
Reduz a espasticidade,  
ativa os músculos.
 O Exopulse Mollii Suit

Informações para utilizadores
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Fredrik Lundqvist
 Inventor do Exopulse Mollii Suit

Apresentamos o Exopulse Mollii Suit. 
Um dispositivo médico de assistência 
pessoal utilizado para a estimulação 
elétrica transcutânea de baixa ener-
gia de corpo inteiro. É destinado à 
redução da espasticidade, ativação 
dos músculos e alívio de dores cróni-
cas relacionadas, que são sintomas 
comuns na paralisia cerebral, escle-
rose múltipla, acidente vascular 
cerebral, lesões da medula espinal  
e outras patologias neurológicas  
que podem causar esses tipos de 
sintomas.
 

 
 

Feito para apreciar uma chávena de 
café com os amigos sem medo de o 
derramar. Feito para auxiliar a si ou 
ao seu/sua filho/a nas atividades que 
amam. Simplesmente feito para se 
mover com mais liberdade – menos 
espasticidade e dores relacionadas.

Um fato que é capaz de mudar a vida 
de muitas pessoas – para melhor. 
Vamos ouvir o que essas pessoas têm 
a dizer. Demos-lhes a oportunidade 
de nos contar sobre as experiências 
fantásticas que tiveram com o 
Exopulse Mollii Suit. E como isso 
permitiu que desfrutassem mais suas 
vidas novamente.

Três histórias...
... sobre a tecnologia capaz de transformar a vida das 
pessoas, permitindo a elas finalmente desfrutarem da vida 
quotidiana. 

 • Primeiro fato de neuromodulação 
acionado eletricamente para me-
lhor mobilidade, equilíbrio, circu-
lação sanguínea e alívio de dores 
crónicas relacionadas

 • Disponível para crianças e adultos, 
nos tamanhos de 104 cm a 5XL 
masculino e feminino

 • Inclui 58 elétrodos integrados, 
posicionados para estimular 40 
músculos principais por todo o 
corpo

 • Programas de estimulação podem 
ser adaptados às necessidades 
individuais do utilizador

 • É recomendado o uso de 1 hora a 
cada dois dias em caso de espasti-
cidade e 1 hora todos os dias em 
caso de dor crónica relacionada*

* Exceto se especificado de outra forma pelo 
profissional de saúde e, de preferência, em 
conjunto com fisioterapia, treino ou atividades

Um Exopulse Mollii Suit …
... que torna sua vida quotidiana perceptivelmente mais fácil. 
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Aliviar o sofrimento de muitas pessoas, 
sem comprimidos ou injeções – esse  
era o objetivo de Fredrik Lundqvist,  
o inventor do Exopulse Mollii Suit.  
Posteriormente, Nicolas Loren Abboud  
e Malte Binting juntaram-se a ele  
como cofundadores. Os três partilharam 
uma experiência pessoal com a deficiên-
cia e aplicaram esse conhecimento no 
desenvolvimento do primeiro fato de 
neuromodulação acionado eletricamente 
para melhorar a mobilidade, o equilíbrio, 
a circulação sanguínea e o alívio de dores 
crónicas relacionadas.

“As nossas experiências pessoais ajudaram-nos  
a desenvolver o Exopulse Mollii Suit”
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“Estou reconectada com  
meu corpo de uma maneira  
totalmente nova!”
Foi um choque que nos abalou  
profundamente: Maja sofreu um  
acidente vascular cerebral com 44 anos. 
Um evento com vastas consequências. 
Espasticidade grave no braço e perna e a 
paralisia no lado esquerdo viraram o 
estilo de vida ativo dela totalmente do 
avesso. Maja teve que começar do zero a 
aprender a andar e a falar outra vez. O 
Exopulse Mollii Suit a ajudou a lidar 
muito melhor com a vida quotidiana. Ela 
usa o Exopulse Mollii Suit em dias alter-
nados, por uma hora seguida – e desde 
então vem fazendo um verdadeiro pro-
gresso. Consegue andar mais rápido, com 
mais segurança e estabilidade, voltou a 
sentir o pé, dorme melhor e até voltou a 
trabalhar normalmente. Um desenvolvi-
mento que, com certeza, não passou 
despercebido pelos membros da família. 
Ou como a irmã disse: “Voltaste a ser a 
Maja de antigamente.” 

