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O nosso objetivo consiste em assegurar no 

futuro, a qualidade do tratamento dos 

pacientes. Este objetivo só pode ser 

concretizado em estreita  colaboração com 

os distri buidores especializados, que 

pretendam atender os seus clientes o 

mais rápido e da melhor maneira possível. 

Foi com essa intenção que adaptámos o 

nosso conceito de serviço: gestão de 

 negócios eficiente, consultoria otimi zada e 

soluções de tratamento por  medida.

 

Os nossos funcionários respon sáveis pela 

distribuição comercial  esclarecem 

competentemente as questões 

relacionadas com a especificidade dos 

produtos, e são também os respon sáveis a 

contactar, para os projetos comuns de 

comercialização. Para uma pesquisa ou 

encomenda rápida via internet, encontre 

todas as informações necessárias em  

www.bauerfeind-loja.com.br

O CONCEITO DE SERVIÇO BAUERFEIND  
NO QUAL PODE CONFIAR

BAUERFEIND STORE SÃO PAULO
Rua Mato Grosso, 306 – Lj. 15
Higienópolis – São Paulo – SP
T (11) 3892-8973
E bfnd.store@gmail.com

BAUERFEIND RIO
BARRA LIFE MEDICAL CENTER
Av. Armando Lombardi, 1000
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
T (21) 3518-8277
E bfnd.rio@gmail.com
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ÓRTESES
Há muito que a nossa missão consiste em contribuir, para que as pessoas 
possam continuar ativas até uma idade mais avançada, graças à 
 terapêutica com as nossas órteses. Os médicos e fisioterapeutas 
 recomendam os nossos produtos na terapêutica de prevenção de queixas 
 clínicas, e para apoio nos processos de reabilitação no período pós-lesão.

MEIAS DE COMPRESSÃO
Para cada problema venoso, a meia de compressão certa: as meias e 
collants de compressão VenoTrain cobrem o leque de tratamentos das 
doenças venosas, desde a mais simples até à mais grave.
Testado de acordo com a Norma RAL1, a gama completa de produtos 
 VenoTrain garante uma eficácia médica conforme as indicações e convence 
com materiais transpiráveis, grande seleção de cores e ajuste perfeito.  
Em série e sob medida, combinam, na mesma proporção, a vantagem 
terapêutica com o máximo conforto de utilização.

PALMILHAS
No que se refere a palmilhas ortopédicas, somos líderes no mercado 
europeu  com os nossos produtos tradicionais e conceitos inovadores, tais 
como  TRIactive e ErgoPad work. 

Bauerfeind S.A, é um dos líderes mundiais 

na fabricação de produtos ortopédicos e 

contribui de forma significativa com os 

seus produtos e conceitos de tratamento,  

para manter e restabelecer a saúde e para 

uma melhoria do bem-estar e da 

 qualidade  de vida.

A competência tecnológica de produção 

adquirida ao longo de várias décadas 

associa-se à força inovadora; a tradição de 

um negócio de família de classe média 

com raciocínio global. Os nossos especia-

listas têm trabalhado desde sempre em 

colaboração direta com médicos, cientistas 

e especialistas em desenvolvimento. 

O resultado traduz-se em produtos 

e prestação de serviços patenteados 

e premiados com vários prémios –   

Qualidade “Made in Germany“.

PRODUTOS E CONCEITOS EM SAÚDE PARA 
UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA

1  A norma alemã RAL-GZ 387, válida para meias de compressão, garante a vantagem em termos 
médicos e assinala a possibilidade de reembolso do produto. O selo de qualidade é distribuído pela 
“Gütezeichengemeinschaft Medizinische Kompressionsstrümpfe e.V.“ (associação registada do selo de 
qualidade para meias de compressão médicas da Alemanha) (www.gzg-kompressionstruempfe.de).
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Perceba que:
Os acessórios médicos auxiliares Bauerfeind podem ser 
comercializados independentemente da idade, desde que as 
dimensões da peça relevante do corpo estejam de acordo 
com o sistema de dimensionamento específico do produto.



Bauerfeind S.A é uma das empresas mais inovadoras no 

campo dos meios auxiliares ortopédicos.

Este fato é o resultado, entre outras coisas, de consequentes  

esforços em torno do progresso de inovação, no sentido de 

manter a elevada qualidade dos produtos e a melhor 

 qualificação possível dos funcionários.

Há muito que a missão da Bauerfeind consiste em contribuir 

para que as pessoas possam chegar até à idade mais 

avançada, ativas e saudáveis, graças aos modernos meios 

auxiliares ortopédicos. Desde há muito que as órteses 

terapêuticas Bauerfeind se destacam no campo dos meios 

auxiliares,  apoiando o processo de convalescença após lesão, 

em  alterações degenerativas  e também no tratamento 

pós- operatório, concedendo ao paciente uma nova 

mobilidade. Os elevados padrões de qualidade Bauerfeind 

garantem uma excelente eficácia dos produtos.

Todas as órteses correspondem aos requisitos da Lei dos 

Produtos Médicos e da Directiva CE relativa a produtos 

 médicos 93/42/CEE.    A identificação CE e o selo TÜV 

garantem  uma  qualidade fiável. A concepção funcional  e 

dinâmica dos  produtos Bauerfeind já foi distinguida  com 

 vários prémios.  Gostaríamos de acrescentar, que para a 

 produção dos nossos  produtos só são utilizados materiais 

 têxteis, isentos de  substâncias nocivas.

ÓRTESES
A QUALIDADE ATÉ O MAIS  
ÍNFIMO DETALHE
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ÓRTESES
CONCEITO INOVADOR PARA UMA MAIOR 
 MOBILIDADE

... Train ÓRTESES ATIVAS

Quando os problemas articulares limitam o movimento, as órteses ativas Train ajudam a recuperar a 
 mobilidade. Na gama de produtos Train, a Bauerfeind põe à sua disposição órteses anatômicas de  compressão 
com almofadas   viscoelásticas. Não limitam a atividade, pelo contrário; as órteses ativas Train desenvolvem 
a sua eficácia  terapêutica especialmente durante o movimento. Devido à massagem intermitente em 
combinação com a  compressão exercida pelo tecido em malha, estimula-se a circulação e melhora-se o 
metabolismo, acelerando   assim o processo de reabilitação. As órteses ativas Train cobrem as necessidades 
terapêuticas de todas as  articulações mais importantes. Os materiais têxteis em malha transpirável e os 
acabamentos de primeira qualidade contribuem assim, para o alcance de um conforto otimizado.

