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A ORTOCENTER, fundada em 1985,  uma das pioneiras na fabricação de 
PRODUTOS ORTOPÉDICOS e HOSPITALARES. 

Empresa que vem se destacando pela qualidade e tecnologia aplicadas em
seus produtos.  Sempre pesquisando e desenvolvendo novas técnicas para
a  evolução no setor.

A ORTOCENTER mantém rigorosamente as normas da Vigilância Sanitária
exigidas no setor.

Contamos com prossionais qualicados,  equipamentos  e  maquinários
apropriados  para  confecção de produtos com qualidade.

Com essas inovações foram desenvolvidos novos  PRODUTOS  ampliando
o leque de opções no mercado.  

Fornecemos  diversos  KITs de resgate utilizados nos principais serviços de
emergência em todo País.

Nossa qualidade atravessou fronteiras e hoje exportamos mundialmente.

Agradecemos  nossos clientes, parceiros e funcionários pela conabilidade,
garantindo a qualidade e continuidade de nossos produtos e Empresa. 

Celso R. Fieno
Diretor
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A Ortocenter cuidando de você

Código: 010

Código: 025

Código: 037 Código: 041

Código: 005

Código: 035

COLAR Cervical de Espuma

COLAR Cervical com Apoio Mentoniano

COLAR Cervical Philadelphia
COLAR Cervical para Resgate com 

Regulagem na Circunferência

COLAR Cervical de Emergência - Resgate

COLAR Cervical Schantz ou Thomas

COLAR Cervical de Emergência

COLAR Cervical de Emergência
São Paulo

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
artroses e somatizações.

Características: 
Confeccionado em espuma
macia de alta densidade
e fecho de velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
artroses e outra afecções
da coluna cervical.

Características: 
Confeccionado em plástico
exível resistente, estofado
nas bordas, almofada de apoio
sobre o externo, ajuste na altura
e fecho em velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
artroses e outra afecções
da coluna cervical.

Características: 
Espuma de polifórmio,
proporciona controle de exão,
extensão e rotação,
perfurado para melhor 
ventilação, fecho em velcro.

Tamanhos: Infantil
BB - PP - P - M - G

Indicações: 
Suporte para coluna cervical
durante remoção do acidentado,
traumatismo, torcicolos, artroses
e outras afecções da coluna.

Características: 
Confeccionado em polietileno
de alta densidade,com espessura
de 1,5mm, composto também de 
E.V.A, com 5mm para maior
conforto, ampla abertura frontal
para análise de pulso corotídeo.

Tamanhos: Único regulável

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
inclusive a reumatóide, artroses
e afecções da coluna cervical.

Características: 
Confeccionado em plástico
exível resistente, estofado nas 
bordas, apoio mentoniano
p/ reduzir movimento, almofada
de apoio sobre o externo, ajuste 
na altura e fecho em velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G

Indicações: 
Suporte para coluna cervical 
durante remoção de acidentado,
traumatismo, torcicolo, artrítes, 
artróses e outras afecções
da coluna cervical.

Características: 
Plástico exível resistente,
possui  orifício frontal para 
procedimento de traqueotomia,
fecho em velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G

Indicações: 
Suporte para coluna cervical 
durante remoção de acidentado,

Características: 
Confeccionado em polietileno
de alta densidade, revestido em 
E.V.A.,velcro, suporte mentoniano
possui ampla abertura frontal
para análise de pulso corotídeo,
acesso a traquéia com 
regulagem na circunferência.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG

Indicações: 
Suporte para coluna cervical 
durante  remoção de acidentado.

Características: 
Confeccionado em polietileno
de alta densidade, revestido em 
E.V.A.,velcro, suporte mentoniano
possui ampla abertura frontal
para análise de pulso corotídeo
e acesso à traquéia. 

Tamanhos: Baby - Neo Infantil
PP- P - M - G - GG.

Código: 015 Código: 022



Código: 059
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o Indicações: 

Contusões, fraturas de costelas
e vértebras torácicas  
osteoporóticas.

Características: 
Confeccionadas em tecido 
atoalhado, elásticos 
e fecho em velcro.
Alturas: 15, 20, 25 cm

Modelos:
Faixa reta ou recortada (para
adaptar-se aos seios)

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Flacidez na parede abdominal,
pós parto e pós cirúrgico.

Características: 
Confeccionadas em elástico
resistente, com pinças e reforços
laterais.

Alturas: 20 cm

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Flacidez na parede abdominal,
pós parto e pós cirúrgico.

Características: 
Confeccionadas em elástico
resistente com cintas cruzadas
e fecho em velcro.

Alturas: 25 cm

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações:
Estabilização da coluna dorso
lombar em artroses,
traumatismos, escolioses,
fraturas  osteoporótica e outras 
afecções da região, estabilização
do tronco no lesado medular.

Características: 
Confeccionadas  em elástico
resistente, reforço lateral, quatro 
barbatanas duralumínio e 
fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações:
Estabilização da coluna dorso-
lombar em casos de contraturas
pára-vertebral, lombalgias, 
artroses e outras afecções 
na região.Prevenção
da recidiva na prática esportiva.

Características: 
Confeccionadas  em elástico
resistente, barbatanas auto-
ajustáveis com mola plana de aço,
reforço lateral e fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações:
Estabilização da coluna lombo-
sacro em casos de contraturas
pára-vertebral, pós traumatismo, 
artroses, espondiloliteses,
lordose, pós operatórios e outras
afecções na região.

Características: 
Confeccionadas  em elástico
resistente, reforço lateral, barbata-
nas duralumínio, fecho em velcro.
Modelos: Reto, modelado e cinturado

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Contusões, fraturas de costelas,
vértebras torácicas 
osteoporóticas.

Características: 
Confeccionadas em elásticos 
e fecho em velcro.

Alturas: 15, 20, 25 cm

Tamanhos: P - M - G - GG

FAIXA  Torácica em Elástico

FAIXA  Abdominal em Elástico com 
Penças e Reforço Lateral

FAIXA  Torácica em Tecido e Elástico

FAIXA  Abdominal em Elástico com 
Cintas Cruzadas

CINTA Colete em Elástico com 
Barbatanas em Duralumínio

COLETE em Elástico Lombo Sacro
Putti Baixo

Código: 063

FAIXA  Lombar em Elástico com 
Cintas Cruzadas

CINTA Colete em Elástico com 
Barbatanas Flexíveis

Código: 055

Código: 060

Código: 065 Código: 070

A Ortocenter cuidando de você

Código:  071 Código: 072

Indicações:
Estabilização da coluna lombar
em caso de lombalgias e outras 
afecções da região incluindo 
a somatização.

Características: 
Confeccionadas  em elástico 
resistente com cintas cruzadas 
e fecho em velcro.

Alturas: 25 cm

Tamanhos: P - M - G - GG
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Código: 075

Código: 078

Código: 080

Código: 088

Código: 100 Código: 105

Código: 074

COLETE em Elástico Putti Alto ESPALDEIRA Simples

ESPALDEIRA para Postura Regulável

FAIXA Abdominal 4 Painéis COLETE Putti com Alça tipo Espaldeira

COLETE Putti em Brim COLETE de Jewett

ESPALDEIRA em Brim

Indicações: 
Correção de postura dos ombros
e tratamento cifose torácica
postural e juvenil.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente com almofadas
auxiliares de espuma, fecho
em velcro.

