
SUPORTES ELÁSTICOS ATIVOS



Ativo!
A ciência e a tecnologia avançam muito
rapidamente em relação à saúde e ao bem-
estar, isso permite-nos entender melhor a 
origem dos problemas físicos, facilitando 
o desenvolvimento de produtos novos e 
aplicando os avanços nos materiais e design.

O ritmo acelerado da atividade diária,
a preocupação de que temos de ter cuidados 
com o corpo, e os múltiplos esforços, muitas 
vezes dão origem a transtornos, desconfortos 
ou lesões.

Portanto, o cuidado e a prevenção para 
evitarmos as lesões, através do uso de 
suportes, são vitais para a manutenção da uma 
boa qualidade de vida.

LIFE-TECH®, foi criada para responder às tendências que a sociedade exige em termos de 
problemas físicos, permitindo desfrutar de uma vida ativa em qualquer esfera de uso diário,
no trabalho ou em ações desportivas, concebido como um método de prevenção, 
tratamento e reabilitação em lesões musculares e articulares.
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A nova linha LIFE-TECH® foi criada a partir de materiais da última geração, 
com duas camadas que nos dá uma compressão máxima, ao mesmo tempo 
providencia uma elevada respiração. Isto tudo aliado com um design envolvente 
de um único tamanho e com uma estética moderna e contemporânea.

�
 Estes novos suportes são mais confortáveis e de fácil colocação, graças à 

flexibilidade dos materiais e à sua agilidade, providenciando uma adaptação anatómica 
e um ajuste personalizado perfeito.

 COMPRESSÃO: Graças ao elástico usado para a sua 
estrutura e configuração em tricotado, consegue-se 
obter uma elasticidade e compressão igual à dos outros 
materiais.

 RESPIRÁVEL: O material com camada dupla permite 
a saída de vapores gerados pelo corpo durante a 
execução de um esforço. Além disso, a fibra de bambu 
contém poros que facilitam a respiração.

 AJUSTE ANATÓMICO: A combinação dos dois materiais 
elásticos oferecem uma grande capacidade de 
adaptação e ajuste anatómico.adaptação e ajuste anatómico.

Os suportes LIFE-TECH®, são o 
complemento ideal de ajuda na:

 ◥ COMPRESSÃO 
ajuste nas estruturas anatómicas 
que se encontram em movimento.

 ◥ PROTEÇÃO
nos segmentos articulares.

 ◥ ESTABILIZAÇÃO
apoio nas articulações transmitindo 
a sensação de segurança. 

 ◥ SUPORTE
contenção nas zonas afetadas 
para uma recuperação perfeita.
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Principais 
características

Características
técnicas

Life-Tech proporciona-lhe a compressão, 
suporte e respiração que necessita para obter 
o máximo rendimento em cada movimento.

A estrutura de dupla camada do material tem 
as seguintes propriedades:

TECIDO ELÁSTICO:

Grande capacidade 
de adaptação 
anatómica.

1

RESPIRÁVEL

TECIDO BAMBU 

 • Antibacteriano
 • Antialérgico
 • Regulador da 
temperatura corporal

 • Absorve a humidade
 • Grande sensação de 
conforto e suavidade

2
1
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 LIFE-TECH® destina-se a um público com patologias de grau médio, com características 
únicas e diferentes das ortóteses atuais e similares no mercado.
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Ref.: LFT350

Ref.: LFT351

Suporte envolvente para 
pulso com tala palmar

DIR

ESQ

Índice de produtos

Ref.: LFT480

Joelheira com rodete 
em silicone

Ref.: LFT490

Suporte para tornozelo 
com banda tensora de 
ajuste cruzada 

Ref.: LFT340

Cotoveleira com 
almofada em silicone

Ref.: LFT160

Faixa modular 
sacrolombar semi rígida



Cotoveleira com 
almofada em silicone

Características

Fabricado em material elástico respirável com duas camadas, tem 
propriedades compressivas proporcionado um ajuste anatómico; 
revestimento em bambu no interior. Com um formato envolvente, 
contem uma almofada anti deslizante em silicone, esta por sua vez 
exerce uma pressão flexora ou extensora na zona músculo tendinosa, 
assim como providencia um efeito massagem intermitente, a pressão 
exercida pode ser ajustada graças à braçadeira de ajuste.