... Loc ÓRTESES ESTABILIZADORAS

A gama de produtos Loc engloba talas, órteses e estabilizadores com faixas. As características  principais dos 
 pro dutos  Loc são as seguintes: alívio da compressão, estabilização e apoio. Por conseguinte, distinguem-se 
das órteses ativas Train, que em primeiro lugar atuam segundo o principio da terapêutica de compressão. 
Em todos os produtos da gama Loc são empregados elementos de apoio, tais como metal ou varetas de 
plástico, materiais  ativos, ou seja, em têxteis que  permitem as trocas de ar com o exterior. Tal como as 
órteses ativas Train, a gama de órteses estabilizadoras Loc também cobre o tratamento médico de todas as 
articulações importantes.
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AchilloTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA ALIVIAR O  
TENDÃO CALCÂNEO

Almofada em torno  
do tendão de Aquiles

Indicações

• Aquilodinia (tendinose, 
paratendinite, bursite retro-
calcânea, [deformidade de 
Haglund])

• Estados de inflamação crônicos, 
 pós-traumáticos ou pós-
operatórios, por ex. em caso de 
rupturas do tendão de Aquiles

Características

• A malha altamente elástica em 
 material transpirável proporciona 
uma compressão eficaz e um 
excelente conforto na utilização.

• A órtese ativa com tecido em 
malha de forma anatômica 
assegura um  elevado conforto.

• A almofada para-aquiliana 
integrada é viscoelástica e tem 
forma anatômica.

• A calcanheira integrada pode ser 
 retirada.

• Para compensar a diferença de 
altura no outro pé, foi incluída 
uma calcanheira viscoelástica 
adicional.

• Acessório auxiliar de colocação 
incluído

Efeitos

• A almofada para-aquiliana assegura 
uma distribuição uniforme da 
 pressão, atuando paralelamente com 
um efeito de massagem local, 
durante o movimento.  
Ao metabolismo melhora assim ao 
nível local, e assiste-se a uma 
redução do edema.

• O aumento da altura do calcanhar 
(cerca de 6 mm) através da 
calcanheira viscoelástica integrada, 
alivia o tendão de Aquiles.

• Através da influência da 
propriocepção apoia-se o controlo 
coordenado da musculatura.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro do tornozelo em cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110110130*0+0°

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho 
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AchilloTrain® Pro

Indicações

• Aquilodinia (tendinose, 
paratendinite, bursite retro-
calcânea, [deformidade de 
Haglund])

• Estados de inflamações crônicas, 
 pós-traumáticas ou pós-
operatórias

• Processos inflamatórios no 
tendão de Aquiles

Características

• A nova almofada viscoelástica 
contém  no seu interior pontos de 
pressão  suaves, que proporcionam 
uma  estimulação proprioceptiva 
e ranhuras dispostas em posição 
longitudinal. O terço superior dos 
tendões e a  transição entre os 
músculos e os tendões com as 
“terminações nervosas” (receptores 
articulares) são estimulados pelos 
prolongamentos das almo fadas em 
forma de asa.

• Graças ao tecido em malha com 
uma zona de maior elasticidade 
integrada na área ventral da tíbia, 
facilita-se a colocação e remoção 
da órtese.

• Em caso de necessidade recomenda- 
se o uso de uma calcanheira com 
almofada amortecedora para 
aumentar a altura do calcanhar.

• A parte do tecido em malha mais 
curta na região do pé evita 
 pressões locais no 5° osso meta-
tarsiano.

• O tecido em malha de forma 
anatômicos da órtese ativa garante 
um ajuste excelente e um elevado 
conforto.

• Mesma versão para a direita e a 
 esquerda.

• Acessório auxiliar de colocação 
incluído

Efeitos

• A alternância constante entre 
compressão e descompressão 
permanente (semelhante a uma 
massagem por fricção) através dos 
pontos de pressão integrados, 
acelera o processo curativo e a 
drenagem de edemas.

• A estimulação proprioceptiva 
simultânea das terminações 
nervosas na zona de transição 
muscular sensomotora melhora o 
controle da musculatura. Obtém-se 
um efeito regulador posi tivo sobre a 
qualidade sensomotora, e favorece-
se o ciclo de regulação mioneuronal. 
O resultado traduz-se numa 
sincronização das atividades 
musculares.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro do tornozelo em cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110110510*000°

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   °= tamanho 

ÓRTESE ATIVA COM ALMOFADA DE GRANDE FRICÇÃO

Almofada de fricção   
abrangente em torno do tendão 
de Aquiles



MalleoTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA ESTABILIZAR  
A  ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO

Indicações

• Estados de inflamações crônicas, 
 pós-operatórias e pós-
traumáticas, por ex. após 
entorses

• Derrames articulares e 
inflamações em caso de artroses 
e artrites

• Tendomiopatias

• Fragilidade ligamentar

Características

• A malha altamente elástica em 
 material transpirável proporciona 
uma compressão eficaz e um 
excelente conforto na utilização.

• Duas almofadas viscoelásticas, 
 perfiladas, anatomicamente 
moldáveis e ajustadas.

• Bordas com redução da 
compressão para condução da 
pressão às  extremidades da 
órtese.

• Postura segura através do tecido 
em malha com forma anatômica 
e das almofadas integradas.

• Acessório auxiliar de colocação 
incluído

Efeitos

• A compressão controlada acelera a 
reabsorção de edemas, derrames e 
hematomas.

• As almofadas produzem uma 
distri buição da compressão da órtese 
desde os maléolos mais salientes até 
aos tecidos moles circundantes.

• O movimento provoca uma 
compressão intermitente, que 
estimula a circulação através da 
cápsula articular e dos interstícios 
dos tendões.