Tamanho:  P - M - G - GG

Indicações: 
Correção de postura dos ombros
e tratamento cifose torácica
postural e juvenil.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente com ajustes de
passantes e velcro.

Tamanhos: P - G

Indicações: 
Para pacientes com postura
cifótica e fratura na coluna
torácica.

Características: 
Confeccionado em P.V.C. 
e revestido em espuma
macia e fecho em velcro.

Tamanhos:  P - M - G - GG

Indicações: 
Correção de postura dos ombros
e tratamento cifose torácica
postural e juvenil.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente e Brim e velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG

Indicações:
Estabilização da região em caso
de hérnia discais operáveis ou não, 
traumatismo, espondilolisteses, fraturas 
osteoporóticas pós operatória, 
estabilização do tronco no lesado 
modular e outras afecções na região.

Características: 
Confeccionadas  em elástico
resistente, reforço lateral, barbata-
nas duralumínio, fecho em velcro.

Modelos: Reto, modelado e cinturado
Tamanhos: P - M - G - GG.

Indicações:
Estabilização da região 
Dorso-Lombo-Sacro em casos de
hérnias discais, operáveis ou não, 
traumatismo espondilolísteses, 
fraturas osteoporáticas, pós operátória 
e outras afecções na região.

Características: 
Confeccionadas  em Brim
ajustes laterais, barbatanas em aço, 
alça de brim, fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG - sob consulta

Indicações:
Estabilização da região 
dorso-lombo-sacro em casos de 
hérnias discais, operáveis ou não,
traumatismo espondilolísteses,
fraturas osteoporáticas, pós operátória 
e outras afecções na região.

Características: 
Confeccionadas  em Brim
 ajustes laterais, barbatanas em aço, 
 fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Indicado para pós operatório
como: lipoaspiração abdominal,
redução de estômago,
hérnias, pós-parto, contusões na
região do tórax e evita acidez.

Características: 
Confeccionada em painéis elásticos 
e fecho em velcro. podendo também 
ter forrações em tecidos

Tamanhos: P, M, G, GG
com altura 30 cm Código: 090
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Código: 201

Código: 110

Código: 200

Código: 205 Código: 210

A Ortocenter cuidando de você

Código:  212 Código: 2200
6

TIPÓIA Imobilizadora tipo Velpeau
em Nylon Estofada (Infantil)

TIPÓIA Imobilizadora tipo Velpeau
em Nylon Estofada 

TIPÓIA Imobilizadora tipo Velpeau
em Lona (Leve Verão)

IMOBILIZADOR em Oito para Clavícula CINTA para Gestante

TIPÓIA Simples tipo Envelope

TIPÓIA Imobilizadora de Brim EstofadoIMOBILIZADOR de Úmero Raymond

Indicações: 
Imobilização e alinhamento das
fraturas da clavícula.

Características: 
Confeccionada com tiras de
algodão com espuma ajustáveis
e passantes metálicos com 
almofadas axilares.

Tamanhos:  PP - P - M - G

Indicações: 
Sustentação do membro 
superior.

Características: 
Confeccionada em Brim.

Tamanhos  P - M - G

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
contusões, luxações, fraturas do
úmero, cotovelo, bursites e
sequelas do A.V.C.

Características: 
Confeccionada em nylon com
espuma, vela de plástico com
manipulação com uma só 
mão e fecho em velcro bilateral

Tamanhos:  Único - Infantil

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
contusões, luxações, fraturas do
úmero, cotovelo, bursites e
sequela do A.V.C.

Características: 
Confeccionada em nylon com
espuma, vela  plástica com
manipulação com uma só mão 
e fecho em velcro bilateral.

Tamanhos:  P - M - G

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
contusões, luxações, fraturas do
úmero, cotovelo, bursites e
sequela do  A.V.C.

Características: 
Confeccionada em lona, fecho
de plástico com manipulação
com uma só mão e fecho
em velcro bilateral.

Tamanhos:  P - M - G

Indicações: 
Imobilizar fraturas do colo do
úmero em fase nal de consolidação, 
luxações e contusões do ombro, 
cotovelo e outras afecções do 
membro superior.
Estabiliza braço, antebraço e ombro. 

Características: 
Confeccionada em Brim
estofado, fecho em velcro 
e elástico posterior.

Tamanhos:  P - M - G

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
luxações, contusões, fraturas
do úmero, cotovelo e bursites
e sequelas do A.V.C.

Características: 
Confeccionada em Brim estofado,
duplo, vela plástica para
manipulação com uma só mão
e fecho em velcro bilateral.

Tamanho:  P - M- G

Indicações: 
Suporte do abdômen, alívio
da lombalgia, alívio da 
musculatura abdominal e 
coluna. Melhora da postura.

Características: 
Confeccionada com apoio
frontal em tecido macio
com tirantes de elástico.

Tamanhos: Único
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Código: 225

Código: 226 Código: 230

Código: 235 Código: 238

Código: 250 Código: 300

TIPÓIA tipo Sacola em Lona
tipo Leve - Verão

TIPÓIA Imobilizadora tipo Velpeau
em Tela

TIPÓIA tipo Sacola em Brim
Estofada Dupla

TIPÓIA tipo Sacola em Tela

CINTA para ‘Tennis Elbow’ CINTA dupla para ‘Tennis Elbow’

TUTOR para Fratura do Úmero TALA Imobilizadora para Punho

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
contusões, luxações, fraturas do
úmero, cotovelo, bursites e
sequela do A.V.C.

Características: 
Confeccionada em tela, tirantes
de nylon e fecho de plástico.

Tamanhos: P - M - G - GG

código: 225

Indicações: 
Sustentação do membro 
superior.
Características: 
Confeccionada em tela,  
vela plástica e fecho
  velcro bilateral
Tamanhos:  P - M - G - GG

Indicações: 
Sustentação do membro
superior.

Características: 
Confeccionada em Brim,
tirantes de nylon e  fecho
plástico.

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Epicondilites e outras afecções
do cotovelo, prevenção recidiva
da prática esportiva.

Características: 
Cinta de velcro estofada com 
microespuma.

Tamanhos: P - G

Indicações: 
Tratamento funcional de fratura
do úmero pelo método de
Sarmiento e auxilia na
estabilização do úmero.

Características: 
Confeccionado em plástico 
semi-rígido moldado em duas peças,
forro de malha e fecho em velcro.

Tamanhos: M - G 
(direita e esquerda)

Indicações: 
Tenossinovites para punho,
atroses, lesões ligamentares,
correção das posições viciosas
na artrite reumatóide,  afecções
na região e prevenção da recidiva 
no retorno das atividades.

Características: 
Confeccionado em tecido, fecho
em velcro e reforço interno
de plástico rígido.

Tamanhos: P - M - G - GG
(direita e esquerda)

Indicações: 
Epicondilites e outras afecções
do cotovelo, prevenção recidiva
da prática esportiva.

