
PULSOS ESTABILIZADORES

Necessariamente essenciais



TECIDO
SEM LÁTEX

TECIDO
TRANSPIRÁVEL 

TECIDO INTERNO 
COM EFEITO DE
MICRO-MASSAGEM
a qual favorece a
circulação sanguínea.

FECHOS AJUSTÁVEIS
DE VELCRO
para uma adaptação
optimizada da ortótese,
bem como a sua colocação
e a sua remoção.

Uma linha imprescindível no seu linear
A ortotese ESSENCIAL incorpora talas de alumínio moldáveis e removíveis na área palmar e/ou polegar para uma estabilização individualizada,
confortável e efetiva das articulações.

Um básico que não pode faltar no seu linear.

PULSOS
ESTABILIZADORES

TALAS DE
ALUMÍNIO MOLDÁVEL 
palmar e/ou polegar para
estabilização das articulações,
segudo as necessidades do
utilizador. Talas extraíveis.

Tamanhos:

S

M

L

XL

12-15 cm

15-17 cm

17-19 cm

19-21 cm
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C700
 

Pulso estabilizador
do polegar
Direita ou Esquerda.

Indicações: Rizartrose, fratura, luxação de 
Bennett, tendinite, tenossinovite, lesões  
ligamentares, traumatismos, pós-cirurgias, 
imobilização da articulação 
metacarpofalângica do polegar e lesões 
desportivas (Exemplo: polegar do esquiador).

Indicações: Síndrome do túnel cárpico, síndrome de Guyon, síndrome de Quervain, 
tendinite, tenossinovite, lesões  ligamentares, traumatismo, pós-cirurgias, imobilização do 
pulso e lesões desportivas.

Direita ou Esquerda.

Cinco ortoteses únicas em pulsos estabilizadores

Direita ou Esquerda.
Dispõe de banda elástica na zona
do pulso: para uma maior fixação
e imobilização.
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C600
Pulso estabilizador
palmar longa  

C800
 

Pulso estabilizador
palmar e polegar 

Direita ou Esquerda.

Indicações: Rizartrose, fratura, luxação de 
Bennett, síndrome do túnel cárpico, síndrome 
de Guyon, sindrome de Quervain, tendinite, 
tenossinovite, lesões de ligamentares, 
traumatismos, pós-cirurgias, imobilização da 
articulação metacarpofalângica do polegar, 
imobilização do pulso e lesões desportivas.

C500
 

Pulso estabilizador  
palmar curta

C400 
Pulso estabilizador
do polegar em V

Indicações: Estabilizador funcional e 
proteção do polegar, lesão e instabilidade 
ligamentar da articulação 
trapeziometacarpiana, rizartrose do 
polegar, tendinite, sequelas dolorosas e 
inflamatórias, lesões desportivas ( Exemplo: 
polegar do esquiador).

Ambidestra.
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