• As influências sobre a 
sensomotricidade contribuem para a 
estabilização ativa do tornozelo.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro do tornozelo em cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110111020*0+0°

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho

Fabrico por medida: para que possa tomar as medidas exatas, consulte por favor a informação detalhada do bloco de medidas.  
O fabrico por medida está disponível na cor natural e, agora também, em titânio. 
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Almofadas direccionadas  
para a parte interior 
e  exterior do tornozelo
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MalleoTrain® S
ÓRTESE ATIVA PARA MAIOR  
ESTABILIDADE E SEGURANÇA DA 
ARTICULAÇÃO DO TORNOZELO

Indicações

• Insuficiência de ligamentos

• Reabilitação pós-operatória

• Entorses ligeiras

• Profilaxia da supinação também 
em atividades desportivas

Características

• Órtese ativa com as qualidades 
de uma bandagem adesiva 
funcional para o tornozelo.

• Estabilização a todos os níveis de 
movimentos do tornozelo através 
de um sistema de faixas de 
3 níveis (elástico, sem elástico, 
parcialmente elástico).

• A faixa estabilizadora une o 
metatarso à parte inferior distal 
da perna, em forma de 8.

• O tecido de malha é especial-
mente flexível, transpirável, e 
transporta o suor para o exterior, 
para uma compressão eficaz e 
conforto excelente.

• Acessório auxiliar de colocação 
incluído

Efeitos

• A MalleoTrain S atua do mesmo 
modo que os tapes adesivos 
funcionais e protege a pele.

• O reforço da estimulação cutânea 
tátil melhora o controle inconsciente 
dos movimentos do tornozelo 
durante qualquer movimento.

• A força da faixa estabilizadora é 
completamente ajustável por fecho 
adesivo sem limitar os níveis de 
movimento normais.

• A “forma de 8“ estabiliza e tem um 
efeito protector sobre o tornozelo.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro do tornozelo em cm  17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 110111120*0+0°

 *7 = preto    *8 = titânio   +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho 

Sistema de bandas 
 parcialmente elásticas 
em forma de 8
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MalleoLoc®
ÓRTESE ESTABILIZADORA PARA 
A ESTABILIZAÇÃO DA ARTICULAÇÃO  
DO TORNOZELO

Indicações

• Terapia funcional precoce após 
lesões dos ligamentos dos 
maléolos laterais (e dos lig. 
bifurcati)

• Proteção pós-operatória após 
 recuperação/reconstrução de 
 ligamentos

• Insuficiência de ligamentos 
crônica

• Terapia conservadora em caso 
de entorses graves do tornozelo 
e  rupturas de ligamentos

• Traumatismos da cápsula 
articular

• Prevenção contra entorses, por 
ex. em caso de esforços 
desportivos

Características

• Ótima qualidade de tratamento 
nos tratamentos agudos, sem 
necessidade de adaptação. Se 
necessário, é possível uma 
adaptação individual.

• A forma anatômica com fixação 
lateral exterior tem um efeito de 
anti- supinação mesmo sem 
sapato e, por isso, é 
funcionalmente eficaz.

• Um forro especialmente 
resistente assegura um elevado 
conforto.

• O efeito neuromuscular da planta 
do pé estimula a ativação do 
flexor do pé, prevenindo assim a 
supinação.

• O sistema de bandas de velcro 
para enrolar numa forma de 
8 garante uma aplicação simples 
e rápida e conforto adicional.

Efeitos

• A órtese tem um efeito estabilizador 
e evita as entorses do tornozelo, sem 
causar interferência no movimento 
normal de flexão do pé.

• A MalleoLoc é aplicada na região 
ântero-lateral da articulação e atua 
no avanço do tálus e inversamente 
na hiperextensão, sem limitar os 
 movimentos livres na flexão plantar.

• O grau de imobilização é completa-
mente ajustável através do sistema 
de bandas sem limitar a flexão 
plantar e extensão dorsal.

• Através da planta do pé são estimu-
lados efeitos neuro musculares e, 
dessa forma, o tornozelo é estabili-
zado ativamente através da muscula-
tura.

Tamanho 1 = normal  2 = largo    N° de encomenda

Largura do tornozelo <6 cm  >6 cm    12013013080+0°

+6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho  

 
Planta do pé
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GenuPoint®
ÓRTESE PARA ALIVIAR O TENDÃO PATELAR

Indicações

• Tendinite do ligamento patelar 
(joelho de saltador, síndrome da ponta 
patelar)

• Condropatia da patela

• Dor anterior no joelho

Características

• A malha Softec de tensão resistente 
exerce uma compressão orientada e 
clinicamente eficaz no tendão patelar.

•  A tira regulável permite que a pressão 
seja adaptada dinamicamente e 
regula a compressão conforme seja 
necessária.

•  A almofada viscoelástica tem 
contorno anatômico e é 
particularmente larga. Tem quatro 
pontos de pressão e saliências de 
atrito.

•  Os materiais respiráveis da órtese e o 
ajuste anatômico fino asseguram o 
uso muito confortável.

•  O mesmo design para direita e 
esquerda.

Efeitos

• A almofada especial permite a 
compressão orientada sobre o 
ligamento patelar.

• A almofada guia e alivia a tensão sobre 
o tendão patelar. Ela massageia áreas 
normalmente dolorosas durante o 
movimento; dessa forma, alivia os 
sintomas.

Tamanho 1 2 3    N° de encomenda

Perímetro em cm 28-30 30-35 35-44    120424000*000°

 *7 = preto    *8 = titânio    °= tamanho

Almofada  
viscoelástica



GenuTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA ALIVIAR E ESTABILIZAR 
A ARTICULAÇÃO DO JOELHO

Indicações

• Estados de inflamação 
(tendomiopatia, ligamentosa em 
primeira fase, meniscopatia, 
artrose, artrite  pós-traumática e 
pós-operatória)

• Tendência para instabilidade

• Derrame articular reincidente

Características

• A nova almofada Omega: 
Almofada viscoelástica integrada, 
que envolve a rótula de forma 
circular com dois pontos de 
pressão na secção distal da 
almofada e com duas abas laterais 
à altura dos meniscos.

• Novo conceito de tecido em malha: 
elevada elasticidade, transpirável 
e transporta o suor para o exterior 
para melhorar o conforto no uso.

• Nova parte em tecido em malha 
especialmente suave e fino na 
parte posterior do joelho.