Características: 
Cinta com apoio no punho  
e barbatanas de aço.

Tamanhos: P - G

Indicações: 
Sustentação do membro
superior.

Características: 
Confeccionada em lona, 
vela plástica e fecho em 
velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG

Código: 222
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A Ortocenter cuidando de você

Código:  330 Código: 333

0
8

TALA para Dedo em Martelo
SPLINT tipo Gangorra para Extensão
dos Dedos.

TALA Imobilizadora Longa TALA Elástica para Punho

TALA Elástica Ortocenter TALA Preventiva

MUNHEQUEIRA Elástica Simples
TALA Imobilizadora - Punho e Polegar
em Tecido

Indicações: 
Rompimento do tendão extersor
(dedo em martelo), redução
articular das deformidades
da artrite reumatóide.

Características: 
Confeccionado em o de aço
inoxidável apoios de couro ou 
plásticos e fechos em velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG

Indicações: 
Entorses, contusões, pequenas 
fraturas, reeducação articular
na artrite reumatóide e nas
artroses, nódulos de Heberden 
e afecções dos dedos e mãos.

Características: 
Confeccionado em o de aço
inoxidável e almofadas de
espuma micro porosas.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG

Indicações: 
Lesões traumáticas, tenossinovítes, 
outras afecções na região e 
prevenção da recidiva no
retorno das atividades.

Características: 
Confeccionado em tecido, 
fecho em velcro e reforço interno
de plástico rígido.

Tamanhos:
P - M - G - GG (Direita e Esquerda)

Indicações: 
Lesões traumáticas, tenossinovítes, 
outras afecções na região e 
prevenção da recidiva no
retorno das atividades.

Características: 
Confeccionado em tecido, fecho
em velcro e reforço interno
de plástico rígido.

Tamanhos:
P - M - G - GG (Direita e Esquerda)

Indicações: 
Lesões traumáticas, tenossinovites, 
cistos sinoviais e  outras afecções 
leve no punho e prevenção da 
recidiva no retorno das atividades.

Características: 
Confeccionado em elástico
com apoio de courvin, com 
interno de plástico rígido
e fecho em velcro.

Tamanhos:
P - M - G - GG (Direita e Esquerda)

Indicações: 
Afecções leves do punho na
prática esportiva, prevenção
da recidiva.

Características: 
Confeccionado em elástico 
e fecho em velcro.

Tamanho: P - M - G

Indicações: 
Prevenção de tendinite
durante o trabalho L.E.R.
(lesão por esforço repetitivo).

Características: 
Confeccionada em tecido,
reforço interno de plástico
rígido e fecho em velcro.

Tamanhos:
P - M - G - GG (Direita e Esquerda)

Indicações:
Para lesões traumáticas,
artroses, tenossinovítes.

Características: 
Confeccionadas em tecido, 
fecho em velcro, com reforço 
interno de plástico rígido.

Tamanhos: P - M - G - GG

Código: 310Código: 308
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ÓRTESE Imobilizadora Parcial do Joelho

JOELHEIRA Articulada Elástica

ÓRTESE Imobilizadora 
Posição Funcional

JOELHEIRA Articulada Elástica com
Cintas Cruzadas

TALA em P.V.C. para Punho e Polegar 

TALA em P.V.C. para Punho-Mãos-Dedos TALA em P.V.C. para Punho

TALA em P.V.C. para Polegar 

Indicações: 
Fraturas, tenossinovite de 
‘Quervain’, entorses, contusões, 
fraturas, artroses e reeducação
articular na artrite
reumatóide do polegar,
imobilização isolada do polegar.

Características: 
Confeccionada em P.V.C. moldado
e tirantes em velcro.

Tamanho:
Único (direita e esquerda)

Indicações: 
Lesões traumáticas
da região, paralisias de nervos
periféricos, sequelas do A.V.C., 
deformidade da artrite
reumatóide e outras afecções.

Características: 
Confeccionada em P.V.C moldado
e fecho em velcro e posição
amoldável que imobiliza
dedos e polegar.

Tamanho:
Único (direita e esquerda)

Indicações: 
Lesões traumáticas
outras afecções do punho.

Características: 
Confeccionada em P.V.C. 
moldado e fecho
em velcro e posição
funcional xa.

Tamanhos:
P - M - G (direita e esquerda)

Indicações:
Afecções traumáticas do joelho,
prevenção recidiva no retorno
as atividades,  reeducação da
marcha em sequelas do A.V.C.
artroses, artrites pós operatórias
de paralisia cerebral.

Características: 
Confeccionado em tecidos,
espuma com barbatanas
duralumínio, cinta elástica,

Tamanhos: P - M - G 

Indicações:
Afecções traumáticas do joelho,
instabilidades crônicas,
artroses, artrites reumatóides.

Características: 
Confeccionada em elástico com
barbatana lateral e medial
de duralumínio, fecho
em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG 

Indicações:
Afecções traumáticas do joelho,
instabilidades rotatória,
prevenção recidiva da
prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em elástico com
barbatana lateral e medial,
cintas cruzadas para aumentar a
instabilidade rotacional do joelho,
fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG 

Indicações:
Afecções traumáticas do joelho, para 
substituição do aparelho gessado quando 
necessária a mobilização em exão, 
tratamento auxiliadas artropatias dos 
hemofílicos prevenção recidiva no 
retorno as atividades, reedução da marcha 
em sequelas do A.V.C. artroses, artrites 
pós operatórias de paralisia cerebral.

Características: 
Confeccionado em tecido espuma
com barbatanas duralumínio,
cinta elástica para compressão
do joelho, fechamento em velcro.
Tamanhos:
Alt.: 50, 60, 70 cm (estreito e largo) 

Indicações: 
Fraturas, entorses, contusões, 
fraturas, artroses e reeducação
articular na artrite
reumatóide do polegar,
imobilização isolada do polegar.

Características: 
Confeccionada em P.V.C. moldado
e tirantes em velcro.

Tamanho: 
Único (direito e esquerda)

Código: 335

Código: 320

Código: 340 Código: 345

Código: 420 Código: 430

Código: 440 Código: 445
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A Ortocenter cuidando de você

Código:  505 Código: 5101
0

Código: 455Código: 405

TUTOR Plástico para Fratura da Tíbia ESTABILIZADOR de Tornozelo

PROTETOR e Estabilizador de tornozelo IMOBILIZADOR de Tornozelo

JOELHEIRA Elástica Compressiva JOELHEIRA Elástica para Rótula

TIRA Elástica Sub-Patelar com 
Almofada TIRA Sub-Patelar em Tubo

Indicações:
Pós operatório, pós artroscopia,
compressão de derrame 
articulares.

Características: 
Confeccionado em elástico
resistente, com fecho em
velcro, orifício para rótula e
forro de espuma.

Tamanhos: P - M - G - GG 

Indicações:
Instabilidades crônicas pré
e pós operatórios.

Características: 
Confeccionado em elástico
resistente almofadado,
cintas de elástico e
fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG  

Indicações: 
Tendinites do tendão 
patelar (joelho do saltador).
Alívio da tensão na inserção 
do tendão patelar.

