1. ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MULTICORRENTES
– IBRAMED (Modelo – Neurodyn)

Características:
Possui 7 correntes (1. TENS 2. FES 3. RUSSA 4. AUSSIE 5. INTERFERENCIAL 6.
POLARIZADA 7. MICROCORRENTE).
Opera nos modos contínuo, sincrônico, recíproco e seqüencial e modulação em rampa
on, off, rise e decay, -Programação 39 protocolos de tratamento pré-programados e 10
protocolos livres para programação, quatro canais de saída com controles
independentes.
Itens Inclusos:
01 Cabo de força destacável/ 4 cabos com 2 fios e pinos nas pontas de conexão ao
paciente/ 01 Cabo com 2 fios e garras jacaré nas pontas de conexão ao paciente (canal
1 - laranja)/ 01 Cabo com 2 fios e garras.
2. ULTRASSOM TERAPÊUTICO 1MHZ – IBRAMED
(Modelo - Sonopulse Compact)

Características:
Equipamento de ultrassom com modos de emissão: Contínuo ou Pulsado (6 tipos).
Permite o uso de Terapia Combinada (utilizar o Cabo Adaptador IBRAMED);
Apresenta ERA (Área Efetiva de Radiação) de 7cm² e 21 Watts de potência máxima.
Itens Inclusos:
01 Cabo de força destacável; 01 cabeçote transdutor

3. SONOPHASYS KLD

Características:
Terapia combinada portátil, combinação do ultrassom de 1 ou 3 MHz a correntes
elétricas de baixa e média frequência;
Ultrassom pulsado com diversas opções de frequência de modulação e ciclo ativos;
Itens Inclusos:
01 Aparelho Sonophasys EUS.1502; 01 Meio Condutor Gel; 01 Cabo de Força;
01 Cabeçote Aplicador Multi. 1.1/3.3MHz Era 6CM² EUS1502;
04 Eletrodo Silicone 5 x 5cm; 01 Eletrodo Silicone 8 x 5cm;
01 Cabo de Conexão Eletrodo Dispersivo; 02 Cabo Con. Paciente NMS
Preto/Vermelho; 01 Aplicador Caneta Facial (opcional);

4. KLD- Ultrassom Mhz/ Avatar II

Características:
Opera em modo contínuo e pulsado e possui protocolos pré-programados. Pode ser
amplamente utilizado nos tratamentos de gordura localizada, celulite, pré e pósoperatório.Ultrassom contínuo e pulsado microprocessado, cabeçote 3MHz, com
intensidades máximas de 2W/cm² no modo contínuo e 3W/cm² no modo pulsado,
possibilidade de ajustar a frequência no modo pulsado em 16/32/48/64/96 Hz com
opções independentes do ciclo-ativo em 5/10/15/20 por cento. Cabeçote Transdutor
com área de emissão (ERA) de 5cm², feixe colimado, ergonômico e pesando apenas
130 gramas.
Itens Inclusos:
01 Tubo de Gel; 01 Conversor de Alimentação; 01 Cabeçote Aplicador 3.3MHz; 01
Cabo de Força; 01 Termo de Garantia; 01 Manual de operação; 01 CD Avatar II

5. Sonopulse II (Ibramed)

Características:
Terapia combinada atuando no controle e a redução da dor.
Estética a combinação permite otimizar os protocolos de pós-operatório de cirurgia
plástica, na reparação tecidual, acelerando o processo de recuperação. O aparelho
conta com ultrassom de 1 e 3MHz (contínuo e pulsado) e as correntes: Russa,
Interferencial, Polarizada e Alta Voltagem, emite o ultrassom e corrente elétrica de
baixa ou média frequência.
Itens Inclusos:
01 Sonupulse II Ibramed - Aparelho de Terapia Combinada (4x1); 01 Cabo de força
destacável; 01 Cabo laranja e pinos nas pontas de conexão ao paciente (canal 1); 01
Cabo preto e pinos nas pontas de conexão ao paciente (canal 2); 01 Cabo para terapia
combinada/corrente RUSSA ou INTERFERENCIAL com um fio laranja e pino na
ponta de conexão ao paciente (canal 1)

6. ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MULTICORRENTES
QUARK (Modelo – Diapulsi 990)

Características:
Possui 7 correntes:1.TENS (Convencional/burst/acupuntura)/ 2.FES/ 3.RUSSA/
4.INTERFERENCIAL(bipolar)/ 5.DIADINÂMICA/ 6.GALVÂNICA/ 7.ULTRAEXCITANTE, SMS (Strong Muscle Stimulation).
Aparelho com central de controle com microprocessador. Correntes monopolares e
bipolares com compensação simétrica. Possui 16 programas pré-definidos com 13 tipos
de correntes
Itens Inclusos:

01 Cabo de força destacável/ 01 cabo de aplicação DIN-Bananinha (usado com dois
eletrodos de silicone ou autoadesivos)/ Eletrodos de alumínio e esponjas vegetais/
Cintas de velcro (para fixação dos eletrodos de alumínio).

7. ELETROESTIMULADOR TENS/FES – HTM
(Modelo – Clínico)

Características:
Possui 02 canais de saídas independentes e 09 modos de operação.
Controles variáveis de todos os parâmetros de estimulação das correntes FES e
TENS. Possui protocolos pré-programados.
Itens Inclusos:
Acompanha cabo duplo para aplicação e eletrodos de silicone.

8. LASER THERAPY XT- DMC

Características:
Emissão de luz laser vermelha e infravermelha para as finalidades anti-inflamatórias,
cicatrizantes e analgésicas, com comprimento de onda de 660nm (laser vermelho) e
810nm (laser infravermelho).
Itens Inclusos:
1 suporte da peça de mão; 03 espaçadores; 01 fonte de alimentação; 01 case para
transporte; 01 óculos de proteção grande; 01 óculos de proteção pequeno (protetor
ocular)

9. KLD- Laser

Características:
Equipamento de Fototerapia por Laser e LED.
Proporciona muito mais agilidade e possibilidades de tratamentos devido à sua
variedade de aplicadores de alta potência. Nesta nova versão do aparelho, é possível
trabalhar com a técnica de ILIB.
LED Azul 470nm: Possui ação bactericida e fungicida, ideal para tratamentos pósoperatórios. Promove tanto hidratação facial quanto capilar e tem efeito clareador
para manchas faciais, olheiras, axilas entre outras.
LED Vermelho 658nm: Efeito antioxidante, atua na cicatrização. Realiza a lipólise
sendo indicada para gordura localizada, ativa a microcirculação e possui efeito antiinflamatório. * Terapia ILIB.
LED Infravermelho 858nm: possui efeito analgésico e anti-inflamatório, indicada
para reabilitação e pós-operatório. Estimula o sistema imunológico, promove a
bioestimulação de tecidos profundos e auxilia na permeação de cosméticos e
fármacos.
Itens Inclusos:
01 Aparelho Endophoton; 01 Aplicador LED Azul 470nm; 01 Aplicador LED
Vermelho 658nm; 01 Aplicador LED Infravermelho 858nm; 01 Óculos de Proteção
para operador; 01 Suporte aplicador lado A; 01 Suporte aplicador lado B; 01 Pulseira
Suporte Aplicador Emissor Laser

10. Diathermy Therapy – Termopulse (Ibramed)

Características:

Aparelho de diatermia, que emite ondas curtas, no qual funciona através de energia de
radiofrequência, possui efeitos analgésicos, relaxantes, atuando na diminuição da dor,
promovendo alívio imediato.
Itens Inclusos:
01 Thermopulse Solid State - Aparelho de Diatermia *Ondas curtas; 01 Cabo de força;
01 Kit eletrodo vulcanizado/indutivo para Thermopulse Solid State de 1,25m; 01
Manual de operações digital; 01 Cartela de fusível (C-314) com dois fusíveis de 5A;
01 Cinta para eletrodo indutivo grande.
Quantidade Disponível –