• Tecido em malha de forma 
anatômica para um ajuste perfeito 
e uma fixação segura.

• As bordas de compressão 
reduzida possibilitam uma 
diminuição da pressão nas 
extremidades da órtese.

• O novo acessório integrado 
permite uma colocação fácil da 
órtese.

• Mesma versão para a direita e 
a esquerda.

Efeitos

• A almofada Omega redistribui a 
compressão da órtese desde a rótula 
até aos tecidos moles circundantes.

• O movimento da articulação do joelho 
produz um efeito de massagem 
através da almofada rotuliana com 
forma anatômica sobre as estruturas 
dos tecidos moles parapatelares.

• O efeito de massagem e de 
compressão aceleram a reabsorção 
de edema e derrame.

• Os pontos de pressão da almofada 
Omega exercem pressão sobre o 
corpo adiposo infrapatelar. Estes 
aliviam a pressão e reduzem a dor na 
zona retropatelar.

• As abas laterais da almofada Omega 
alcançam as partes frontais das 
próteses meniscais e contribuem 
para o alívio das dores através de 
uma compressão alternada.

• A estimulação complexa dos 
proprioceptores através da órtese 
tem um efeito positivo sobre a 
sensomotricidade e controle da 
musculatura.

Tamanho 0 1 2 3 4 5 6 7 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59 
110412050* 00°

Perímetro em cm em baixo 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-49

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio
0 = sem revestimento de silicone, 9 = com revestimento de silicone (somente titânio e preto), °= tamanho

Fabrico por medida: para que possa tomar as medidas exatas, consulte por favor a informação detalhada do bloco de medidas.   
O fabrico por medida está disponível na cor natural e, agora também, em titânio.14 cm 12 cm
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Almofada Omega
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GenuTrain® P3
ÓRTESE ATIVA PARA A ARTICULAÇÃO DO JOELHO 
E PARA MELHORAR O POSICIONAMENTO DA PATELA

Indicações

• Síndrome de dor femoropatelar 
(condropatia, condromalácia)

• Lateralização da rótula  
(tendência para luxação)

• Pós-operatório, por ex. Liberação 
Artroscópica do Retináculo Lateral

• Síndrome do ápice patelar

• Tendência para instabilidade

• Dor frontal no joelho

• Patela alta

• Joelho de corredor / Joelho de 
saltador

Características

• Conceito de tecido em malha Train: 
muito elástico transpirável, transporta 
o suor para o exterior, assegura um 
conforto excelente, especialmente na 
região poplítea.

• O tecido em malha dermatologica-
mente bem tolerado cobre a região 
poplítea crítica.

• A costura lateral evita excessos de 
compressão na região poplítea.

• A almofada de formato anatômico 
assegura uma redução da compressão 
da órtese. Proporciona uma postura 
segura e aumenta o conforto.

• A faixa estabilizadora passa sobre a 
margem lateral da patela e pode ser 
ajustada individualmente.

• A seção distal da almofada contém 
dois pontos de fricção.

• A seção proximal da almofada 
abrange até à transição entre os 
músculos e os tendões do músculo 
vasto medial. 

• Na abertura da almofada reservada 
para a patela existe uma cobertura 
semilunar integrada para a patela.

• Lateralmente, na margem superior da  
órtese, encontra-se a almofada de  
detonização (novidade a nível mundial).

Efeitos

• A compressão externa acelera a 
reabsorção de edemas e derrames, 
melhora a propriocepção e estabiliza 
a articulação.

• O tecido em malha suave na região 
poplítea proporciona um elevado 
conforto e uma compressão medicinal 
eficaz.

• A almofada atua em ligação com a 
faixa estabilizadora ajustável, propor-
cionando uma centragem da patela. 
Previne um desvio lateral da patela.

• Após uma operação, a faixa 
estabilizadora ajustável mantém o 
resultado da operação.

• Os pontos de fricção aliviam a pressão 
e reduzem a dor na zona retropatelar.

• A compressão alternada da órtese, 
incluindo a secção proximal, atua 
sobre o músculo vasto medial, 
reduzindo a dor e estimulando o 
metabolismo, o que por conseguinte, 
melhora a propriocepção e estabiliza a 
articulação.

• A cobertura medial da patela reage 
contra os desvios laterais da inclinação 
medial da patela. A patela é apoiada no 
seu movimento fisiológico.

• A almofada de detonização provoca, 
através de uma reação sensomotora, 
um ligeiro alívio do trato iliotibial no 
retináculo lateral da patela, 
minimizando assim a tração lateral 
sobre a patela. Obtém-se um alívio da 
pressão sobre a patela e uma redução 
da dor.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima  39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57 
110414030* +0°

Perímetro em cm em baixo  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho
0 = sem revestimento de silicone, 9 = com revestimento de silicone (apenas titânio)

Fabrico por medida: Para que possa tomar as medidas exatas, consulte a informação detalhada do bloco de medidas.  
O fabrico por medida está disponível na cor natural e em titânio.17 cm 15 cm

Almofada rotuliana com  
faixa estabilizadora ajustável

Almofada de diminuição 
do tónus



GenuTrain® A3
ÓRTESE PARA TRATAMENTO COMPLEXO DE QUEIXAS 
CLÍNICAS NO JOELHO

Indicações

• Inflamações dos tecidos moles 
da articulação do joelho, 
sobretudo em caso de gonartrose 
(crônica, pós-traumática e 
pós-operatória, ligamentoses em 
primeira fase e tendomiopatia)

• Gonalgia em instabilidade 
funcional, em consequência de 
desequilíbrios musculares

• Lateralização da rótula

• Artrose do varo

• Derrame articular reincidente 

Características

• Um novo conceito de tecido em 
malha: muito elástico, transpirável, 
transporta o suor para o exterior, 
assegurando um máximo conforto.

• A nova forma desenvolvida para a 
 almofada auxilia também as regiões 
típicas de presença da dor, e as zonas 
importantes dos receptores da 
articulação do joelho.

• Para além disso, a almofada visco -
elástica dispõe de zonas de fricção 
providas com pontos de pressão.

• A faixa estabilizadora de correção da 
rótula está integrada na almofada.

• O tecido em malha anatômica e 
 transpirável proporciona um elevado 
conforto.