Características: 
Confeccionado em elástico
com almofada anterior
com micro espuma,
fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G 

Indicações: 
Tratamento funcional de fraturas
pelo método de Sarmiento,
proteção da região após colocação 
de próteses ou implantes.

Características: 
Confeccionado em plástico
semi rígido, apoio articulado
do tornozelo, fecho em velcro.

Tamanhos: P - G 
(direita e esquerda) 

Indicações: 
Evitar entorses melhorando a
estabilidade da articulação do
tornozelo na prática esportiva,
prevenção  precoce das deformi-
dades das artrites reumatóide,
auxiliar na marcha do paciente
com dorso exores.

Características: 
Confeccionado lona de algodão,
barbatanas laterais de plásticos,
cintas elásticas, fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG 
(Direita e Esquerda) 

Indicações: 
Evitar entorses melhorando a
estabilidade da articulação do
tornozelo na prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em lona de algodão,
barbatanas laterais de alumínio
com fecho em velcro.

Tamanhos:
P - M - G - GG (Direita e Esquerda) 

Indicações: 
Entorses leves do tornozelos
(substitui a goteira gessada),
prevenção e tratamento das 
deformidades da artrite
reumatóide.

Características: 
Tecido resistente, barbatanas
laterais e dorsais em duralumínio
com fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG
(Direita e Esquerda) 

Indicações: 
Tendinites do tendão 
patelar (joelho do saltador).
Alívio da tensão na inserção 
do tendão patelar.

Características: 
Confeccionado em elástico
com almofada anterior
com micro espuma, 
fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG 
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Código: 520Código: 515

Código: 530

TORNOZELEIRA Elástica em Oito

CINTA com Apoio Metatarciano

SUPORTE Plantar

AMORTERCEDOR para Esporão 
de Calcâneo SANDÁLIA de Baruk

PROTETOR Plantar

APOIO Anti Equino

SANDÁLIA para Gesso

Indicações: 
Para compressão da articulação
do tornozelo  no tratamento e
prevenção de pequenas
entorses, tendinítes, bursítes,
também usadas em
atividades esportivas .

Características: 
confeccionada em elástico
resistente e fecho em velcro.

Tamanho: Único 

Indicações: 
Para queda do arco anterior,
hiperqueratose na região da
cabeça dos metatarcianos e
deformidades na artrítes
reumatóide.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente, piloto metatarcianos 
com  espuma em latéx ou silicone 
e fecho em velcro.

Tamanho:P - M - G

Indicações: 
Suporte anti-equino permitindo
reeducar a locomoção em
sequelas de  A.V.C., paralisias
nervosas, periféricas em
crianças com paralisia cerebral.

Características: 
confeccionada em elástico
resistente, com apoio em látex
na sola do pé e fecho em velcro.

Tamanho: P - M - G 

Indicações: 
Queda do arco transverso
calosidades e ulcerações
na região lombar da cabeça
dos metatarciano, deformidades
nas artrítes reumatóides.

Características: 
confeccionada em espuma,
látex revestidas em jersei,
com piloto de espuma 
ou silicone.

Tamanho: P - G 

Indicações: 
Queda do arco transverso
calosidades e ulcerações
na região lombar da cabeça
dos metatarciano, deformidades
nas artrítes reumatóides.

Características: 
confeccionada em espuma,
látex revestidas em jersei,
com piloto de espuma
ou silicone.

Tamanho: P - G 

Indicações: 
Facite plantar, bursites do
calcanhar, esporão
de calcâneo.

Características: 
Confeccionada em espuma
micro porosa moldada,
orifício para descarga
em espuma extra macia.

Tamanho: P - M -  G - GG 

Indicações: 
Apoio e proteção de botas
gessadas quando permitida
a marcha.

Características: 
Solado em E.V.A., com discretas
curvas laterais em tecidos
sintético resistente,
fecho em velcro.

Tamanhos: PP - P -M- G 

Indicações: 
Pós operatório do joanete.

Características: 
Confeccionada em borracha,
couro e fechamento
em velcro.

Tamanho: 
PP - P - M - G - (bilateral) 

Código: 526

Código: 535 Código: 540

Código: 1545 Código: 550
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Código: 1810Código: 1800

PALMILHAS com Arcos Plantares

CALHA

PALMILHAS c/ Arcos Plantares e Pilotos 
ou Barra Metatarcianas Retro Capital

CINTA Elástica para Tração do 
Haluxx Valgo

PALMILHA e CALCANHEIRA CENTER
para Esporão calcâneo

BOTA Imobilizadora Curta h=33cm

BOTA Imobilizadora Longa h=39cm BOTA Imobilizadora Longa Robocenter

Indicações: 
Alívio na dor dos calcanhares.
(prescrição médica).

Características: 
Confeccionado em micro
espuma E.V.A. e espuma
macia. 

Tamanhos: 
Nº 18 ao 45 (Brasil)

Indicações: 
Bursítes de metatarso 
falangeana do grande artelho,
deformidades da artríte
reumatóide, pós operatório de
cirurgia de Haluxx Valgo.

Características: 
Confeccionado em elásticos
reforçados e fecho em velcro. 

Tamanhos: P - M - G

Indicações: 
Imobilização do tornozelo e pés,
permitindo bom posicionamento,
também substitue a órtese
curta para posicionamento.

Características: 
Articulada ou xa, confeccionado
em polipropileno, revestida
em espuma e fecho em velcro. 

Tamanhos: Sob medida

Indicações: 
Alívio da dor e correção das
deformidades dos pés.
Palmilhas para pés planos
e para descanso com
(prescrição médica).

Características: 
Confeccionado micro espuma 
E.V.A.

Tamanhos: Nº 18 ao 45 (Brasil)

Indicações: 
Alívio da dor e correção das
deformidades dos pés.
Palmilhas para pés planos
e para descanso, indicado
na metatarsalgia por queda
do arco transverso
(síndrome de Morton).

Características: 
Confeccionado micro espuma 
E.V.A. com piloto retro capital ou
barra metatarciana. 

Tamanhos: Nº 18 ao 45 (Brasil)

Indicações: 
Entorses do tornozelo, prevenção
para tratamento das deformidades 
da artrite reumatóide e pós 
operatório.

Características: 
Confeccionada em espuma
atoalhada com barbatanas
em duralumínio com plástico
rígido e fecho em velcro.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG 

Indicações: 
Entorses do tornozelo, prevenção
para tratamento das deformidades 
da artrite reumatóide e pós 
operatório.

Características: 
Confeccionada em espuma
atoalhada com barbatanas
em duralumínio com plástico
rígido e fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG 

Indicações: 
Entorses do tornozelo, prevenção
para tratamento das deformidades 
da artrite reumatóide e pós 
operatório.

Características: 
Confeccionada e injetadas, 
atoalhada com barbatanas
em duralumínio com plástico
rígido e fecho em velcro.

