
Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Ligeiras e confortáveis. Uma segunda pele
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Aqtivo Skin foi criado como uma segunda pele.

Ortóteses elásticas muito confortáveis, fabricadas 
em tecido AirQuick que facilita a transpiração e 
protege suavemente os músculos e as articulações. 
Especialmente indicadas para o dia-a-dia, discreto e 
muito fácil, foram criadas para multiplicar a sensação 
diária de bem-estar.

Ligeiras e confortáveis. Uma segunda pele
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Elasticidade 
adaptável. 
Como uma 
segunda pele
Aqtivo Skin foi concebida como uma segunda pele.

Uma gama de ortóteses elásticas, discretas e confortáveis; 
manufaturadas sem costuras e com formato anatómico, que 
protege suavemente os músculos e articulações.
As suas zonas de compressão selectivas e a leveza das suas 
fibras, firmes mas confortáveis, fazem com que as ortóteses 
Aqtivo Skin transmitam uma sensação de bem estar no 
quotidiano.

Segunda pele. Uma mais valia na protecção e bem estar.

Malha
AirQuick
Concebidas para uma capacidade 
máxima de permeabilidade. As 
ortóteses elásticas Aqtivo Skin 
utilizam a malha AirQuick, a qual 
absorve e expele rapidamente a 
humidade, permitindo uma 
circulação do ar contínua.

Pele seca, conforto total
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Indicações:  Estabilização e 
compressão na sequência de lesões 
ligeiras do cotovelo. Osteoartrite ligeira de 
cotovelo, epicondilite lateral e medial, 
estados inflamatórios pós-operatórios, 
pós-traumatismos, tendinite, contusões 
ligeiras. Profilaxia durante atividades 
desportivas e profissionais. Estimulação 
propriocetiva.

Indicações: Estabilização e 
compressão na sequência de lesões 
ligeiras do pulso. Osteoartrite ligeira de 
pulso, luxações, estados inflamatórios 
crónicos pós-traumáticos ou 
pós-operatórios, tendovaginite. 
Prevenção durante atividades 
desportivas e profissionais. 
Estimulação propriocetiva.

• Almofada anatómica para epicondilites
• Banda de ajuste 
• Zona do antebraço e cotovelo, macias
e anatómicas

P707BG
Cotoveleira elástica

P704BG
Pulso elástico
tipo luva
• Banda de ajuste no pulso

P703BG
Pulso elástico
• Banda de ajuste no pulso

Indicações: Estabilização e 
compressão na sequência de lesões 
ligeiras do pulso. Osteoartrite ligeira 
do pulso, dores gerais do pulso, 
tendinite, contusões ligeiras. 
Prevenção durante as atividades 
desportivas e profissionais. 
Estimulação propriocetiva
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Indicações: Estabilização e compressão na 
sequência de lesões ligeiras do joelho. Artroses e 
artrites leve de joelho,traumatismos e 
instabilidades ligeiras, luxações ligeiras, derrames 
e inflamações articulares.Profilaxia durante as 
atividades desportivas e profissionais.
Estimulação propriocetiva

Indicações: Estabilização e compressão na 
sequência de lesões ligeiras do joelho. Artrose e 
artrite leve de joelho, traumatismos e instabilidades 
ligeiras, luxações ligeiras, derrames e
Inflamações articulares, estados inflamatórios 
pós-operatórios, derrames recidivantes da 
articulação, instabilidades. Prevenção durante 
atividades desportivas e profissionais. Estimulação 
propriocetiva.

• Sistema integrado anti-deslizamento
• Zona poplítea macia e anatomica 

P700BG
Joelheira elástica

P701BG
Joelheira elástica com rodete  
de silicone e estabilizadores 
laterais flexíveis 
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

Indicações: Estabilização e compressão na sequência 
de lesões ligeiras do tornozelo. Artroses e artrites 
ligeiras do tornozelo, traumatismos e instabilidades 
ligeiras, contusões, entorses e derrames articulares, 
irritações crónica, pós-operatório e pós-traumático, 
fragilidade ligamentar. Prevenção durante atividades 
desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

Indicações: Estabilização e compressão na 
sequência de lesões ligeiras do tornozelo. Artroses e 
artrites ligeiras do tornozelo, traumatismos e 
instabilidades ligeiras, contusões, entorses e derrames 
articulares, irritação crónica, pós-operatória e 
pós-traumática, fragilidade ligamentar. Prevenção 
durante atividades desportivas e profissionais. 
Estimulação propriocetiva.

P706BG
Pé elástico estabilizador com 
almofadas de silicone e com 
banda elástica cruzada em “8”
• Zona da articulação do tornozelo
e calcanhar macia e anatómica.

P705BG
Pé elástico 
estabilizador com 
almofadas de silicone
• Zona da articulação do tornozelo
e calcanhar macia e anatómica.
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

P705BG P706BGP700BG P701BGP707BG

Bilateral

P700BG S 32-36
P700BG M 36-41
P700BG L 41-48

Perímetro joelho (cm)

Medidas

Joelheira elástica Pé elástico estabilizador 
com almofadas de 
silicone e com banda 
elástica cruzada em “8”

Pé elástico estabilizador 
com almofadas de silicone

Bilateral Bilateral

P705BG S  17-20 
P705BG M 20-23
P705BG L 23-26

Perímetro tornozelo (cm) 

P706BG S  17-20
P706BG M 20-23
P706BG L 23-26

Perímetro tornozelo (cm) 

Medidas Medidas

BilateralBilateral

TAMANHO ÚNICO
P704BG S   14-17
P704BG M   17-20
P704BG L   20-24

Perímetro pulso (cm)

P707BG S       23-27
P707BG M       27-31
P707BG L       31-35

Perímetro cotovelo (cm)

Medidas Medidas

Cotoveleira elástica Joelheira elástica com rodete  
de silicone e estabilizadores 
laterais flexíveis 

Bilateral

P701BG S 32-36
P701BG M 36-41
P701BG L 41-48

Perímetro joelho (cm)

Medidas

P703BG P704BG
Pulso elástico
tipo luva

Pulso elástico

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho
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Nova gama de ortóteses para a vida diaria

P. Industrial Nº 1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid - ESPANHA
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