• Duas molas em espiral situadas 
 lateralmente em ambos os lados 
 mantêm a forma do tecido.

• Um tecido especial que não provoca 
irritação, cobre a região poplítea.

• Uma zona bastante flexível na região 
inferior da coxa facilita a colocação e 
a remoção da órtese.

Efeitos

• O efeito de compressão/
descompressão provocado pelo 
movimento, semelhante a uma 
massagem por fricção, favorece a 
drenagem de edemas e derrames. 
Este procedimento acelera o 
processo curativo, reduzindo a dor na 
região capsular medial.

• A estimulação dos receptores da pele 
e terminações nervosas na transição 
entre músculos e tendões favorece o 
ciclo de regulação mioneuronal.  
O resultado traduz-se na sincronização 
e ativação  da musculatura, 
estimulando- se  especialmente o 
músculo vasto medial, e libertando o 
tendão reto.

• O guia de correção integrado evita 
um desvio da patela.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima  38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 
110412510*0+0

°

Perímetro em cm em baixo  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 

 *1 =natural    *8 = titânio    +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho

14 cm 12 cm

14

Almofada rotuliana com 
zonas de fricção



15

GenuTrain® S
ÓRTESE ATIVA COM HASTES LATERAIS

Indicações

• Instabilidades leves a moderadas

• Gonartrose

• Artrites (p. ex., artrite reumatóide)

Características

• As hastes articulares estão fixas com 
correias circulares não elásticas.

• As técnicas especiais de confecção 
oferecem também um agradável 
 conforto, na região poplítea.

• Um novo conceito de tecido em 
malha: muito elástico, transporta a 
transpiração para o exterior, assegura 
um maior conforto.

• As hastes anatomicamente moldáveis 
são termoplásticas e ajustáveis,  
e estão fixas em compartimentos 
laterais.

• A almofada viscoelástica circular 
patelar integrada facilita a colocação 
correta da órtese.

Efeitos

• A combinação de hastes laterais e 
sistema de correias assegura à 
 articulação do joelho mais estabili dade 
passiva.

• Graças à influência positiva sobre a 
sensomotricidade, estabiliza-se de 
forma ativa a articulação do joelho.

• O movimento da articulação do joelho 
produz um efeito de massagem, 
através da almofada rotuliana circular 
com forma anatômica, sobre as 
estruturas dos tecidos moles 
parapatelares.

• O efeito de compressão e massagem 
acelera a reabsorção de edemas e 
derrames.

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59 
110413040*0+0°

Perímetro em cm em baixo 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-49

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio    +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho

14 cm 12 cm

Barras articuladas 
laterais



GenuTrain® S Pro
ÓRTESE ATIVA COM HASTES ARTICULADAS 
LIMITANTES PARA ESTABILIZAÇÃO LATERAL

Articulação  
limitativa

Indicações

• Instabilidades leves e moderadas

• Gonartrose

• Artrites (p.ex., artrite reumatóide)

• Lesões no menisco

Características

• As hastes articuladas de formato 
anatômico são termomoldáveis e 
são aplicadas em canais de guia 
laterais.

• As hastes articuladas permitem 
 limitar a flexão em 30°, 60° e 90°   
e a extensão em 20°.

• Duas correias circulares sem 
elástico à volta da parte inferior da 
perna e da coxa fixam 
adicionalmente as barras 
articuladas e estabilizam 
juntamente a articulação do joelho.

• A malha altamente elástica em 
 materiais transpiráveis 
proporciona um ajuste ideal e um 
elevado conforto de utilização.

• Malha especialmente suave e fina 
 protege a área sensível da região 
 posterior do joelho.

• A almofada viscoelástica circular 
rotuliana integrada protetora 
facilita a colocação correta da 
órtese.

Efeitos

• A limitação das articulações permite 
uma restrição ao longo do 
tratamento da área de movimentos 
da articulação do joelho.

• A combinação das hastes articuladas 
e das correias confere à articulação 
do joelho um maior apoio passivo e 
 guia-o de forma segura durante o 
movimento.

• A influência positiva da senso-
motricidade proporciona à articulação 
do joelho um apoio mais ativo 
e estabiliza-o a longo prazo.

• Os movimentos da articulação do 
joelho moldam a almofada rotuliana 
exercendo uma massagem por 
pressão alternada que alivia as dores 
sobre as estruturas dos tecidos 
moles para patelares.

• O efeito de compressão e massagem 
da órtese acelera a reabsorção de 
edemas e derrames.

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56 56-59 
110413500*0+0°

Perímetro em cm em baixo 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-49

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio    +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho

14 cm 12 cm

16
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MyoTrain®
ÓRTESE PARA TRATAMENTO DE LESÕES 
MUSCULARES DA COXA

Disponível adicionalmente:  
almofada funcional e 
almofada pequena para o 
tratamento agudo

Indicações

• Lesões musculares da coxa   
(contratura muscular, traumatismo 
e ruptura muscular)

• Prevenção nas lesões por repetição

• Contusão muscular da coxa 

• Como suporte adicional para o 
 tratamento continuado das lesões 
musculares

Características

• O tecido em malha de forma 
anatômica, borda aderente em 
silicone e  extremidades de 
compressão reduzida  proporcionam 
uma colocação  otimizada e excelente 
conforto.

• As duas almofadas (para tratamento 
agudo e funcional) são de utilização 
facultativa; a MyoTrain também pode 
ser utilizada sem almofadas.

• O sistema de correias facilita a sua 
colocação e remoção, garantindo 
uma compressão de ajuste individual.

• O tecido em malha de forma 
anatômica também funciona ao nível 
dos proprioceptores, mesmo sem 
correias.

• Mesma versão para a direita e a 
 esquerda.

Efeitos

• MyoTrain funciona segundo o  chamado 
princípio de suspensão muscular, por 
meio de órtese de compressão.

• Imediatamente após ter ocorrido a 
lesão, pode-se comprimir a área 
lesionada de forma precisa com a 
ajuda da almofada pequena para o 
tratamento  agudo, para parar a 
hemorragia e limitar a extensão do 
hematoma.

• A almofada funcional maior, comprime 
a extensão circundante da região 
 lesionada, de forma a reduzir a 
tumefação.