Tamanhos: P - M - G - GG Código:  556 Código: 558



M
e
m

b
ro

s 
in

fe
ri

o
re

s
1

3

A Ortocenter cuidando de você

Código: 629

Código: 610Código: 600

Código: 615 Código: 620

Código: 625 Código: 628

FUNDA para Hérnia Inguinal Dupla FUNDA para Hérnia Inguinal 

FUNDA Especial para Hérnia Inguinal FUNDA para Hérnia Umbilical 

CUECA para Hérnia Inguinal SUSPENSÓRIO Escrotal

SUSPENSÓRIO Escrotal

Indicações: 
Sustentação da hérnia inguinal,
evitando crescimento da mesma.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente, pelotas de poliuretano
forradas, macias e anatômicas
e fecho em velcro.

Tamanhos:
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 cm

Indicações: 
Sustentação da hérnia inguinal,
evitando crescimento da mesma.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente, pelotas de poliuretano
forradas, macias e anatômicas
e xadas com parafusos,
fecho em velcro.

Tamanhos:
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 cm
(Direita e Esquerda)

Indicações: 
Sustentação da hérnia na região
do umbigo, evitando crescimento
da mesma.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente, pelotas de poliuretano
forradas, macias e anatômicas
e fecho em velcro.

Tamanhos:
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 cm

Indicações: 
Sustentação da hérnia 
inguinal, evitando
crescimento da mesma.

Características: 
Confeccionada em cóton,
pelotas de borracha para
apoio da hérnia.

Tamanhos: P - M - G - GG
(lados direito e esquerdo e dupla)

Indicações: 
Indicado para pós cirúrgico
de hérnia escrotal,
vasectomia.

Características: 
Confeccionada em tecido 
e elástico ajustável.

Tamanhos: P - M - G - GG
 

Indicações: 
Indicado para pós cirúrgico
de hérnia escrotal,
vasectomia.

Características: 
Confeccionada em tecido e
elástico não ajustável.

Tamanhos: P - M - G - GG
 

Indicações: 
Sustentação da hérnia inguinal,
evitando crescimento da mesma.

Características: 
Confeccionada em elástico
resistente, pelotas de poliuretano
forradas, macias e anatômicas
e fecho em velcro.

Tamanhos:
80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 cm
(Direita e Esquerda)

Ortocenter Aparelhos Ortopédicos Ltda.
.R  Baronesa de Bela Vista, 55 - São Paulo - SP - 04612-000 

vendas@ortocenternet.com.br

Telefone: (11) 5095 8555 
www.ortocenternet.com.br
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Código: 1536 Código: 1645

JOELHEIRA em Neoprene Curta Lisa
JOELHEIRA em Neoprene Curta com
Orifícios

JOELHEIRA em Neoprene Longa com 
Orifícios e Apoio para Rótula

JOELHEIRA em Neoprene Articulada
com Cinta em Velcro

JOELHEIRA em Neoprene Longa
com Orifícios

JOELHEIRA em Neoprene Longa com
Suporte para Rótula

JOELHEIRA em Neoprene Curta com
Suporte para Rótula

JOELHEIRA em Neoprene Curta com
Orifícios e Apoio Patelar

Indicações: 
Instabilidades e afecções
traumáticas leve do joelho,
tratamento das artropatias,
do hemofílico, prevenção 
da recidiva na prática
esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades e afecções
traumáticas leve do joelho,
tratamento das artropatias,
do hemofílico, prevenção 
da recidiva na prática
esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene 
revestido e orifício para reduzir a
pressão sobre a rótula. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Afecções traumáticas do joelho,
instabilidades rotatórias crônicas,
artroses, artrites e prevenção 
da recidiva na prática
esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene re-
vestido, orifício, articulada e
cinta em velcro. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula, tendinites 
do tendões do quadríceps e 
patelar, prevenção da recidiva 
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido com orifício. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula, tendinítes 
quadriciptal patelar (joelho
saltador), prevenção da recidiva
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido, almofada de
compressão e apoio 
para rótula. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula, tendinítes 
quadriciptal patelar (joelho
saltador), prevenção da recidiva
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido, almofada de
compressão e apoio 
para rótula. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula, tendinites 
quadriciptal patelar (joelho
saltador), prevenção da recidiva
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido, almofada de
compressão e apoio 
para rótula. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula,
síndrome de ‘Osgood-Schlatter’, 
tendinites quadriciptal
e patelar (joelho de saltador)
e prevenção da recidiva
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido com orifício, almofada
de compressão e apoio em 
forma de ‘U’. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Código: 1107Código: 1007

Código: 1207Código: 1108

Código: 1236 Código: 1265
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Código: 1698 Código: 1700

Código: 1690Código: 1650

Código: 1685 Código: 1680

Código: 1691 Código: 1695

COXAL em Neoprene JOELHEIRA em Neoprene Longa Lisa

TORNOZELEIRA em Neoprene CurtaTORNOZELEIRA em Neoprene Longa

JOELHEIRA em Neoprene Articulada
JOELHEIRA em Neoprene Longa com 
Orifícios e Apoio Patelar’U’

COTOVELEIRA em Neoprene
MUNHEQUEIRA em Neoprene com
Protetor de Polegar

Indicações: 
Instabilidades e afecções
traumáticas leve do joelho,
tratamento das artropatias,
do hemofílico, prevenção 
da recidiva na prática
esportiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido  

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Afecções traumáticas do joelho,
instabilidade rotatória crônicas,
artroses, artrites e prevenção da 
recidiva na prática esportiva, 
compressiva e estabilizadora da rótula.

Características: 
Confeccionado em neoprene 
revestido, barbatanas lateral e
medial, cinta elástica cruzada
para aumentar estabilidade,
reforço e orifício para reduzir
pressão sobre a rótula. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Contusões, distenções
musculares. Aquece
a musculatura.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Para compressão da articulação
do tornozelo no tratamento
e prevenção do edema de
entorses, tendinites, bursites
e artrítes reumatóides usada
em atividades esportivas e
na prevenção recidiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Para compressão da articulação
do tornozelo no tratamento
e prevenção do  edema de
entorses, tendinites, bursites
e artrites  reumatóides usada
em atividades esportivas e
na prevenção da recidiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidades da rótula,
tendinites quadriciptal
e patelar (joelho de saltador)
e prevenção da recidiva
na prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido com apoio patelar
em ‘U’ de E.V.A. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Contusões, bursites, artrites,
artroses e outras afecções do
cotovelo, prevenção da recidiva
na prática esportiva, imobiliza
parcialmente a articulação.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Afecções leve no punho da
prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido e fecho 
em velcro. 

Tamanhos:
Único (Direita e Esquerda)
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Código: 1720

Código: 1725

Código: 1705Código: 1701

JOELHEIRA em Neoprene com Tensor CINTA Lombar em Neoprene

LUVA em Neoprene com Polegar

MUNHEQUEIRA em Neoprene Simples

TALA Imobilizadora em Neoprene
para Punho

SUPORTE para ‘Tennis Elbow’ em 
Neoprene

MUNHEQUEIRA em Neoprene com
Apoio em P.V.C. no Polegar

MUNHEQUEIRA em Neoprene sem 
Polegar

Indicações: 
Afecções leve no punho da
prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido e apoio de PVC
no polegar e fecho 
em velcro. 

