 – 28

tamanho

S

M

L

referência

FPT0002

FPT0003

FPT0004
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Phylo 40
Joelheira com rótula aberta

Indicações
• ligeira artrose patelo femoral
• síndrome doloroso da rótula
• tratamento pós - operatório
• inflamação pós - traumática

Vantagens do produto
Tecido confortável com estrutura “Phylo” que permite
excelente respirabilidade combinada com uma boa
ação de suporte e compressão.

Modo de ação
• joelheira com abertura e anel de silicone
interno estabilizador da rótula.

15 cm
6“

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G070P61

G070P62

G070P63

G070P64

G070P65

G070P66

FGP srl
via Alessandro Volta 3
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Phylo 60
Joelheira com espirais duplas
medio-laterais

Indicações
• gonalgia leve, ligeira instabilidade da
articulação do joelho,
• síndrome doloroso da rótula, patologias
ligeiras do joelho,
• patologia degenerativa da articulação do
joelho.

Vantagens do produto
Sistema anti deslizamento devido às tiras internas em
silicone.

Modo de ação
• joelheira com abertura da rótula e
estabilizador ajustável interno de 360°
revestido de um tecido respirável “Phylo”.
• espirais duplas medio-laterais, fechos com
tiras de velcro reguláveis e, tecido em malha
de rede na zona poplítea para maior
conforto.

15 cm
6“

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G070P71

G070P72

G070P73

G070P74

G070P75

G070P76
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GNL 800 RR
Joelheira com regulação rápida de
flexão / extensão

Indicações
• instabilidades ligeiras a moderadas da
articulação do joelho
• lesões do menisco
• alterações traumáticas ou degenerativas da
articulação do joelho
• proteção na fase posterior da reabilitação

Vantagens do produto
Estrutura em licra e hastes em alumínio sólido
anodizado e moldável.
Regulação rápida de flexão/extensão (não precisa de
ferramentas).

Modo de ação
• ajuste das limitações de flexão e extensão:
0º; 15º; 30º; 60°; 90º.

15 cm
6“

circunferência
da coxa (cm)

31 – 37

37 – 45

45 – 51

51 – 57

57 – 65

65 – 74

tamanho

XS

S

M

L

XL

XXL

referência

G070P31

G070P32

G070P33

G070P34

G070P35

G070P36

FGP srl
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Indicações
Joelho
Genumedi® / Genumedi® E motion
/ Genumedi® plus / medi elastic
knee support
Joelheiras para compressão dos
tecidos moles
+

Genumedi® PT
Ortótese para centralização da
rótula
Genumedi® PSS
Joelheira elástica para centralização
e suporte rotuliano
medi Patella tendon support
Banda pneumática para tendão
rotuliano
medi PT control
Ortótese com articulações ajustáveis
para corrigir e controlar os
movimentos da rótula
Genumedi® pro / Stabimed® pro
Joelheira com articulações
policêntricas
Collamed® / Collamed® long
Joelheira com regulação Flexão /
Extensão
Stabimed®
Joelheira funcional
medi Soft OA light
Joelheira para osteoartrose
medi Soft OA
Joelheira para osteoartrose
M4®s OA / M4®s OA comfort
Joelheira rígida para osteoartrose
M4s® comfort / M4s PCL dynamic /
M4 X-lock® / M4 AGR
Joelheira rígida concebida para
orientar e estabilizar a articulação do
joelho, através de limitações de
extensão / flexão
medi ROM / medi ROM cool
Ortótese de mobilização do joelho
medi Classic / medi Jeans /
medi Classic air
Ortótese de imobilização do joelho
medi PTS
Ortótese de imobilização e alívio da
carga no joelho
protect.PT soft
Ortótese para correção e / ou alívio
na articulação patelofemoral
protect.St pro
Ortótese de suporte de joelho sem
limitação de extensão / flexão
protect.St
Ortótese de suporte de joelho com
limitação de extensão / flexão.
protect.Co
Ortótese de apoio do joelho que
funciona com base no princípio dos 4
pontos, utilizando a limitação da
extensão / flexão
protect.OA soft
Ortótese de joelho, concebida para
alívio e orientação da articulação do
joelho
protect.4 evo
Ortótese rígida, concebida para guiar
e estabilizar a articulação do joelho,
por meio da limitação de extensão /
flexão
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protect.ROM / protect.ROM cool /
protect.ROM telescopic
Ortótese de reabilitação do joelho
com regulação extensão / flexão
Ombro / Cotovelo
medi SAS® 15 / medi SAS® 45 /
medi SAS® multi / medi SAK® /
medi SLK 90 / medi SAS® comfort
Ortótese de articulação do ombro,
para fins de imobilização e alívio da
pressão
medi Epico ROMs / 		
medi Epico active
Ortótese de cotovelo, para permitir a
realização de movimentos com
imobilização da articulação
radioulnar proximal