• As estrias longitudinais da estrutura 
superficial da almofada funcional 
impulsionam a drenagem.

• A MyoTrain regula o tónus muscular e 
previne as lesões por recidiva.

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 
1103250008000°

Perímetro em cm em baixo 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53

°= tamanho

30 cm 2 cm



SofTec® Genu
ÓRTESE MULTIFUNCIONAL PARA ESTABILIZAÇÃO  
DA ARTICULAÇÃO DO JOELHO

Barras articuladas 
laterais com articulações 
limitativas

Indicações

•  Ruptura do ligamento cruzado 
anterior e/ou posterior

 – Terapia conservadora
 – Tratamento pré e pós-operatório
 –  Reabilitação a longo prazo 

– Terapia desportiva
 – Insuficiência crônica

• Instabilidades graves e/ou complexas 
(traumáticas, degenerativas; por ex. 
“Unhappy Triad“)

• Instabilidades funcionais, por ex. 
défice do controle neuromuscular

• Para terapia conservadora e 
funcional em caso de lesões dos 
ligamentos laterais

• Tratamento da “articulação do 
joelho instável“

 – Gonartrose avançada
 – Artrite reumatóide – PCE
 –  Endoprótese – Reabilitação 

 secundária
 – Traumatologia – Pós-traumática

• Para a limitação da área de 
 movimentos da articulação do 
joelho (por ex. após sutura ou 
transplante meniscal)

Efeitos

• A parte não elástica do tecido em 
 malha estabiliza a articulação do 
 joelho, em combinação com as 
hastes articulares e correias de 
velcro,  segundo o sistema dos 
4 pontos.

• Graças ao tecido de malha flexível, a 
órtese faz com que os movimentos 
musculares possam ocorrer 
 simultaneamente.

• Através da adaptação tridimensional 
das articulações da órtese ao eixo de 
rotação de compromisso individual, 
evitam-se as tensões forçadas sobre 
a articulação do joelho.

• A almofada favorece o movimento 
correto da patela e atua contra a dor 
do joelho.

• A compressão do tecido em malha e 
o efeito de massagem da almofada 
aceleram a reabsorção de derrames 
e edemas.

• Através da estimulação dos 
proprioceptores o tecido em malha 
especial produz um efeito positivo 
sobre a sensomotricidade e controle 
da  musculatura.

Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro em cm em cima  38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60

Perímetro em cm no centro  29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 122460010*0+0°

Perímetro em cm em baixo  28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46

Disponível como acessório para protecção da articulação      12946011070000

 *7 = preto    *8 = titânio    +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho17 cm 15 cm
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Características

• O tecido em malha transpirável tem 
uma elevada superfície de contacto 
com a perna.

• O tecido em malha de forma anatômica 
tem uma elevada superfície de 
 contacto com a pele, prevenindo pontos 
de pressão locais e apoiando a 
 atividade muscular.

• O tecido em malha de forma anatômica 
contém algumas zonas não elásticas, 
que são especialmente resistentes à 
tração.

• Quatro correias de velcro não elásticas 
produzem um efeito de ligação circular 
estável.

• As hastes articulares laterais de alumí-
nio são anatomicamente moldáveis. 

• As articulações especiais da órtese 
adaptam-se individualmente umas 
às  outras, aos eixos de rotação de 
compromisso, respeitando, deste modo, 
os  eixos de rotação individual da 
articulação do joelho, num espaço 
tridimensional. 

• As articulações permitem limitar a 
extensão e flexão a intervalos de 10°.

• A almofada garante uma colocação 
fácil e correta da órtese na perna.
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LumboTrain® (Lady)
CINTA ATIVA PARA ESTABILIZAÇÃO 
MUSCULAR DA COLUNA LOMBAR

Indicações

• Síndrome da dor lombar aguda e 
crônica

• Doenças degenerativas da coluna 
 lombar (por ex. osteocondrose, 
 espondilodiscoartrose, deformidades 
lombares, espondilolise sem 
 deslocamento de vértebras)

• Pós-operatório/Pós-traumático

• Conservador após prolapso

Características

• Órtese ativa com tecido em malha de 
forma anatômica, individualmente 
ajustável e de elevado conforto.

• Colocação cômoda da cinta, devido 
às alças manuais muito práticas.

• Elevada permeabilidade ao ar, 
através das perfurações do fecho.

Efeitos

• A órtese ativa produz um efeito  
analgésico, em combinação com a 
 almofada de fricção viscoelástica, 
 auxilia a eliminação de tensões, e ativa 
o controle muscular, através da 
propriocepção melhorada.

LumboTrain®  
Lady

Almofada lombar

 

Tamanho 1 2 3 4 5 6 7 N° de encom. N° de encom. (Lady)

Perímetro do 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 130-145 1108410408000° 1108411408000° 
abdómen em cm

°= tamanho

Fecho  
perfurado   
com poros  
de respiração



LordoLoc®

Indicações

• Estados de dor na coluna lombar

• Degeneração/insuficiência 
muscular da coluna (média)

Características

• LordoLoc é uma órtese 
estabilizadora leve para o 
tratamento da coluna lombar e da 
transição lombo-sacral, com efeito 
atenuante e de controle muscular.

• O tecido em malha transpirável 
flexível tem forma anatômica, não 
é  desgastante, e oferece um 
conforto elevado.

Efeitos

• As talas dorsais flexíveis, que se 
podem adaptar individualmente, 
permitem um apoio anatomicamente 
correto, da região correspondente.

• As faixas de tração elásticas 
 adicionais oferecem a possibilidade 
de adaptação individual da 
compressão, e consequentemente, 
também a estabilização.

 
Tamanho  1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro do abdómen em cm  70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 1218500008000°

°= tamanho

Cinta de aperto elástica 
para o ajuste individual da 
compressão

20

ÓRTESE ESTABILIZADORA PARA 
ALÍVIO DA COLUNA LOMBAR
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Indicações

• Pós-operatório

• Pós-traumático, por ex. distorção

• Artrose

• Tendovaginite

• Estados de inflamações crônicas, 
 pós-traumáticas ou pós-operatórias

Características

• Zonas de conforto entre o polegar 
e o dedo indicador para agarrar sem 
irritação.