“ E voltei a  
trabalhar!“

Maja
 Acidente vascular cerebral

Tracy
Esclerose múltipla

“Foi uma experiência incrível.” 
Tracy tem esclerose múltipla. Uma 
doença que não a impede de procurar 
novas possibilidades para a sua terapia. 
Já no primeiro teste de estimulação com 
o Exopulse Mollii Suit, apresentou 
resultados visivelmente melhores. E 
mesmo após a primeira aplicação, 
ganhou mais equilíbrio e uma percepção 
corporal muito melhor. Colocou em 
palavras a sua maior vitória: "Até conse-
gui escrever o meu nome."  

“ Até consegui  
escrever o meu 
nome” 
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Léa
 Paralisia cerebral

“Posso fazer o que eu quiser. E essa 
é uma sensação muito boa.”
Léa ama fazer desporto. Joga basquete, 
anda a cavalo e gosta de andar de kart e 
fazer ski – há 4 anos, nada disso era 
possível para ela. Com paralisia cerebral 
desde o nascimento, Léa não conseguia 
sentar-se com as costas retas e as pernas 
cruzadas nem virar o punho direito 
corretamente. Com o Exopulse Mollii 
Suit tudo mudou de repente. O inovador 
fato neuromodular melhora seu equilí-
brio e a ajuda a andar distâncias muito 
mais longas. Agora pode ficar de pé mais 
tempo e tem muito menos dores do que 
antes. O que a faz mais feliz é não preci-
sar mais de tomar injeções de botox. E 
conseguir cozinhar.

“ Antes de começar a usar o Mollii, eu não conseguia 
sentar-me com as costas retas e as pernas cruzadas.”
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O Exopulse Mollii Suit

O Exopulse Mollii Suit é o primeiro fato de neuromodulação 
que auxilia mediante a estimulação elétrica transcutânea. Mas 
o que isso quer dizer exatamente?  

Mais especificamente, o fato faz uso de um mecanismo de 
reflexo fisiológico chamado inibição recíproca, descoberto já 
em 1906. Com o envio de um sinal elétrico a um músculo 
antagonista, o músculo espástico relaxa subsequentemente.

 O primeiro fato de neuromodulação  
que combina com uma vida mais ativa

Neuromodulação
A neuromodulação é uma tecnologia que atua diretamente sobre os 
nervos com a finalidade de produzir uma resposta biológica natural.  
Trata-se de uma alteração – ou modulação – da atividade neural 
através da emissão de estímulos elétricos diretamente em uma 
área-alvo.

i

Devido à condição neurológica,  
o músculo antagonista não recebe  
o sinal...

… enviando um sinal elétrico ao músculo 
antagonista, o músculo espástico relaxa 
subsequentemente.



2 fechos de correr em cada 
braço e perna

Bom ajuste devido ao material misto  
com 51% de poliamida e 49% de elastano

58 elétrodos integrados  
em todo o fato

Unidade de controlo destacável

Acoplamento magnético 
para conectar a unidade de controlo ao fato

Casaco e calças separados 
disponíveis nos tamanhos 104 cm a 5XL
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Para quem é adequado o 
Exopulse Mollii Suit Principais grupos de pacientes

 • Esclerose múltipla (“EM”)
 • Paralisia cerebral (“PC”)
 • Acidente vascular cerebral
 • Lesões da medula espinal

Uso previsto 
 • Relaxamento dos músculos espásticos
 • Manutenção ou aumento da amplitude de  
movimento 

 • Ativação e reeducação dos músculos
 • Aumento da circulação sanguínea local
 • Alívio sintomático e manejo da dor crónica  
intratável relacionada



Nunca use o Exopulse Mollii Suit:
 • se o utilizador tiver um equipamento ou  
dispositivo médico eletrónico implantado que 
pode ser prejudicado por ímans, como shunts;

 • junto com equipamento eletrónico de  
suporte à vida ou equipamento de cirurgia de  
alta frequência;

 • junto com equipamento de eletrocardiograma. 
Existe o risco de que o Exopulse Mollii Suit  
prejudique o funcionamento dos tipos de  
equipamento mencionados acima.