Tamanhos:
Único (Direita e Esquerda)

Indicações: 
Afecções leve no punho da
prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido e fecho 
em velcro. 

Tamanhos:
Único (Direita e Esquerda)

Indicações: 
Afecções leve no punho da
prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido e fecho em velcro. 

Tamanho: Único 

Indicações: 
Epicondelites e outras afecções
do cotovelo, prevenção da 
recidiva  da prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene
revestido e fecho 
em velcro. 

Tamanhos: P - G 

Indicações: 
Tenossinovítes do punho, artroses, 
lesões ligamentares, correção das 
posições viciosas na artríte 
reumatóide e outras afecções da 
região, prevenção da recidiva no 
retorno as atividades.

Características: 
Confeccionado em neoprene,
tecido sintético, reforço interno de
plástico rígido e fecho em velcro. 

Tamanhos: 
P - M - G - GG (direita e esquerda) 

Indicações: 
Afecções traumática no joelho,
instabilidades rotatória,
artroses e artrítes, prevenção
da recidiva na prática esportiva.

Características: 
Confeccionada em neoprene,
 revestido com tensor. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Instabilidade na coluna lombar
em casos de lombalgias e outras
afecções da região incluindo
somatização.

Características: 
Confeccionada em neoprene
revestido, fecho em velcro , 
barbatanas duralumínio. 

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Para prática esportiva.

Características: 
Confeccionado em neoprene,
com suporte em couro na palma
da mão e polegar e
fecho em velcro. 

Tamanhos:
 P - M - G (direita e esquerda) 

Código: 1710Código: 1706

Código: 1735Código: 1715
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Código: 402 Código: 405

Código: 015Código: 010

Código: 040 Código: 085

Código: 201 Código: 400

COLAR Cervical com Apoio 
Mentoniano

COLAR Estrutural

FRALDA de Frejka

SUSPENSÓRIO de Pavlik

CINTA para Hérnia Umbilical

SLING Aparelho Elástico para Rotação
dos Membros Inferiores

TIPÓIA Imobilizadora tipo Velpeau
em Nylon Estofada (Infantil)

COLAR Cervical-tipo Schantz ou 
Thomas

Indicações: 
Imobilização do membro superior,
contusões, luxações, fraturas do
úmero, cotovelo, bursites e
sequela do A.V.C.

Características: 
Confeccionada em nylon com
espuma, vela de plástico com
manipulação com uma mão e 
fecho em velcro bilateral.

Tamanho: Único - Infantil

Indicações: 
Para luxações e sub-luxações
congênitas do quadril,
uso preventivo nos primeiros
meses de vida.

Características: 
Confeccionada em tecido de
algodão e almofada interna
de espuma.

Tamanhos:  P - M - G - GG

Indicações: 
Para luxações e sub-luxações
congênitas do quadril,
contribui para conformação
do acetábulo e reduz
o risco osteocondrite.

Características: 
Confeccionada em tirantes
tecido e fecho em velcro.

Tamanhos:  P - M - G - GG

Indicações: 
Correção da rotação interna
ou externa dos membros
inferiores, através da 
reeducação de postura.
Uso diúrno e noturno.

Características: 
Confeccionado em elástico
resistente, ajustável na
cintura e comprimento.

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
artroses e outra afecções
da coluna cervical.

Características: 
Plástico exível resistente,
estofado nas bordas, almofada
de apoio sobre o externo, ajuste 
na altura e fecho em velcro.

Tamanho: PP

Indicações: 
Suporte de apoio Mento-occiptal
para situação de transporte, 
passeios e atividades de 
aprendizagem.

Características: 
Confeccionado em espuma 
forrada com tecido 
e fecho em velcro.

Tamanho: Único (Infantil)

Indicações: 
Redução e manutenção da
hérnia umbilical infantil.

Características: 
Confeccionado em elástico
reforçado e almofada umbilical
de micro espuma com 
fecho em velcro.

Tamanho: P - M - G (Infantil)

Indicações: 
Traumatismo, torcicolos, artrites, 
inclusive a reumatóide, artroses
e outra afecções da coluna 
cervical.

Características: 
Plástico exível resistente,
estofado nas bordas, apoio 
mentoniano para reduzir 
movimento, almofada de 
apoio sobre o externo, ajuste 
na altura e fecho em velcro.

Tamanho: PP
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COLETE Imobilizador Dorsal - K.E.D
PRANCHA Longa para Imobilização
em Polietileno - Adultos

COLETE Imobilizador Dorsal Infantil SACOLÃO de Emergência

CINTO para Fixação em Prancha
de Remoção

PRANCHA para Emergência
em Polietileno - Infantil

COLAR Cervical para Resgate PRANCHA Longa para Emergência

Código: 2023

Indicações: 
Indicado para imobilização da coluna
vertebral no resgate e extração rápida,
segura e eciente do acidentado.
Características: 
Confeccionado em nylon resistente e
enrigecido com madeira natural permitindo 
maior segurança e durabilidade do produto, 
cintos e alças segue os mesmo padrões da 
normas internacionais de utilização, 
os fechos são de material resistente 
translúcido ao raio (X), possui acessórios 
a altura cervical, apoio de cabeça, 
ar condicionado em sacola com abertura 
total em ziper com 2 cursores. 
Reconhecido pelo corpo de bombeiro.
Tamanho: único - adultos.

Indicações: 
Indicado para imobilização da coluna
vertebral no resgate e extração rápida,
segura e eciente do acidentado.
Características: 
Confeccionado em nylon resistente e
enrigecido com madeira natural permitindo 
maior segurança e durabilidade do produto, 
cintos e alças segue os mesmo padrões 
da normas internacionais de utilização, 
os fechos são de material resistente 
translúcido ao raio X, possui acessórios 
a altura cervical, apoio de cabeça, ar 
condicionado em sacola com abertura 
total em ziper com 2 cursores. 
Tamanho: Único - Infantil.

Indicações: 
Transporte de acidentados,
durante resgate.

Características: 
Confeccionada em compensado
naval, med.1,85 x 0,46 m, bordas
externas arredondadas, 
impermeabilizada com orifícios
para sustentação e passagem
das cintas e apoio de contato
no solo e passagem para cintas. 
Acompanha 3 cintos.

Indicações: 
Transporte de acidentados,
durante resgate.

Características: 
Confeccionado em polietileno,
med.1,28 x 0,44 m,bordas externas
arredondadas, impermeabilizada
com orifícios para sustentação
e passagem das cintas e apoio
de contato no solo e passagem
para cintas. 
Acompanha 3 cintos.

Indicações: 
Transporte de acidentados,
durante resgate.

Características: 
Confeccionada em polietileno,
med. 1,88 x 0,44 m, bordas 
externas arredondadas, 
impermeabilizada com orifícios 
para sustentação e passagem das 
cintas e apoio de contato no solo 
e passagem para cintas. 
Acompanha 3 cintos.

Indicações: 
Indicado para grandes eventos
em local de grande aglomerações 
de pessoas.