protect.Collar soft
Suporte de estabilização da coluna
cervical
protect.Collar soft with bar
Suporte de estabilização da coluna
cervical, com reforço
protect.Collar Tracheo
Suporte de estabilização da coluna
cervical, com apoio para o esterno
protect.SIS
Ortótese de articulação do ombro,
para imobilizar o ombro numa
posição definida
protect.Clavicle support
Suporte de clavícula, para fins de
posicionamento e imobilização da
clavícula

medi Ankle sport brace
Ortótese de tornozelo ajustável, para
permitir a estabilização num só
plano
medi elastic ankle support 501
Pé elástico de compressão dos
tecidos moles da articulação do
tornozelo
protect.Ankle foot orthosis
Tala pé pendente rígida, para fins de
correção e / ou alívio do
posicionamento do pé
protect.ROM Walker
Bota protect walker regulável
destinada a apoiar a parte inferior da
perna e o pé, a fim de permitir a
realização de movimentos com
amplitude ajustável

medi Epibrace
Banda pneumática para o cotovelo
com banda elástica para aliviar a
tensão de origem muscular

protect.CSB
Ortótese para corrigir a postura e
aliviar a carga na coluna torácica

medi elastic elbow support /
Epicomed® / Epicomed® E+motion
Cotoveleiras elásticas com
almofadas de silicone

medi Posture plus force /
medi Posture plus comfort /
medi Posture plus young
Camisola de correção postural

medi Shoulder fix / 		
medi Armschlinge / 		
medi Humeral fracture brace /
medi Shoulder sling / 		
medi Easy sling
Ortótese de articulação do ombro,
para imobilizar o ombro numa
posição definida

protect.Lumbaforte
Cinta de estabilização da coluna
lombar

medi Orthocox
Dispositivo elástico de compressão
da anca e da coxa

protect.Lumbostyle
Cinta de alívio parcial da tensão na
coluna lombar, através da correção
da lordose

medi Hip one
Ortótese funciona da anca, com
limitação ajustável da amplitude de
movimentos em duas direções

Omomed
Suporte de ombro, com elementos
funcionais adicionais

protect.Abdominal support
Cinta de apoio concebida para
estabilizar a parede abdominal

Mão

Tronco
Lumbamed® maternity
Cinta de estabilização da coluna
lombar, com diversos níveis de
pressão
Lumbamed® sacro
Cinta de estabilização da pélvis
Lumbamed® plus /
Lumbamed® plus E+motion
Cinta de estabilização da coluna
lombar, com almofada traseira
Lumbamed® basic /
Lumbamed® active
Cinta de estabilização da coluna
lombar

protect.Maternity belt
Cinta de estabilização da coluna
lombar, com diversos níveis de
pressão
protect.Dorsofix
Cinta concebida para aliviar
ativamente a carga e para corrigir a
coluna lombar / torácica na região
sagital
Tornozelo
M.step®
Ortótese de tornozelo para fins de
estabilização num só plano
Achimed®
Pé elástico de compressão do tendão
de Aquiles

Lumbamed® stabil /
Lumbamed® facet
Cinta de alívio parcial da tensão na
coluna lombar, através da correção
da lordose

Levamed® / Levamed® E+motion
Pé elástico de compressão dos
tecidos moles da articulação do
tornozelo

Lumbamed® disc
Cinta de alívio parcial da tensão,
através da correção da lordose e da
mobilização funcional da coluna
lombar

Levamed® active
Pé elástico de compressão dos
tecidos moles da articulação do
tornozelo, com elementos funcionais
adicionais

Spinomed® II / Spinomed® /
Spinomed® active /
Spinomed® active men
Ortótese concebida para aliviar
ativamente a carga e para corrigir a
coluna lombar / torácica na região
sagital

