
Agora nos tamanhos S, M, L, XL, XXL que se 
adaptam a qualquer contorno.

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

Conceção têxtil 
multicelular 
para um maior 
conforto.

Tecidos de 
elevada 
elasticidade e 
capacidade 
de adaptação 
às alterações 
dinâmicas.

Costuras 
anatómicas 
para uma 
adaptação 
confortável.

Transpirável 

Transpirável 

Transpirável 

transpiravel, com tamanhos.

Conforto e transpirabilidade  em todos os tamanhos.

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Intervalo de circunferência tornozelo.

Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

Tamanho/Size TRANSPIRAÇÃO 

TRANSPIRAÇÃO 

P. Industrial Nº1
Calle F, nº15

28938 Móstoles - Madrid
www.prim.es

F - 16 04 018 F R01 (P)



Transpirável A cuidar dos 
detalhes para 
os doentes 
mais exigentes

tecido multicélulas

algodão

espuma
tecido de veludo

espuma
algodão

Área de conforto
Tecido técnico Impact de elevada 
elasticidade e transpirabilidade, 
adapta-se à dinâmica do 
movimento para proporcionar um 
conforto total ao doente.

Área de compressão
Tecido envolvente de veludo elástico 
transpirável, que permite regular a 
compressão de que o doente 
necessita em cada momento.

T141

Rodillera 
semiaberta
con articulação 
policêntrica

T140

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Indicações
Dor articular, bursite, tendinite, artrite, artrose, lesões rotulianas, lesões de ligamentos laterais de joelho, 
síndrome de Osgood-Schlatter, condromalácia patelar, subluxação patelar, pós-traumatismos, pós-cirurgia.

Características
Incluem correias de regulação, um marcador azul para a zona proximal (coxa) e um ponto vermelho 
para a zona distal. Todos os modelos estão disponíveis em cinco tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

T136

Joeleira 
fechada
com  feijes
e correias

Joeleira 
fechada
com articulação 
monocêntrica

Joeleira 
fechada
com articulação 
policêntrica

Joelheiras fechadas e semiabertas
100%  LÁTEX FREE

Conforto e transpirabilidade.  Em todos os tamanhos

Características
Ortóteses com bandagem em 8. 
Com abertura anterior com fechos de 
velcro. Com quatro tamanhos 
(S, M, L, XL). Ortótese com fecho frontal e 
bandagem em 8, fixada na planta do pé 
com uma costura.Ortóteses com 
bandagem em 8. Com abertura anterior 
com fechos de velcro. 
Com quatro 
tamanhos (S, M, L, XL). 
Ortótese com 
fecho frontal e
bandagem em 8, 
fixada na planta do pé com uma costura.

T114
Possui duas bolsas laterais à altura dos maléolos onde 
estão os estabilizadores do tornozelo.

Tornozeleiras 
en «8» com 
estabilizadores 
laterais

T151

Joelhira  
longa
ROM 
semiaberta

Intervalo de circunferência tornozelo.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tornozeleiras em «8»

100%  LÁTEX FREE

Joelheiras  ROM Indicações
Controlo da mobilidade do joelho. Tratamento pós-cirúrgico do joelho. 
Reabilitação após lesões.

Características
Ortóteses equipadas com 
articulação ROM que limita o 
movimento à flexoextensão 
através de cunhas permutáveis.
Incluem correias de ajuste com 
um marcador azul para a zona 
proximal (coxa) e um marcador 
vermelho para a zona distal.
A articulação ROM varia de 10° 
em 10°. Intervalo de 0° a 80°. 
Existem oito jogos de batentes 
permutáveis com um parafuso, 
tanto para a extensão, como 
para a flexão. Todos os modelos 
estão disponíveis em cinco 
tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

Indicações
Entorses ligeiras, prevenção de entorses durante a prática                      
desportiva e tendinite.

T115

Tornozeleiras 
en «8» 
transpirável

T150

Joelheira 
curta
ROM 
semiaberta

A tecnologia têxtil de AirTex

TRANSPIRAÇÃO 



Agora nos tamanhos S, M, L, XL, XXL que se 
adaptam a qualquer contorno.

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

Conceção têxtil 
multicelular 
para um maior 
conforto.