11. Lafayette – Dinamômetro
Testador muscular manual

Características:
Dispositivo portátil ergonômico quantifica objetivamente a força muscular e fornece
leituras confiáveis, precisas e estáveis. O testador mede a força de pico, o tempo até a
força de pico, o tempo total de teste, o tempo dentro de intervalos selecionáveis e a
força média. Define o tempo de teste de 1 a 10 segundos com um tom para indicar
iniciar, parar e quando atingir um limite especificado.
Itens Inclusos:
Acompanha cabo de força

12. ONDAS DE CHOQUE – BTL
6000 SWT

Características:
Ondas de Choque é uma onda acústica que transporta alta energia para pontos
dolorosos e tecidos musculo esqueléticos com dor sub aguda, sub crónica e condições
de dor crônica. A energia promove processos de regeneração e reparo dos ossos,
tendões e outros tecidos moles. Ondas de Choque são caracterizadas por forte
variação da pressão, alta amplitude e não periodicidade. A energia cinética do
projétil, gerada por ar comprimido, é transferida para o transmissor na extremidade do
aplicador e desta forma transportada para dentro do tecido. Utiliza-se com gel.
Itens Inclusos:
Acompanha cabo de força

13. ELETROESTIMULADOR PARA USO UROGINECOLÓGICO
QUARK (Modelo: Dualpex 961 uro)

Características:
Eletroestimulador para uso uroginecológico, com central de controle por
microprocessador. Corrente bipolar com compensação simétrica, modo de operação
contínuo, diagnóstico eletrônico.
Corrente máxima: 60 mA de pico, formas de pulso: bipolar e simétrico, potência
máxima: 20 VA, frequência: 60 Hz, Frequência de estimulação: 1 Hz a 4 KHz.
Permite utilização de eletrodo anal e vaginal.
Itens Inclusos:
Acompanha cabo de força

14. EQUIPAMENTO DE BIOFEEDBACK - USO UROGINECOLÓGICO
QUARK (Modelo – Perina)

Características:

Equipamento de biofeedback eletrônico para a reeducação ativa controlada dos
músculos pélvicos. Permite controlar o tempo de terapia, o tempo de contração e o
tempo de repouso além de fixar uma pressão-objetivo a ser atingida durante a terapia.
Ajuste de Sensibilidade: 0 a 12cmH2O e 0 a 48cmH2O.
Uso com sonda vaginal inflável.
Itens Inclusos:
Acompanha cabo de força e 1 insuflador.

15. EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO E BIOFEEDBACK –
IBRAMED (Modelo: Neurodyn Evolution)

Características:
Equipamento de eletroterapia (baixas frequências TENS e FES) e biofeedback-perineal
(uso uro-ginecológico ou colo-proctológico). Permite modos de funcionamento
informatizado e não informatizado.
Permite a escolha dos seguintes parâmetros de estimulação: Forma de Onda,
Intensidade Máxima de Corrente, Controle de Intensidade, R (frequência de repetição
dos pulsos), T (duração do pulso), RISE (rampa de subida de pulso), DECAY (rampa de
descida do pulso), ON TIME (tempo ligado), OFF TIME (tempo desligado).
*Para uso de biofeedback – sondas de látex (anal e vaginal)
*Para uso da eletroestimulação – sondas de teflon (anal e vaginal)
Itens Inclusos: Acompanha 01 torneira abertura/fechamento da pressão; 01 cabo para
comunicação serial com o microcomputador, 2 mangueiras cristal

16. MASSAGEADOR ELÉTRICO (TECHLINE)
Modelo TOTAL RELAX

Características:
Massageador elétrico. Cabo com ângulo ajustável e com três pontos magnéticos.
Acompanha 6 diferentes tipos de acessórios para acoplar ao equipamento:
1. Roletes Massageadores, 2. Massagem Profunda (simula técnicas de
amassamento), 3. Massagem com Vários Nódulos (para massagear o couro cabeludo),
4. Massagem para o Corpo em Geral, 5. Massagem Shiatsu, e 6. Massagem
Concentrada (para áreas mais extensas do corpo).
Itens Inclusos: acompanha conjunto com 6 acessórios (massageadores).