Levamed® stabilli-tri
Ortótese de tornozelo para fins de
mobilização em determinada
posição com peças amovíveis

medi 3 C
Cinta para aliviar a carga na coluna
lombar / torácica (limitação sagital
da amplitude de movimentos)
medi 4C / medi 4C flex
Cinta para aliviar a carga da coluna
lombar / torácica (limitação sagital e
frontal da amplitude de movimentos)

medi ROM Walker
Ortótese destinada a apoiar a parte
inferior da perna e o pé, a fim de
permitir a realização de movimentos
com amplitude ajustável
protect.CAT Walker / 		
protect.CAT Walker short
Ortótese destinada a apoiar a parte
inferior da perna e o pé, para fins de
imobilização numa posição
específica

protect.Air Walker boot /
protect.Walker boot
Bota protect Walker fixa destinada a
apoiar a parte inferior da perna e o
pé, para fins de imobilização numa
posição específica
Anca

Manumed / Manumed RFX /
medi Wrist support
Tala imobilizadora de punho, para
imobilizar o punho em, pelo menos,
duas direções de movimento
Manumed T
Tala imobilizadora de punho, com
suporte de polegar, utilizada para
fins de imobilização
medi CTS
Ortótese para punho com tala para
dedos, para fins de imobilização
rhizomed® / Rhizomed soft
Ortótese de polegar, para imobilizar
a articulação em sela e / ou a
articulação metacarpofalângica
Manumed active / 		
Manumed active E+motion
Suporte elástico de compressão do
punho
medi Thumb support
Tala imobilizadora de polegar, para
imobilizar a articulação em sela e /
ou a articulação metacarpofalângica
Kidz
medi Collar soft Kidz
Suporte de estabilização da coluna
cervical
medi Clavicle support Kidz
Suporte de clavícula, para fins de
posicionamento e imobilização da
clavícula
medi Armschlinge Kidz
Ortótese de articulação do ombro,
para imobilizar o mesmo numa
posição definida
medi Epico ROM®s Kidz
Ortótese de cotovelo, para permitir a
realização de movimentos com
imobilização da articulação
radioulnar proximal

Manumed Kidz
Ortótese de punho, para imobilizar o
punho em, pelo menos, duas direções
de movimento
medi Classic Kidz
Ortótese de imobilização do joelho
em posição estendida
medi ROM Kidz
Ortótese de mobilização do joelho
M.step kidz
Ortótese tibio-társica para fins de
estabilização num só plano
medi Walker boot Kidz
Bota walker fixa destinada a apoiar a
parte inferior da perna e o pé, para
fins de imobilização numa posição
específica
medi Arm fix® Kidz / 		
medi Shoulder sling Kidz
Ortótese de articulação do ombro,
para imobilizar o ombro numa
posição definida
protect. Silicone foot supports
protect.Toe spreader
È um separador de dedos
terapêutico, que evita a fricção e
sobreposição de dedos deslocados e
muito próximos
protect.Forefoot cushion
È uma almofada terapêutica para a
parte da frente do pé, para alívio da
pressão na zona dos dedos dos pés

Exclusivamente para a medi
Portugal - Indicações
CLL 300
Ortótese de imobilização e
estabilização da coluna cervical
P35 100
Ortótese de hiperextensão da coluna
vertebral através de um sistema de 3
pontos de apoio, para estabilização e
limitação de movimentos na coluna
vertebral torácica e lombar
RDS 100
Ortótese de imobilização e
estabilização da cintura escapular
IMB 300
Com Suporte para o cotovelo
Ortótese de imobilização da
glenoumeral numa posição definida
Dual Lock
Ortótese de imobilização e
estabilização do punho através de
uma tala palmar e dorsal
Phylo 40
Ortótese de joelho de estabilização
central da rótula
Phylo 60
Ortótese de joelho de estabilização
central da rótula
GNL 800 RR
Ortótese de joelho de estabilização
médio lateral com ajuste de
limitações de flexão / extensão

protect.Silicone insoles
È uma palmilha terapêutica, para
alívio da pressão e diminuição das
dores na zona da planta do pé
protect.Silicone insole
È uma almofada terapêutica para os
calcanhares, para amortecimento da
pressão e diminuição das dores na
zona do calcanhar
protect.Heel soft
È uma almofada terapêutica para os
calcanhares, para amortecimento da
pressão e diminuição das dores na
zona do calcanhar
protect.Heel wedge
È uma almofada terapêutica para os
calcanhares, para amortecimento da
pressão e diminuição das dores na
zona do calcanha
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