
PRS670

Colete de hiperextensão

PRECISION
Mantém a coluna em hiperextensão. 
Limita o movimento ântero-posterior e lateral.

Sistema de adaptação esternal 
mediante rotação esférica.
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7
Nível estabilização



Apoio preciso, confortável e seguro.Tecnologia patenteada.  
Sistema patenteado inovador 
de rotação esférica 
que permite adaptar a placa peitoral 
com precisão ao esterno de cada doente, 
dissipando qualquer ponto de pressão.

Dois discos sólidos unidos entre si com 
duas rótulas e uma mola interna que permite 
o movimento esférico entre os discos. 
A base esternal move-se sobre a base 
frontal em qualquer direção.

PRECISION

disco esternal

rótulas 
esféricas

mola

disco para o colete

Sistema de rotação esférica

Sistema acoplado à placa peitoral

O disco esternal roda sobre o 
disco da estrutura do colete 
em torno do eixo central, 
garantindo um ajuste 
preciso ao esterno 
do doente.
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Placa lombar flexível e anatómica

Banda pélvica 
interior basculante
Com possibilidade de bloqueio num ponto: 
permite sentar de forma confortável e segura.

Com o canal, exclusivo, de regulação 
dupla: 6 mm + 17,5 mm adicionais. 
Ambas as regulações podem ser 
utilizadas de maneira independente ou 
combinadas em função das necessida-
des de cada doente.

Uma fivela como 
abertura para os 
dedos, com forma 
em V, adapta-se 
muito bem ao corpo 
e funciona como 
ajuda técnica para 
facilitar a colocação.

Adapta-se através da placa peitoral, pélvica, lateral e posterior.
Proporciona a regulação das placas laterais, peitoral e pélvica (altura, 
largura e pélvis, respetivamente), para um ajuste correto à anatomia de 
cada doente.

Sistema de adaptação esternal

Placa peitoral 
regulável em altura

Permite definir a inclinação 
do apoio esternal de 6º em 6º.

Articulação 
axial 
regulável

6 mm. 17,5 mm.

17,5 mm.



Indicações
Fraturas, dores vertebrais causadas por traumatismo, cifoses 
dorsais, osteoporose, Mal de Pott, lombalgias, lombociáticas, 
dorsalgia crónica, pós-cirurgia da fratura dos corpos vertebrais 
ou cuidado ortésico permanente após cirurgia de tumores e 
metástases dos corpos vertebrais.

para uma adaptação confortável à 
zona lombar. Com aberturas que 
canalizam o ar para uma ventilação 
correta da zona.
Recortável em altura.

PRECISION
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Placa lombar flexível, 
anatómica, com reforços 
paravertebrais 

Mantém o colete fixo 
e assegura a hiperex-
tensão da coluna.
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Medidas : Contorno da anca na zona 
das cristas ilíacas (A) e altura desde a 
banda pélvica até à banda esternal 
do colete (B)

Tamanho

integradas em todos os pontos de apoio: protegem, 
proporcionam conforto e distribuem as pressões. Podem 
ser montadas e desmontadas de uma forma rápida, fácil 
e simples através de um sistema de microvelcro.
  

Almofadas 
independentes 

 

Tensor de aperto 
ergonómico-funcional

Tecnologia 
de alta frequência

Design sem costuras, 
mais confortável

RESPIRÁVEL
SEM LÁTE



Suporte subclavicular 

PRECISION

PRS6ACL OS

Totalmente ajustável 
 (altura, largura e inclinação)

para uma adaptação 
correta a cada anatomia.

Proteção 
confortável 
almofadas removíveis 
em microvelcro

Distribui o apoio 
de forma simétrica, 
libertando o esterno.
Alternativa adequada 
para pacientes que não 
podem exercer pressão 
na área do tórax.

https://international.prim.es/
export@prim.es

Tamanho Único
2 unités (Droite ou gauche)   
Disponível para comprar 
em separado.

PRS6ACL OS
Suporte subclavicular