Efeitos
  Descarga tendinosa – alívio da tensão na zona dos tendões.
  Alívio de dores originadas pelo tendão extensor ou flexor e 
epicôndilo do úmero.

Indicações
  Prevenção e recuperação funcional de lesões desportivas e em 
situações de elevado esforço.

  Epicondilite radial ( tenistas ).
  Epicondilite cubital ou Epitrocleíte ( golfistas )
  Lesões derivadas de um esforço repetitivo.
  Pacientes que devido à sua morfologia, necessitem de uma ortótese 
de fácil colocação.

�◥ Em função de onde se posicionar a 
almofada de silicone:
A almofada deve ser colocada na 
zona lateral tendinosa ( situações de 
epicondilite lateral ), ou na zona
medial ( situações de epicondilite medial ).

Ref.: LFT340

TAMANHOS UNIVERSAL

CÓDIGO CNP 7753046

23-36 cm
MIN-MAX

22 cm
COMPRIMENTO

Posição A Posição B

Braço direito Epicondilite lateral Epicondilite medial

Braço Esquerdo Epicondilite medial Epicondilite lateral
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Almofada em silicone
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Suporte envolvente para 
pulso com tala palmar

Características

Fabricado em material elástico respirável com duas camadas, tem 
propriedades compressivas proporcionado um ajuste anatómico; 
revestimento em bambu no interior.

Com um formato envolvente, tem uma tala palmar em alumínio 
maleável que também pode ser retirada, com apoio semiesférico que 
limita o ângulo de flexão palmar e dorsal do pulso.

Proporciona uma imobilização funcional no pulso e ao mesmo tempo 
permite uma liberdade total dos dedos.

Efeitos
  Estabilização e compressão das articulações carpo-metacárpicas e 
radiocubital inferior 

  Limitação da flexão palmar e dorsal

Indicações
  Prevenção e recuperação funcional de lesões desportivas e em 
situações de elevado esforço.

  Tendinites, artrites, síndrome do canal cárpico.
  Lesões derivadas de um esforço repetitivo.
  Pacientes que devido à sua morfologia, necessitem de uma ortótese 
de fácil colocação. 

Ref.: LFT351

Ref.: LFT350 DIR

ESQ

TAMANHOS UNIVERSAL

CÓDIGO CNP
LFT350

7753020
CÓDIGO CNP

LFT351
7753038
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14-23 cm
MIN-MAX

18 cm
COMPRIMENTO

Ajuste personalizado Com tala palmar



Faixa modular 
sacrolombar semi rígida

Características

Fabricado em material elástico respirável com duas camadas, tem 
propriedades compressivas proporcionado um ajuste anatómico; 
revestimento em bambu no interior. As bandas tensoras contêm latex.

Com 4 barras flexíveis na zona lombar para garantir um melhor 
suporte abdominal. Bandas tensoras elásticas com sistema de fecho 
em velcro, que por sua vez providenciam uma melhor pressão infra 
abdominal e um correto posicionamento do abdómen.  

Efeitos
  Aumento da pressão infra abdominal.
  Alivia a carga exercida sobre as vértebras e discos intervertebrais.
  Corrige a postura.

Indicações
  Prevenção e recuperação funcional de lesões desportivas e em 
situações de elevado esforço.

  Lombalgias.
  Profilaxias de lesões sacrolombares originadas por um excesso de 
esforço em atividades laborais.

  Contenção pós-operatório.
  Pacientes que devido à sua morfologia, necessitem de uma ortótese 
de fácil colocação. 

