
BAUERFEIND.COM.BR

SPORTS MADE
EASY

TRIactive®
ÓRTESES PARA O PÉ

AMORTECIMENTO, ORIENTAÇÃO  
E SUPORTE

02

A combinação perfeita de design high-tech e trabalho 
artesanal - tecnologia PowerWave. O princípio ativo especial da 
órtese Triactive baseia-se na disposição vertical dos materiais 
com diferentes graus de densidade. As serrilhas em forma de 
onda são especialmente inovadoras, que dão a Triactive sua 
impressionante aparência de “quebra-cabeça”. A montagem 
dos segmentos individuais é tão precisa que você não sentirá 
as partes que se encaixam, sendo uma peça única.

01

03

Orientação
A zona de material rígido orienta o calcanhar perfeitamente ao pisar 
e inicia ativamente o passo.
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Amortecimento
As zonas de material macio amortecem os impactos em áreas 
sensíveis do pé.
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Suporte
O material da zona semi-rígida serve de apoio e alívio para o arco 
plantar e ajuda a promover a postura perfeita.
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PowerWave® 
TECHNOLOGY
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MalleoTrain S®

GenuTrain®
O suporte ativo de joelho de design 
anatômico estabiliza a articulação, alivia 
a dor e ajuda numa recuperação mais 
rápida.

Meia de Compressão Performance
A meia de esportes exerce compressão 
notável que melhora com eficiência 
a circulação. Isso garante um ótimo 
fornecimento sanguíneo para os 
músculos.

A órtese proporciona estabilidade do 
tornozelo sem restringir seu 
movimento durante a atividade física 
e, previne contra lesões futuras.
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TRIactive® play
PARA PARADAS 
BRUSCAS E GIROS

Esportes com bola normalmente en-
volvem complexo trabalho de pernas e 
movimentos de arremesso.

Rápidas explosões e paradas repenti-
nas, bem como frequentes mudanças 
de velocidade e direção requerem 
músculos dos pés e pernas fortes e 
resistentes e que proporcionem boa 
estabilidade para as articulações.

A torção do corpo superior ao bater 
ou atirar uma bola coloca uma forte 
pressão sobre a coluna vertebral. Todas 
as articulações, músculos e ligamentos 
do braço ao bater ou lançar estão sob 
forte pressão, especialmente devido a 
natureza altamente repetitiva desses 
movimentos

 

O esporte é um passatempo popular. O 
exercício moderado aumenta o rendimen-
to do sistema cardiovascular e fornece 
benefícios importantes para o corpo.

No entanto, essas atividades exercem 
forte pressão sobre os pés e o apare-
lho locomotor. Ao mudar de andar para 
correr, as forças que atuam sobre o pé 
aumentam consideravelmente. Os seus 
ossos, articulações, ligamentos, músculos 
e tendões têm de suportar duas ou três 
vezes o seu peso a cada passo.

Os atletas profissionais e amadores mui-
tas vezes dependem de órteses especiais 
para calçados de esporte, que oferecem 
alívio direcionado para os pés, aliviando a 
dor e outras queixas e restabelecendo o 
equilíbrio energético.

TRIactive® run
EXPERIMENTE CORRER 
COM MAIOR CONFORTO

 

Utilizar o moderno sistema computadori-
zado MediLogic para diagnósticos do pé 
determina o sucesso de um médico em 
várias maneiras. Usando MediLogic para 
medir a pressão plantar do pé e sua dis-
tribuição de peso, o usuário pode analisar 
com precisão os resultados e registrá-los 
dinamicamente e estatisticamente.

Os dados sobre o estresse causado por 
impacto são indispensáveis para a con-
fecção de uma órtese de alta qualidade, 
especialmente para deformidades de alto 
risco, como a síndrome do pé diabético ou 
para deformidades associadas com doen-
ças reumáticas e também para atletas.

SISTEMA DE MEDIDA DA 
PRESSÃO DO PÉ MediLogic® 
ALTA TECNOLOGIA DE 
DIAGNÓSTICO PARA 
TRATAMENTO DO PÉ

Palmilhas ErgoPad® Weightflex 2

Ultra flat (altura de construção 
reduzida)  e flexível, oferece 
adaptabilidade nos mais variados 
formatos de sapatos.
Seu núcleo estabiliza os arcos 
longitudinais e tranversais e 
melhora a livre circulação das 
articulações no tarso – considerado 
o “ponto fraco” da estrutura do pé.

Palmilhas ErgoPad® Weightflex 2

adaptabilidade nos mais variados 

Palmilhas ErgoPad® esportes
Ideal para prática esportiva. 
Proporcionam estabilidade para 
uma pisada confortável e segura. 
Asseguram o movimento correto 
dos pés oferecendo maior 
estabilidade sem afetar o 
movimento e a performance.

uma pisada confortável e segura. 

ErgoPad® WEIGHTFLEX
SOLUÇÃO PARA OS
PÉS CONQUISTAREM  
SUPORTE PERFEITO