Características: 
Confeccionada em nylon resistente 
com isolantes à impactos, possui 
2 divisões, 1contendo Kit trauma e 
outra com acessórios médicos para 
pronto atendimento aos primeiros 
socorros.
Tamanho: 90x28x37 cm

Indicações: 
Contra soltura acidental e para
garantir a pronta e imediata
soltura pelos paramédicos.

Características: 
Conjunto de 3 cintos, 
confeccionados em tas
altamente resistente,
possui sistema de engate
(macho e fêmea) audível que 
suporta até 50 kg. facil regulagem 
e translúcido ao RX.

Indicações: 
Suporte para coluna cervical 
durante  remoção de acidentado,

Características: 
Confeccionada em polietileno
de alta densidade, revestido em 
E.V.A, suporte mentoniano
possui ampla abertura frontal
para análise de pulso corotídeo
e acesso a traquéia 

Tamanhos: Baby - Neo Infantil
PP- P - M - G - GG.

Código: 037

Código: 2034Código: 2024-03

Código: 2025

Código: 2030

1
8

Código: 2032 Código: 2040
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Código: 2050-A Código: 2041-2

BOLSA de Emergência - tipo 192

SACOLA de Emergência SACOLA de Emergência Aberta

SACOLA de Emergência Aberta MOCHILA Atendimento Pré Hospitalar

MOCHILA de Medicamento SACOLA Trauma

SACOLA Trauma Aberta

Indicações: 
Indicado para grandes eventos
em local de grande aglomerações 
de pessoas.

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente com isolantes à 
impactos, possui 2 divisões, 
1contendo Kit trauma e outra 
com acessórios médicos de 
pronto atendimento aos 
primeiros socorros.

Indicações: 
Indicado para grandes eventos
em local de grande aglomerações 
de pessoas.

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente com isolantes à 
impactos, possui 2 divisões, 
1contendo Kit trauma e outra com 
acessórios médicos de pronto 
atendimento aos primeiros 
socorros.

Indicações: 
Utilizada no pronto atendimento
pré hospitalar e por empresas
de remoção

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente, possui alça de
mão e costas. 

Tamanho: 39x30x20 cm

Indicações: 
Utilizada no pronto atendimento
pré hospitalar e por empresas
de remoção

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente, possui 5 divisórias
internas e pés de apoio e
alça de 40cm comprimento. 

Indicações: 
Utilizado para o transporte
de ampolagens e medicamento
em geral.

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente, revestida com isolante
à impactos e possuem 
bolsos em P.V.C. 

Indicações: 
Utilizado para o transporte de KIT 
de imobilização e procedimentos,
podendo ser acondicionado
o colete imobilizador dorsal.
Indicado para viaturas de simples
remoção.

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente, revestida com isolante
à impactos e possui
uma só divisão. 

Indicações: 
Utilizado para o transporte de KIT 
de imobilização e procedimentos,
podendo ser acondicionado
o colete imobilizador dorsal.
indicado para viaturas de simples
remoção

Características: 
Confeccionado em nylon
resistente, revestida com isolante
à impactos. 

Indicações: 
Indicado para grandes eventos
em local de grande aglomerações 
de pessoas.

Características: 
Confeccionado em nylon resistente 
com isolantes à impactos, possui 
2 divisões, 1 contendo Kit trauma e 
outra com acessórios médicos de 
pronto atendimento aos primeiros 
socorros.

Medidas:
Sacola med. 0,90 x 0,25 x 0,35 m Código: 2040-ACódigo: 2040

Código: 2040-B Código: 2041

Código: 2042 Código: 2050
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Código: 1840

Código: 1842Código: 1841

Código: 1847Código: 1846

2
0

PALMILHA de Silicone com Arco Brando PALMILHA de Silicone Plana 

SEPARADORES de Dedos em Silicone CALCANHEIRA de Silicone sem Borda

CALCANHEIRA de Silicone CALCANHEIRA de Silicone

Indicações:
Separar o dedos tortos e
encavalados e corrigir joanetes.

Características:
Confeccionadas 100% Silicone.

Tamanhos: P - M - G

Indicações:
Ideal para alívio do esporão
calcâneo, bursíte e fascíte 
plantar.

Características: 
Lavável, durável, não aquece
acima da temperatura do corpo,
não altera a espessura e 
material 100% silicone.

Tamanhos: P, M, G

Indicações:
Absorção de impactos,
melhor conforto, para
dores nos joelhos
e coluna.

Características: 
Confeccionadas 100% silicone,
lavável, durável e sua espessura 
não altera.

Tamanhos: Nº 33 ao 44.

Indicações:
Absorção de impactos, melhor
conforto nas dores dos joelhos
e coluna, indicada também
para  prática esportiva.

Características: 
Confeccionadas  100% silicone,
lavável, durável e sua espessura 
não altera.

Tamanhos: Nº 33 ao 44.

Indicações:
Para redução de impactos, 
bursítes, tendinítes de Aquiles,
macia oferecendo maior
conforto ao calcanhar e alívio
ao esporão  calcâneo.

Características: 
Confeccionadas  100% silicone,
lavável, durável e sua espessura 
não altera.

Tamanhos: P - M - G - GG.

Indicações: 
Facite plantar, bursíte do
calcanhar, esporão do calcâneo
e outras afecções da região.

Características: 
Confeccionado em 100%
silicone, lavável, durável 
e sua espessura não altera. 

Tamanhos:
Numeração 18 ao 45 (Brasil)

Cód.: 1837

Cód.: 1836 
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Código: 066

Código: 069

Código: 1745

Código: 042 Código: 076

Código: 1717 Código: 116

Indicações: 
Proteção à coluna vertebral, 
previne as lesões provocadas
pelo esforço físico excessivo.

Características: 
Confeccionadas  em elásticos
resistente, fechos e ajustes em 
velcro e suspensório regulável.

Tamanhos: P - M - G - GG - EXG

Indicações: 
Proteção da coluna vertebral, 
previne as lesões provocadas 
pelo esforço físico excessivo.

Características: 
Confeccionadas em lona
resistente, fechos e ajustes em 
velcro e suspensório regulável

Tamanhos: P - M - G - GG - EXG

Indicações:
Para pacientes que sofreram
cirurgias de tráqueo, utilizado
durante o banho.

Características: 
Confeccionadas em P.V.C. 2,5 mm
com forro em poliester e fecho
em velcro.

Tamanhos: P - G
Longo e Estreito 

Indicações:
Uso externo no tratamento de
luxações, espasmos musculares
contusões recentes e sioterapia.

Características: 
Confeccionado com Neoprene
com bolsa para água quente
ou fria.

OBS.: Não utilizar a bolsa para
outras nalidades.

Tamanhos: Único.

Indicações:
Ideal para quem ronca

Características: 
Confeccionada em Neoprene
confortável.

Tamanhos: Único.

Indicações: 
Pós operatório, obesidade
mórbida, cirurgia de redução
de estômago.

Características: 
Confeccionadas  em elásticos 
resistente, compressão 
abdominal suave, fácil inspeção
e higiene no local e fecho 
em velcro.  

Tamanhos: P - M - G - GG

Indicações:
Para lesões traumáticas,
artroses, tenossinovítes.