Ref.: LFT160

TAMANHOS UNIVERSAL

CÓDIGO CNP 7753053

16 cm
ALTURA 

DIANTEIRA

26 cm
ALTURA 

TRASEIRA

 Barras flexíveis na zona posterior Bandas tensoras de ajuste
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ANCA
85-135 cm
MIN-MAX



Joelheira com rodete 
em silicone

Características

Fabricado em material elástico respirável com duas camadas, tem 
propriedades compressivas proporcionado um ajuste anatómico;  
revestimento em bambu no interior.

De formato envolvente, com rótula aberta e rodete em silicone para 
proteção, barras flexíveis estabilizadoras laterais ( ambos os lados ), 
com aberturas nas zonas poplíteas.

Indicações

JOELHEIRA SEM RODETE
  Prevenção e recuperação funcional de lesões desportivas e em 
situações de elevado esforço.

  Ligeiras contusões capsulo-ligamentosas.
  Instabilidades leves.
  Tratamentos pós-operatório.
  Pacientes que devido à sua morfologia, necessitem de uma ortótese 
de fácil colocação. 

Ref.: LFT480

TAMANHOS UNIVERSAL

CÓDIGO CNP 7753061

32-50 cm
MIN-MAX

28 cm
ALTURA

Almofada em silicone Barras flexíveis estabilizadoras 
laterais

Conforme a patologia da rótula que se quer tratar  –  posições do rodete

 JOELHEIRA COM RODETE EM VÁRIAS POSIÇÕES CONSOANTE AS PATOLOGIAS

A Com o rodete 
na zona inferior 
da rótula

B Com o rodete 
na zona 
superior da 
rótula

C Com o rodete na 
zona lateral 
(direito) da rótula, 
ou medial 
(esquerdo)

D Com o rodete 
na zona lateral 
(esquerdo) da 
rótula, ou 
medial (direito)

Condropatia da 
rótula, artroses 
fémur rotulares, 
prática desportiva 
com esforço 
excessivo da rótula. 

Patologia de 
crescimento 
da rótula num 
adolescente.

Subluxação da rótula, síndrome de 
hiperpressão externa, prevenção de 
recaídas no pós-operatório. 
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Suporte para tornozelo 
com banda tensora de 
ajuste cruzada

Características

Fabricado em material elástico respirável com duas camadas, tem 
propriedades compressivas proporcionado um ajuste anatómico; 
revestimento em bambu no interior.

Com um formato envolvente, tem um sistema de ajuste entrecruzado 
em forma de 8, aberto na zona do calcanhar. 

A banda tensora proporciona um ajuste personalizado e compressão.

A estabilização necessária pode ser controlada através das bandas 
tensoras com fecho em velcro. 

Efeitos
  Limitação dos movimentos nas zonas críticas sujeitas a lesões.
  Estabilização dinâmica ântero-posterior e medio lateral.
  Melhoria na sensibilidade propriocetiva. 

Indicações
  Prevenção e recuperação funcional de lesões desportivas e em 
situações de elevado esforço.

  Entorses de grau 1.
  Instabilidades leves osteoarticulares. 
  Laxidão ligamentosa.
  Profilaxias de lesões ligamentosas provenientes da prática 
desportiva.

  Pacientes que devido à sua morfologia, necessitem de uma ortótese 
de fácil colocação. 

Ref.: LFT490

TAMANHOS UNIVERSAL

CÓDIGO CNP 7753079

2 cm acima dos 
maléolos

Bandas tensoras estabilizadoras

17-30 cm
MIN-MAX
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Material publicitário

�◥ Catálogo
Ref.: CAT/LFE
21x29 cm

�◥ Video Life-Tech
Ver web Orliman

�◥ Display
Ref.: DISPLAYS/LFT
50x70 cm

�◥ Expositor pequeno
Ref.: EXP-LFT/PEQ
40x35x21 cm // Unidades: 12

�◥ Expositor grande
Ref.: EXP-LFT/GRA
170x40 cm // Unidades: 17-20
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