Tecidos de 
elevada 
elasticidade e 
capacidade 
de adaptação 
às alterações 
dinâmicas.

Costuras 
anatómicas 
para uma 
adaptação 
confortável.

Transpirável 

Transpirável 

Transpirável 

transpiravel, com tamanhos.

Conforto e transpirabilidade  em todos os tamanhos.

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Intervalo de circunferência tornozelo.

Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

Tamanho/Size TRANSPIRAÇÃO 

TRANSPIRAÇÃO 

P. Industrial Nº1
Calle F, nº15

28938 Móstoles - Madrid
www.prim.es

F - 16 04 018 F R01 (P)



Transpirável A cuidar dos 
detalhes para 
os doentes 
mais exigentes

tecido multicélulas

algodão

espuma
tecido de veludo

espuma
algodão

Área de conforto
Tecido técnico Impact de elevada 
elasticidade e transpirabilidade, 
adapta-se à dinâmica do 
movimento para proporcionar um 
conforto total ao doente.

Área de compressão
Tecido envolvente de veludo elástico 
transpirável, que permite regular a 
compressão de que o doente 
necessita em cada momento.

T141

Rodillera 
semiaberta
con articulação 
policêntrica

T140

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Indicações
Dor articular, bursite, tendinite, artrite, artrose, lesões rotulianas, lesões de ligamentos laterais de joelho, 
síndrome de Osgood-Schlatter, condromalácia patelar, subluxação patelar, pós-traumatismos, pós-cirurgia.

Características
Incluem correias de regulação, um marcador azul para a zona proximal (coxa) e um ponto vermelho 
para a zona distal. Todos os modelos estão disponíveis em cinco tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

T136

Joeleira 
fechada
com  feijes
e correias

Joeleira 
fechada
com articulação 
monocêntrica

Joeleira 
fechada
com articulação 
policêntrica

Joelheiras fechadas e semiabertas
100%  LÁTEX FREE

Conforto e transpirabilidade.  Em todos os tamanhos

Características
Ortóteses com bandagem em 8. 
Com abertura anterior com fechos de 
velcro. Com quatro tamanhos 
(S, M, L, XL). Ortótese com fecho frontal e 
bandagem em 8, fixada na planta do pé 
com uma costura.Ortóteses com 
bandagem em 8. Com abertura anterior 
com fechos de velcro. 
Com quatro 
tamanhos (S, M, L, XL). 
Ortótese com 
fecho frontal e
bandagem em 8, 
fixada na planta do pé com uma costura.

T114
Possui duas bolsas laterais à altura dos maléolos onde 
estão os estabilizadores do tornozelo.

Tornozeleiras 
en «8» com 
estabilizadores 
laterais

T151

Joelhira  
longa
ROM 
semiaberta

Intervalo de circunferência tornozelo.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tornozeleiras em «8»

100%  LÁTEX FREE

Joelheiras  ROM Indicações
Controlo da mobilidade do joelho. Tratamento pós-cirúrgico do joelho. 
Reabilitação após lesões.

Características
Ortóteses equipadas com 
articulação ROM que limita o 
movimento à flexoextensão 
através de cunhas permutáveis.
Incluem correias de ajuste com 
um marcador azul para a zona 
proximal (coxa) e um marcador 
vermelho para a zona distal.
A articulação ROM varia de 10° 
em 10°. Intervalo de 0° a 80°. 
Existem oito jogos de batentes 
permutáveis com um parafuso, 
tanto para a extensão, como 
para a flexão. Todos os modelos 
estão disponíveis em cinco 
tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

Indicações
Entorses ligeiras, prevenção de entorses durante a prática                      
desportiva e tendinite.

T115

Tornozeleiras 
en «8» 
transpirável

T150

Joelheira 
curta
ROM 
semiaberta

A tecnologia têxtil de AirTex

TRANSPIRAÇÃO 



Transpirável A cuidar dos 
detalhes para 
os doentes 
mais exigentes

tecido multicélulas

algodão

espuma
tecido de veludo

espuma
algodão

Área de conforto
Tecido técnico Impact de elevada 
elasticidade e transpirabilidade, 
adapta-se à dinâmica do 
movimento para proporcionar um 
conforto total ao doente.