17. ASPIRADOR PORTÁTIL

Características:
Equipamento portátil para aspiração de líquidos e secreções.
*Solicitar sonda de aspiração estéril (descartável) para uso do equipamento.
Itens Inclusos: acompanha tubo de sucção e extensão.

18. NEBULIZADOR (TECHMED)
Modelo NEBDOG

Características:
Equipamento de nebulização (administração de medicamentos por inalação/
fluidificação de secreções).

Itens Inclusos:
Acompanha máscara infantil e filtros.

19. RESSUSCITADOR MANUAL - AMBU

Características:
Equipamento indicado para auxiliar na respiração artificial e reanimação
cardiopulmonar em pacientes apneicos ou que necessitam de suporte ventilatório,
com ou sem fornecimento de oxigênio.
Volume do balão do ressuscitador: adulto (1600ml), infantil (500ml)
Volume de bombeamento com uma mão: adulto (700 ml), infantil (300ml)
Volume de bombeamento com duas mãos: adulto (900ml), infantil (350ml)
Uso do modelo adulto – para pessoas com peso superior a 30 kilos
Uso do modelo infantil – para crianças com peso entre 7 e 30 kilos
Itens Inclusos: modelo infantil acompanha máscara

20. EXERCITADOR RESPIRATÓRIO (NCS)
NEW SHAKER

Características:
Exercitador respiratório e incentivador de higiene brônquica de oscilação oral de alta
frequência.
Abrangência: Pressão não superior a 18 cmH2O, frequência obtida : 7 a 18 Hz
Itens Inclusos:
Esfera cilíndrica e bucal

21. RESPIRON (NCS)

Características:
Inspirômetro de incentivo para obtenção de inspirações profundas e sustentadas e
fortalecimento da musculatura respiratória. Permite graduação de dificuldade dos
exercícios.
Modelo Easy: nível de esforço – baixo (5 a 10cm/H2O)
Modelo Classic: nível de esforço - médio (10 a 40 cmH2O)
Modelo Athletic 1: nível de esforço – médio/alto (10 a 75cm/H2O)
Modelo Athletic 2: nível de esforço – alto (15 a 100 cm/H2O)
Modelo Athletic 3: nível de esforço - altíssimo (20 a 170 cmH2O).
Itens Inclusos:
Traqueia e bucal

22. INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO (VOLDYNE)
MODELO ADULTO 5000

Características:
Incentivador Inspiratório, capacidade respiratória de 5000 ml.
Itens Inclusos:
Traqueia e bucal

23. TREINADOR MUSCULAR INSPIRATÓRIO
(PHILIPS RESPIRONICS) MODELO THRESHOLD

Características:
Equipamento utilizado para testes e condicionamento da musculatura inspiratória.
Incorpora uma válvula de sentido único fluxo-independente para assegurar a resistência
e permite pressão ajustável (em cm de H2O).
Itens Inclusos:
bucal

24. KIT EPAP (MÁSCARA PARA CPAP)

Características:
Circuito para pacientes em respiração espontânea com indicação de terapia por pressão
positiva.
Itens Inclusos:
01 Máscara Facial tamanho Média (Adulto); 01 Fixador de Máscara Facial em
silicone;01 Válvula Peep ajustável (de 5 a 20 cmH2O); 01 Conector Adaptador de
Máscara; 01 Conector em T universal (22mm);01 Traqueia de 22mm x 1,20m.

