
Um aliado eficaz na prática desportiva

Nova linha de ortóteses para o desporto 



Um aliado eficaz na prática desportiva

Os suportes elásticos Aqtivo Sport, 
produzidos com fibras 3D leves e 
flexíveis, adaptam-se como uma 
segunda pele, proporcionando uma 
compressão ligeira e benéfica durante 
a prática desportiva. As áreas de 
compressão seletiva protegem os 
músculos e as articulações de 
sobrecargas, favorecem a 
circulação sanguínea e potenciam 
os níveis de proprioceção para um 
rendimento desportivo superior.



Nova linha de ortóteses para o desporto

AirQuick

Concebidas para proporcionar 
uma capacidade de transpiração 
máxima. Todas as ortoteses 
elásticas Aqtivo Sport incluem o 
tecido AirQuick, que absorve e 
expulsa rapidamente a 
humidade para o exterior, 
possibilitando um fluxo constante 
do ar. Pele seca, conforto total.

Conforto integral

tecido

Joelheiras, pés, pulsos…; Os suportes elásticos Aqtivo Sport, 
proporcionam conforto e estabilidade nas articulações para 
uma prática desportiva optimizada.





P707 

Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de movimento.

Zona macia na flexão do cotovelo, a qual favorece a sua utilização durante todo o dia.

Almofadado anatómico de silicone para epicondilite que ajuda a distribuir a pressão 
no epicôndilo/epitróclea, eliminando a tensão e aliviando a dor.

Faixa de ajuste no antebraço para reforçar seletivamente a pressão no ponto de dor.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões ligeiras do 
cotovelo. Osteoartrite ligeira de cotovelo, epicondilite lateral e medial, estados 
inflamatórios pós-operatórios, pós-traumatismos, tendinite, contusões ligeiras. 
Profilaxia durante atividades desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

P707 S        23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35
Perímetro cotovelo (cm)

Cotoveleira elástica

Ref.
Tamanho Medidas





P703 

Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões ligeiras do pulso. 
Osteoartrite ligeira do pulso, dores gerais do pulso, tendinite, contusões ligeiras. 
Prevenção durante as atividades desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

Adapta-se de forma natural ao pulso para eliminar a tensão e aliviar a dor.

Ligadura no pulso para reforçar seletivamente a compressão.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

TAMANHO ÚNICO

Pulso elástico



Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões 
ligeiras do pulso. Osteoartrite ligeira de pulso, luxações, estados 
inflamatórios crónicos pós-traumáticos ou pós-operatórios, 
tendovaginite. Prevenção durante atividades desportivas e profissionais. 
Estimulação propriocetiva.



Adapta-se de forma natural ao pulso para eliminar a tensão e aliviar a dor.

Ligadura no pulso para reforçar seletivamente a compressão.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

P704 S        14-17
P704 M       17-20
P704 L       20-24
Perímetro pulso (cm) P704 

Pulso elástico
tipo luva 

Medidas
Ref.
Tamanho



P709 S      43-48
P709 M      48-52
P709 L      52-58
Perímetro coxa (cm) 

Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões 
musculares da coxa. Ruturas fibrilares dos quadríceps, distensões 
musculares, pós-traumatismos. Prevenção durante atividades desportivas 
e profissionais. Estimulação propriocetiva.

Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de 
movimento.

Compressão progressiva, a qual melhora a circulação sanguínea, reduz 
a fadiga muscular e favorece a resistência, minimizando o risco de lesões.

Sistema integral antideslizante, que evita o deslizamento da ortótese, 
permanecendo posicionada durante o movimento.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

Coxa elástica

Medidas

P709
Ref.
Tamanho







P700 

Sistema integral antideslizante, que evita o deslizamento da ortótese, 
permanecendo posicionada durante o movimento.

Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de 
movimento.

Zona macia na fossa poplítea que favorece a utilização durante todo o dia.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões ligeiras do 
joelho. Artroses e artrites leve de joelho,traumatismos e instabilidades ligeiras, 
luxações ligeiras, derrames e inflamações articulares.Profilaxia durante as 
atividades desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

P700 S       32-36
P700 M       36-41
P700 L       41-48
Perímetro joelho (cm) 

Joelheira 
elástica

Medidas
Ref.
Tamanho





Sistema integral antideslizante, que evita o deslizamento da ortótese, 
permanecendo posicionada durante o movimento.

Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de movimento.

Zona poplítea mais macia a qual favorece a utilização durante todo o dia.

Almofada rotuliana anatómica que centraliza a rótula, ajudando a dispersar a 
tensão e a reduzir o tensão no joelho. Protege das sobrecarga tendinosas e 
minimiza o risco de lesões. Com o tecido de compressão, contribui para reduzir 
inflamações e hematomas.