• Um novo conceito de tecido em 
malha: muito elástico, transpirável, 
transporta o suor para o exterior, 
assegura um conforto excelente.

• ManuTrain é uma órtese ativa para 
estabilizar a articulação do punho.

• Trata-se de uma órtese dupla com 
forma anatômica.

• Ajuste da funcionalidade da mão 
 através da adaptação da tala  interior.

• Uma faixa de velcro adicional  auxilia 
o efeito estabilizador da tala  interior.

• Acessório auxiliar de colocação 
incluído

Efeitos

• Estabilização e ativação da articula-
ção do punho, através de compressão 
circular uniforme do tecido em malha 
Train.

• As almofadas integradas aliviam os 
nervos e vasos sanguíneos.

• Alívio forte da articulação do punho 
em combinação com a tala interior 
e faixa de velcro.

Tamanho 1 2 3 4 5 6  N° de encomenda

Perímetro do pulso em cm 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20  110515030*0+0°

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   +6 = direito, +7 = esquerdo, °= tamanho

ManuTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA APOIO DA 
ARTICULAÇÃO DO PUNHO

Almofadas largas 
para a redução da 
pressão dos nervos e 
vasos  sanguíneos na 
 articulação do pulso

Com  
acessório 
auxiliar de 
colocação
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Indicações

ManuLoc

• Irritação pré-cirúrgica e pós-cirúrgica

• Tratamento pós-traumático

• Formas leves da síndrome do túnel 
do carpo

• Tenossinovite

ManuLoc long

• Irritação pré-cirúrgica e pós-cirúrgica

• Tratamento pós-traumático

• Síndrome do túnel do carpo

• Tenossinovite com dor durante a 
noite e durante o repouso

• Osteoartrite (de inicial a grave)

Efeitos

• As barras de alumínio integradas têm 
formato anatômico e fixam o pulso.

• A órtese impede o posicionamento 
incorreto das partes distais e 
proximais do punho.

• Movimento radial e ulnar de limite das 
barras laterais.

ManuLoc® | ManuLoc® long
ÓRTESE ESTABILIZADORA PARA 
 IMOBILIZAR O PUNHO

ManuLoc 
long

Versão universal 
utilizável do lado 
direito e esquerdo

ManuLoc
Tamanho 0 1 2 3    N° de encomenda

Perímetro do pulso em cm* 12-15 14-18 17-21 20-26    1205340208000°

°= tamanho   * Para tamanhos intermédios, utilize a largura da mão para selecionar o tamanho correto.

ManuLoc long
Tamanho 0 1 2 3    N° de encomenda

Perímetro do pulso em cm* 12-15 14-18 17-21 20-26    1205340208200°

°= tamanho   * Para tamanhos intermédios, utilize a largura da mão para selecionar o tamanho correto.

A ≥ 21 cm

Talas laterais e tala 
intermetacarpiana

Características

• O ManuLoc é uma órtese estabiliza-
dora para imobilização do punho.

• O ManuLoc long também imobiliza 
partes do antebraço, oferecendo, 
assim, maior estabilidade.

• A barra metacarpal com formato 
anatômico estabiliza o pulso na 
posição desejada.

• A construção da barra metacarpal 
proporciona um movimento de 
adesão funcional; Preserva a 
mobilidade.

• Materiais respiráveis e anti-umidade 
e mão de obra de qualidade (sem 
costuras) asseguram o máximo 
conforto.

•  Grandes fechos de velcro facilitam a 
colocação e a remoção da órtese 
estabilizadora.

• Versão universal para mão direita e 
esquerda com abertura pelo polegar 
em ambos os lados.
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EpiTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA  
COMPRESSÃO DO COTOVELO

Almofadas com abertura 
epicondilar

Indicações

• Artrose

• Estados de inflamação    
pós-operatórios

• Pós-traumático

• Epicondilite

• Tendomiopatias

• Epicondilopatia

Características

• Novo conceito de tecido em malha: 
muito elástico, transpirável e expele 
humidade para assegurar uma 
compressão eficaz na região do 
cotovelo.

• Tecido de malha anatômico, confor-
tável, agradável e estabilização 
segura.

• Almofadas viscoelásticas com 
abertura epicondilar, para alívio e 
estabilização segura da órtese. 

• As bordas da órtese de compressão 
reduzida contribuem para a redução 
do risco de alterações circulatórias.

• Mesma versão para a direita e a 
 esquerda.

Efeitos

• A compressão ajustável produz 
um efeito analgésico e auxilia a 
 eliminação de tensões.

• As almofadas produzem uma 
 redistribuição da compressão da 
 órtese pelos epicôndilos e tecidos 
moles circundantes.

• As almofadas produzem uma 
melhoria do metabolismo ao nível 
radial e  cubital, através da 
compressão inter mitente.

Tamanho 0 1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro em cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31 110616030*000°

 *1 = natural    *7 = preto    *8 = titânio   °= tamanho

Fabrico por medida: para que possa tomar as medidas exatas, consulte por favor a informação detalhada do bloco de medidas.  
O fabrico por medida está disponível na cor natural e, agora também, em titânio. 

12 cm
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EpiPoint®
ÓRTESE ESTABILIZADORA PARA 
 TRATAMENTO DA EPICONDILITE

Indicações

• Epicondilite

• Epicondilopatia crônica ou 
reincidente

Características

• EpiPoint é uma órtese  estabili zadora 
para compressão precisa do 
antebraço.

• Ajuste de compressão dinâmico, 
 através da correia elástica de 
regulação.

• A região vermelha sinaliza a 
colocação efectuada com exagero de 
pressão.

• Tamanho universal.

• A almofada giratória permite a 
 colocação da órtese no antebraço 
direito ou esquerdo.

• A área de tratamento inclui as 
 inflamações nas inserções músculo- 
tendínea na região do cotovelo.

• Mesma versão para a direita e a 
 esquerda.

Efeitos

• A almofada viscoelástica permite uma 
compressão precisa sobre os pontos 
de inserção.