Área de compressão
Tecido envolvente de veludo elástico 
transpirável, que permite regular a 
compressão de que o doente 
necessita em cada momento.

T141

Rodillera 
semiaberta
con articulação 
policêntrica

T140

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Indicações
Dor articular, bursite, tendinite, artrite, artrose, lesões rotulianas, lesões de ligamentos laterais de joelho, 
síndrome de Osgood-Schlatter, condromalácia patelar, subluxação patelar, pós-traumatismos, pós-cirurgia.

Características
Incluem correias de regulação, um marcador azul para a zona proximal (coxa) e um ponto vermelho 
para a zona distal. Todos os modelos estão disponíveis em cinco tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

T136

Joeleira 
fechada
com  feijes
e correias

Joeleira 
fechada
com articulação 
monocêntrica

Joeleira 
fechada
com articulação 
policêntrica

Joelheiras fechadas e semiabertas
100%  LÁTEX FREE

Conforto e transpirabilidade.  Em todos os tamanhos

Características
Ortóteses com bandagem em 8. 
Com abertura anterior com fechos de 
velcro. Com quatro tamanhos 
(S, M, L, XL). Ortótese com fecho frontal e 
bandagem em 8, fixada na planta do pé 
com uma costura.Ortóteses com 
bandagem em 8. Com abertura anterior 
com fechos de velcro. 
Com quatro 
tamanhos (S, M, L, XL). 
Ortótese com 
fecho frontal e
bandagem em 8, 
fixada na planta do pé com uma costura.

T114
Possui duas bolsas laterais à altura dos maléolos onde 
estão os estabilizadores do tornozelo.

Tornozeleiras 
en «8» com 
estabilizadores 
laterais

T151

Joelhira  
longa
ROM 
semiaberta

Intervalo de circunferência tornozelo.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

100%  LÁTEX FREE

Tornozeleiras em «8»

100%  LÁTEX FREE

Joelheiras  ROM Indicações
Controlo da mobilidade do joelho. Tratamento pós-cirúrgico do joelho. 
Reabilitação após lesões.

Características
Ortóteses equipadas com 
articulação ROM que limita o 
movimento à flexoextensão 
através de cunhas permutáveis.
Incluem correias de ajuste com 
um marcador azul para a zona 
proximal (coxa) e um marcador 
vermelho para a zona distal.
A articulação ROM varia de 10° 
em 10°. Intervalo de 0° a 80°. 
Existem oito jogos de batentes 
permutáveis com um parafuso, 
tanto para a extensão, como 
para a flexão. Todos os modelos 
estão disponíveis em cinco 
tamanhos (S, M, L, XL, XXL).

Indicações
Entorses ligeiras, prevenção de entorses durante a prática                      
desportiva e tendinite.

T115

Tornozeleiras 
en «8» 
transpirável

T150

Joelheira 
curta
ROM 
semiaberta

A tecnologia têxtil de AirTex

TRANSPIRAÇÃO 



Agora nos tamanhos S, M, L, XL, XXL que se 
adaptam a qualquer contorno.

P. Industrial Nº1
Calle F, 15

28938 Móstoles - Madrid

Conceção têxtil 
multicelular 
para um maior 
conforto.

Tecidos de 
elevada 
elasticidade e 
capacidade 
de adaptação 
às alterações 
dinâmicas.

Costuras 
anatómicas 
para uma 
adaptação 
confortável.

Transpirável 

Transpirável 

Transpirável 

transpiravel, com tamanhos.

Conforto e transpirabilidade  em todos os tamanhos.

Intervalo de circunferência joelho.

Tamanho/Size Medida cm.
Measurement cm.

32 - 35
M 35 - 38
L 38 - 41

XL 41 - 45
XXL 45 - 50

Intervalo de circunferência tornozelo.

Medida cm.
Measurement cm.

20 - 22
M 22 - 24
L 24 - 26

XL 26 - 28

Tamanho/Size TRANSPIRAÇÃO 

TRANSPIRAÇÃO 

P. Industrial Nº1
Calle F, nº15

28938 Móstoles - Madrid
www.prim.es

F - 16 04 018 F R01 (P)
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