Barras estabilizadoras laterais para um maior controlo médio-lateral.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

P701 P701 S       32-36
P701 M       36-41
P701 L       41-48
Perímetro joelho (cm)

Indicações: Estabilização e compressão na sequência 
de lesões ligeiras do joelho. Artrose e artrite leve de 
joelho, traumatismos e instabilidades ligeiras, luxações 
ligeiras, derrames e Inflamações articulares, estados 
inflamatórios pós-operatórios, derrames recidivantes da 
articulação, instabilidades. Prevenção durante  tividades 
desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

Joelheira elástica com rodete  de
silicone e estabilizadores laterais flexíveis 

Medidas
Ref.
Tamanho





Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de movimento.

Compressão decrescente que melhora a circulação sanguínea, reduz a fadiga 
muscular e favorece a resistência, minimizando o risco de lesões.

Sistema integral antideslizante, que evita o deslizamento da ortótese, 
permanecendo posicionada durante o movimento.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

P708 
Indicações: Estabilização e 
compressão na sequência de lesões 
musculares dos gémeos. Ruturas 
fibrilares dos gémeos, distensões 
musculares, pós-traumatismos, 
proteção da tíbia. Prevenção durante 
atividades desportivas e profissionais. 
Estimulação propriocetiva.

Perneira 
elástica

P708 S       29-35
P708 M       35-40 
P708 L       40-44
Perímetro perneira (cm)

Medidas
Ref.
Tamanho





Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade de 
movimento.

Zona suave no peito do pé que favorece a utilização durante todo o dia.

Almofada anatómico de silicone nos maléolos que ajuda a dispersar a 
tensão e a reduzir a pressão no tornozelo, proporcionando estabilização. 
Protege contra a sobrecarga dos tendões e minimiza os riscos de lesões.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

P705 S        17-20 
P705 M       20-23
P705 L       23-26
Perímetro tornozelo (cm) 

P705 
Indicações: Estabilização e compressão na sequência de 
lesões ligeiras do tornozelo. Artroses e artrites ligeiras do 
tornozelo, traumatismos e instabilidades ligeiras, 
contusões, entorses e derrames articulares, irritações 
crónica, pós-operatório e pós-traumático, fragilidade 
ligamentar. Prevenção durante atividades desportivas e 
profissionais. Estimulação propriocetiva.

Pé elástico 
estabilizador com 
almofadas de silicone

Medidas
Ref.
Tamanho





P706 S        17-20
P706 M       20-23
P706 L       23-26
Perímetro tornozelo (cm) 

P706 
Indicações: Estabilização e compressão na sequência de lesões 
ligeiras do tornozelo. Artroses e artrites ligeiras do tornozelo, 
traumatismos e instabilidades ligeiras, contusões, entorses e 
derrames articulares, irritação crónica, pós-operatória e 
pós-traumática, fragilidade ligamentar. Prevenção durante atividades 
desportivas e profissionais. Estimulação propriocetiva.

Desenho anatómico para um ajuste mais seguro e maior liberdade 
de movimento.

Zona macia no peito do pé que favorece a utilização durante
todo o dia.

Almofadado anatómico de silicone nos maléolos que ajuda a 
dispersar a tensão e a reduzir a pressão no tornozelo, proporcionando 
estabilização. Protege contra a sobrecarga nos tendões e minimiza o 
risco de lesões.

Ligadura funcional em “8” que permite a imobilização seletiva e 
proporciona estabilidade articular sob cargas elevadas.

Sem costuras, para um maior conforto sem fricções.

Medidas

Pé elástico estabilizador
com almofadas de silicone
    e com banda elástica  
              cruzada em “8”

Ref.
Tamanho



BilateralBilateralBilateral

TAMANHO ÚNICO
P704 S   14-17
P704 M   17-20
P704 L   20-24

Perímetro pulso (cm)

P709 S 43-48
P709 M 48-52
P709 L 52-58

Perímetro coxa (cm) 

Bilateral

P700 S 32-36
P700 M 36-41
P700 L 41-48

Perímetro joelho (cm) 

P707 S       23-27
P707 M       27-31
P707 L       31-35

Perímetro cotovelo (cm)

Medidas Medidas Medidas Medidas

Nova linha de ortóteses para o desporto

Cotoveleira elástica Pulso elástico Pulso elástico
tipo luva 

Coxa elástica Joelheira elástica

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho



P705 
 Pé elástico estabilizador 
com almofadas de silicone e 
com banda elástica cruzada 
em “8”

P706 
Pé elástico 
estabilizador com 
almofadas de silicone

P708 
Perneira elásticaJoelheira elástica com 

rodete  de silicone e 
estabilizadores laterais 
flexíveis 

Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral

P701 S 32-36
P701 M 36-41
P701 L 41-48

Perímetro joelho (cm) 

P708 S 29-35
P708 M 35-40 
P708 L 40-44

Perímetro perneira 
(cm)

P705 S  17-20 
P705 M 20-23
P705 L 23-26

Perímetro tornozelo (cm) 

P706 S  17-20
P706 M 20-23
P706 L 23-26

Perímetro tornozelo (cm) 

Medidas Medidas Medidas Medidas
Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho

Ref.
Tamanho
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Nova linha de ortóteses para o desporto