Não utilize o Exopulse Mollii Suit sem antes 
consultar um médico quanto a: 

 • doenças cardiovasculares;
 • malignidade (cancro);
 • doenças infecciosas;
 • febre;
 • gravidez;
 • doenças cutâneas, exantema ou outros problemas 
de pele;

 • uso com outro dispositivo médico ou tratamento 
médico.
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A apenas alguns passos 
de melhorar a mobilidade 
Como utilizar o Exopulse Mollii Suit
O manuseamento do Exopulse Mollii Suit é, literalmente,  
uma brincadeira de crianças – e um verdadeiro alívio para 
qualquer um que deseja mover-se mais livre, independente e 
ativamente de novo. O nosso dispositivo médico pode ser 
colocado em poucas e simples etapas. 

DURANTE O USO:
Enquanto utilizar o equipamento, aproveite para 
andar e praticar os movimentos que são difíceis de 
executar.

i

1.  Insira as 4 pilhas recarregáveis AAA (tipo HR03)
2.  Coloque as duas peças de vestuário (casaco e calças)
3.   Prenda o cinto com a unidade de controlo em volta da 

cintura.
  Conecte os acoplamentos magnéticos
4.  Inicie a unidade de controlo utilizando o botão ON/OFF.
   Pressione PLAY/PAUSE uma vez para dar início aos 60 

minutos
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Percorrendo o caminho juntos
O profissional certificado irá mostrar-lhe as possibilidades do Exopulse Mollii Suit



Não percorra sozinho o caminho de volta à sua vida ativa e  
livre de complicações. Os técnicos treinados e certificados nas 
casas ortopédicas terão prazer em ajudá-lo. Eles também irão 
mostrar como pode beneficiar dos efeitos positivos  
do Exopulse Mollii Suit.

Solicite o Exopulse Mollii Suit na casa ortopédica ou revendedor 
à sua escolha e pergunte pelo técnico treinado no Exopulse 
Mollii Suit. Se isso não for suficiente, não há problema: centros 
certificados podem ser encontrados na nossa página web. 

1. Se for candidato com base nas indicações e contraindicações, 
pode fazer uma prova e testar o Exopulse Mollii Suit por 
45-60 minutos.

2. Se isso não for suficiente, também é possível fazer um teste 
prolongado de 2-4 semanas em casa. Os efeitos do Exopulse 
Mollii Suit podem variar de subtis a espetaculares. Principal-
mente os resultados mais subtis muitas vezes precisam ser 
experimentados no contexto da vida quotidiana. 

3. Tem mais alguma dúvida? Entre em contacto com o seu 
profissional certificado para mais informações. Depois, nada 
mais o vai impedir de usufruir uma nova forma de prazer.
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Feito para si.  
E só para si. 
Selecionamos os componentes que são mais importan-
tes para si. Para que o Exopulse Mollii Suit se torne o 
seu fato. 

Basicamente, cada fato é composto pelos seguintes  
elementos. Entre 37 tamanhos distintos, o profissional 
escolhe minuciosamente o tamanho adequado do 
Exopulse Mollii Suit e, em seguida, decide exatamente 
de que forma o fato poderá trazer melhorias para a sua 
vida. 

 Descrição Tamanho

Unidade de controle Exopulse Universal

Casaco Exopulse infantil 104–152

Calças Exopulse infantil 104–152

Casaco Exopulse infantil (larga) 104–152

Calças Exopulse infantil (larga) 104–152

Casaco Exopulse feminina XS–5XL

Calças Exopulse feminina XS–5XL

Casaco Exopulse masculina XS–5XL

Calças Exopulse masculina XS–5XL
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Industria Ortopédica Otto Bock Unip. Lda.  
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1050-059 Lisboa · Portugal
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