Tamanho   Universal     N° de encomenda

Perímetro do antebraço em cm  22,5-33     12063501080000

Almofada  
rotativa
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OmoTrain®
ÓRTESE ATIVA PARA  
O TRATAMENTO FUNCIONAL  
PRECOCE DO OMBRO

Almofada Delta  
amovível

Indicações

• Artrose (osteoartrite)

• Inflamações crônicas, pós-
traumáticas ou pós-operatórias

• Inflamações nos tecidos moles na 
área do ombro (crônicas, devido a 
ferimento/operação)

Características

• OmoTrain é uma órtese ativa para 
tratamento da articulação do ombro.

• O tecido em malha Train 
tridimensional adequa-se na 
perfeição à forma do corpo e garante 
um elevado conforto de utilização.

• A nova almofada Delta viscoelástica 
com pontos de fricção pode ser 
opcionalmente posicionada conforme 
necessário.

• A guia especial da correia protege a 
zona do peito.

• O tecido em malha e o sistema de 
correias são fabricados em materiais 
bem tolerados pela pele e 
transpiráveis.

• Mesma versão para a direita e a 
 esquerda.

Efeitos

• O tecido em malha com efeito 
compressor e a tração do sistema de 
correias atuam ao nível central da 
articulação glenumeral.

• A guia das correias é aperfeiçoada. 
São promovidos os movimentos de 
abdução, anteversão e retroversão.

• Durante os movimentos, as almofadas 
delta massageiam os tecidos moles 
do ombro. A propriocepção da 
articulação é melhorada e as dores 
diminuem.

• A órtese protege a articulação contra 
movimentos dolorosos.

Tamanho 0 1 2 3 4 5 6 N° de encomenda

Perímetro em cm 20-22 22-24 24-26 26-29 29-32 32-36 36-40 1107170208000°

°= tamanho
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GUIA DE INDICAÇÕES PARA TERAPIA DO PÉ

Produtos MalleoTrain® MalleoTrain® S MalleoLoc® AchilloTrain® AchilloTrain® Pro

Descrição Órtese ativa para 
 estabilizar os músculos  
da articulação do 
 tornozelo

Órtese ativa para  
maior estabilidade e 
segurança da articula-
ção do tornozelo

Órtese para estabilizar  
a articulação do  
tornozelo

Órtese ativa para 
aliviar o  tendão de 
Aquiles

Órtese ativa com  
almofada de grande 
fricção

 

Indicações

Tratamento funcional precoce após lesões dos 
ligamentos dos maléolos laterais

Proteção pós-operatória  depois de  
suturas/reconstruções ligamentares

Prevenção de supinação,  especialmente 
 durante a prática desportiva

Terapia conservadora de lesões dos ligamentos 
capsulares

Instabilidades crônicas dos ligamentos

Artrose/Artrites

Estados de inflamação  
(pós-traumática/pós-operatória)

Aquilodinia/pós-operatória

Instabilidade do ligamento

Entorses leves

Tratamento conservador de distensões do tornozelo

Função Redução de irritação 
do tecido mole

Estabilização 
com profilaxia de 
supinação

Estabiliza o tornozelo 
com ou sem calçados

Alívio do  
tendão de Aquiles

Tratamento complexo 
do sistema muscular 
e tendíneo

Estabilização  
progressiva

GUIA DE INDICAÇÕES PARA TERAPIA DO BRAÇO

Ativador dos músculos Estabilizante Aliviante

Produtos ManuTrain® EpiTrain® OmoTrain® ManuLoc® ManuLoc® long EpiPoint®

Descrição Órtese ativa para  
apoio da articulação  
do punho

Órtese ativa  
para compressão  
do cotovelo

Órtese ativa 
para o  tratamento 
funcional precoce do 
ombro

Órtese  
estabili zadora  
para  imobilizar  
o punho

Órtese estabiliza-
dora para aumento 
imobilizar o punho

Órtese estabiliza-
dora para tratamento
da epicondilite

Indicações

Estados de inflamação  
pós-operatória

Pós-traumático

Síndrome do túnel do carpo   média

Tenosinovite

Artrose

Epicondilite
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Produtos LumboTrain® (Lady) LordoLoc®

Função ativação muscular estabilização leve

Elementos funcionais

Descrição Cinta ativa para 
 estabilização  muscular  
da coluna lombar

Órtese estabiliza dora  
para alívio da coluna 
 lombar

 

Indicações

Síndrome da dor lombar   aguda       crônica

Degeneração/insuficiência muscular da 
colunal

  média   média

Discectomia

Conservador após prolapso

  Indicação principal,  Indicação secundária

GUIA DE INDICAÇÕES PARA TERAPIA DAS COSTAS

Produtos GenuPoint® GenuTrain® GenuTrain® P3 GenuTrain®A3 GenuTrain® S GenuTrain® S Pro SofTec® Genu

Descrição Órtese para 
aliviar o tendão 
patelar

Órtese ativa  
para aliviar e 
estabilizar a 
articulação do 
joelho

Órtese ativa 
para a articula-
ção do joelho e 
para melhorar o 
 posicionamento 
da patela

Órtese para 
tratamento 
complexo de 
queixas clínicas 
no joelho

Órtese ativa  
com hastes 
laterais

Órtese ativa  
com hastes  
articuladas 
 limitantes para 
 estabilização  
lateral

Órtese 
multifuncional 
para estabilização 
da articulação do 
joelho

 

Indicações

Estados de inflamação, p.ex.,  
pós-traumática/pós-operatória  

Osteoartrite do joelho/artrite

Lesões no menisco

Lesões dos ligamentos laterais

Ruptura do ligamento cruzado anterior/posterior

Instabilidades complexas, p.ex. “tríade“

Instabilidades (p.ex., degenerativas)  
de intensidade variada

Lateralização patelar

Síndrome da dor femoropatelar

Estabilização  
progressiva

GUIA DE INDICAÇÕES PARA TERAPIA DO JOELHO
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BAUERFEIND-LOJA.COM.BR

Se tiver alguma pergunta, ideia ou solicitação,  
entre em contato conosco:

BAUERFEIND STORE  
SÃO PAULO
Rua Mato Grosso, 306 - Lj. 15
Higienópolis - São Paulo - SP
T (11) 3892-8973
E bfnd.store@gmail.com

BAUERFEIND RIO
BARRA LIFE MEDICAL CENTER
Av. Armando Lombardi, 1000
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
T (21) 3518-8277
E bfnd.rio@gmail.com