Características: 
Confeccionadas em Neoprene, 
fecho em velcro, com reforço interno
de plástico rígido

Tamanhos: P - M - G - GG

FAIXA Anti Ronco
COLAR de Tráqueo 
(Protetor para Banho)

CINTA para Terapia em Neoprene

CINTA Abdominal para Obeso e
Pós Cirúrgico

CINTA Lombar com Suspensório para
Segurança no Trabalho em Elástico

TALA Imobilizadora - Punho e Polegar
em Neoprene CINTA Gestante com Reforço Lombar

Indicações: 
Suporte do abdômen, alívio
da lombalgia, alívio da 
musculatura abdominal e 
coluna. Melhora da postura.

Características: 
Confeccionada com apoio
frontal em tecido macio
com tirantes de elástico.

Tamanhos: Único

CINTA Lombar com Suspensório para
Segurança no Trabalho em Lona
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Código: 2016 Código: 317

COLCHÃO tipo Caixa de Ovo ALMOFADA para Abdução de Quadril

PROTETOR de Cotovelo PROTETOR de Calcanhar

TALA Imobilizadora tipo Pró Splint

RESTRITOR PLUS Descartável

PULSEIRA E TORNOZELEIRA para
Restrição Paciente Acamado

Indicações: 
Para prevenção das ulcerações 
da pele causadas por pressão
constante (escaras).

Características: 
Espuma com perl desenhado 
para distribuição de peso.

Tamanho:
Sob consulta

Indicações: 
Almofada para posicionamento
dos membros inferiores, pós 
cirúrgico de artroplastia de
quadril, prevenção de ulcerações
de pele causada por pressão.

Características: 
Confeccionadas  em espuma
Poliuretano e fechos aderentes

Medidas: 
Altura =170 mm  Largura = 220mm
Comprimento = 310mm

Indicações: 
Em casos pós cirúrgicos, os
cuidados com a região deve ser
redobrados, por isso é essencial
mantê-lo higienizado, este 
também evita escaras, úlcera 
de pressão, total proteção no 
tratamento.

Características: 
Confeccionada  em espuma de
poliuretano e fecho em velcro.

Tamanhos: Único.

Indicações: 
Em casos pós cirúrgicos, os
cuidados com a região deve ser
redobrados, por isso é essencial
mantê-lo higienizado, este também 
evita escaras, úlcera de pressão, 
total proteção no tratamento.

Características: 
Confeccionada  em espuma de
poliuretano e fecho em velcro.

Tamanhos: Único.

Indicações:
Kit de imobilização para adultos 
e crianças, para uso em: joelho, 
perna, tornozelo, braço, 
ante-braço, punho e mão. 
Fácil aplicação, leve, lavável, com 
fechamento em velcro que agiliza
o processo de imobilização.

Modelos:
Disponível para adultos e crianças 
em diversos tamanhos.
KIT com 6 peças e 
KIT com 10 peças.

Indicações: 
Para xar paciente no leito.

Características: 
Confeccionada em lona ou
courvin, em formato de
pulseira e fecho em velcro.

Tamanho: Adultos e Infantil

Indicações: 
Para restrições em paciente ‘agitados’

Características: 
Confeccionada em pluma 
espuma de poliuretano de 5mm e 
tecido atoalhado com as tiras em 
algodão e fecho em velcro.

Tamanhos:
Adultos:
Compr. 35 cm x larg.10 cm x tiras 2,00 m
Infantil: 
Compr. 25 cm x larg. 7 cm x tiras 1,50 m
Neo Natal: 
Compr. 18 cm x 4,5 cm x tiras 1,0 m

Código: 319-03

Ortocenter Aparelhos Ortopédicos Ltda.
.R  Baronesa de Bela Vista, 55 - São Paulo - SP - 04612-000 

vendas@ortocenternet.com.br

Telefone: (11) 5095 8555 
www.ortocenternet.com.br

Código: 743Código: 741

Código: 745Código: 5070



IMOBILIZADOR de Cabeça 
TALA para Imobilização Provisória 
com E.V.A.

TALA Aramada para Imobilização 
Provisória com Espuma

KIT Parto MANTA Térmica Aluminizada

KIT Socorrista

CAPA e KIT Imobilização CIPA

Indicações: 
Tala para imobilização.
confeccionada, arramada
e coberta com E.V.A.

Tamanhos:
PP - 30x8cm / P - 43x8 cm
M - 63x9cm / G - 86,5x10 cm
GG -102x11,5 cm
EXGG -120x12 cm
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Código: 3030

A Ortocenter cuidando de você

Código: 2010

Indicações: 
Para imobilização da
cabeça, coluna cervical
e transporte  em prancha
longa.

Tamanhos:
Adulto e Infantil.

Código: 3050

Indicações: 
Tala para imobilização
confeccionada em 
arramado coberta com 
3 lâminas de espuma
(2 brancas e 1 azul)

Tamanhos:
PP - 30x8cm - P - 53x8 cm
M - 63x9cm - G - 86,5x10 cm
GG - 102x11,5 cm
EXGG - 120x12 cm

Tamanho:
Único

Código: 2057

BANDAGEM Triangular

Composto de: 
Estojo de materiais
Absorvente hospitalar
Avental descartável s/ manga
Bisturi descartável n.23
Lençois descartáveis
2,0x0,90 m e 1,0x0,90 m
Par de luvas cirúrgicas
estéril 7,5 e 8,5
Par de luvas p/ procedimento
Pacote com 10 unidades de 
compressa e 11 os estéril
Prendedor umbilical estéril
Sachê de alcool isopropílico
Saco de expurgo descartável

Código: 100105

Indicações: 
Manter o corpo aquecido,
Confeccionada em
lme de polipropileno
biorientado metalizado
e recoberto com alumínio
espessura de 20 à 
25 microns. 

Medidas: 2,10x1,40 m

Código: 2015

Composto de: 
Pochete adaptadas
com cintos.
1 par de luvas
1 Pratik Mask - Barreira 
facial utilizadas para
ventilações em atendi-
mento às vítimas de
parada cardíaca. 

Indicações: 
Imobilização provisória
e confeccionada em tecido
de algodão.

Tamanhos:
2,0x1,40x1,40 m
1,40x1,0x1,0 m
1,0x0,70x0,70 m

Código: 2017 Código: 2038
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A Ortocenter cuidando de você
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Código: 2035Código: 2029

CINTOS para Prancha de 
Resgate tipo Aranha CINTOS para Prancha Longa

Tamanhos:
Adultos e Infantil

kit com 3 cintos

A ORTOCENTER SALVANDO VIDAS



A ORTOCENTER oferece:

• COMPROMISSO com o cliente.
• ATENDIMENTO personalizado.
• TELEVENDAS para o cliente.
• ECONOMIA na compra dos produtos.
• PRODUTOS com tecnologia de fábrica.
• ENTREGA com prazos e rapidez.
• AGILIDADE nos produtos sob consulta.
• PRAZOS de pagamento.
• SUPORTE TÉCNICO aos clientes.
• INTERNET e redes sociais para agilizar contatos.

Ligue: (11) 5095-8555

P R O D U T O S   O R T O P É D I C O S