1. FITA MÉTRICA

Características:
Fica Métrica com 1,5m de comprimento; Unidade de medida em centímetro.
Possui sistema de trava automático e botão de acionamento para recolhimento da fita
métrica.
Itens Inclusos:
-----------------------

2. PAQUÍMETRO 120mm (DELUPO)

Características:
Instrumento utilizado para medidas de diâmetros e segmentos ósseos.
Campo de uso: de 0 até 120 mm (resolução em milímetros). Tolerância: +/- 0,1 mm.
Itens Inclusos:
-----------------------

3. BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA DIGITAL – WISO
(Modelo 835)

Características:
Balança digital de alta precisão, com sistema integrado de medição de percentuais de
gordura corporal, água, músculo e determinação do peso dos ossos.
Modos de medição: Homem, mulher, homem atleta e mulher atleta. Unidades de
medida: KG e LB para peso/ CM e POL para altura
Possui acionamento automático (toque à superfície) e desligamento automático (10
segundos). Peso máximo suportado: 180 kilos
Itens Inclusos:
pilhas

4. BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA – OMRON
(Modelo HBF-514C)

Características:
Balança (impedância bioelétrica) com sensor de Corpo Inteiro. Permite a medição de:
peso corporal até 150Kg, gordura corporal, índice de massa corporal (IMC), gordura
visceral, músculos esqueléticos, metabolismo basal e idade corporal.
Possui uma função de avaliação que ajuda a compreender o nível dos resultados
(baixo, normal, alto, muito alto), e fornece relatórios de resultados anteriores por até
90 dias
Balança Digital Vidro Temperado / Capacidade Máxima = 150kg.
Itens Inclusos:
pilhas

5. GONIÔMETRO DE DEDO (PROFISIOMED)

Características:
Material em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude
articular de dedos. Sistema de transferidor de 0º a 110º.

6. GONIÔMETRO (PROFISIOMED)

Características:
Material em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude
articular. Sistema de transferidor de 0º a 360º.

7. ESTESIÔMETRO (SORRI BAURU)

Características:
Conjunto de monofilamentos para avaliação da sensibilidade da pele. Cada kit é
composto por 7 filamentos (cores e diâmetros diferentes):
Monofilamento verde: 0,05g;
Monofilamento azul: 0,2g;
Monofilamento violeta: 2,0g;
Monofilamento vermelho: 4,0g;
Monofilamento laranja: 10,0g;
Monofilamento rosa: 300,0g.

8. MARTELO NEUROLÓGICO

Características:
Martelo com cabeça triangular de borracha sintética. Utilizado para avaliação de
reflexos neurológicos.

9. LAPIS DERMATOLÓGICO (Mitsu Bishi - 7600)

Características:
Lápis dermatológico cor preta

10. PLICÔMETRO CIENTÍFICO (CESCORF)

Características:
Plicômetro (adipômetro).
Especificações: sensibilidade: 0,1 mm/ Amplitude leitura: 85 mm/ Pressão das
molas: 10 g/mm² ± 0,2 g/mm².


Itens Inclusos:
Acompanha fita métrica e estojo.

11. EQUIPAMENTO DE BIOIMPEDÂNCIA
OMRON (MODELO HBF 306INT)

Características:
Equipamento de bioimpedância elétrica para avaliar percentual de gordura corporal.
Indica o índice de massa corporal em quatro categorias: baixo, normal, alto e muito
alto.
Itens Inclusos:
---------------------------------------------------

12. PEDÔMETROS

Características:
Equipamento que permite medir: número de passos, calorias e distância percorrida.
Pode ser utilizado como sensor de corrida e caminhada (permite visualização durante
o treino). Também inclui função de relógio e cronômetro.
Itens Inclusos:
---------------------------------------------

13. ESFIGMOMANÔMETRO

Características:
Aparelho de Pressão Aneróide Premium. Manguito com pera em PVC.
Tamanho de braçadeira adulto – 18 a 35 cm/ Tamanho de braçadeira – 10 a 18 cm
Itens Inclusos:
---------------------------------------------

14. MANOVACUÔMETRO (GLOBALMED) MVD 300

Características:
Manovacuômetro digital. Trabalha em 3 modalidades: picos de pressão (positiva e
negativa), picos de pressão com gráfico e endurance dos músculos respiratórios.
Permite avaliação de adultos e crianças.

Itens Inclusos:
Acompanha software

15. MONITOR DE FREQUENCIA CARDÍACA

Características:
Monitor de frequência cardíaca (permite também selecionar limites de FC, zona alvo
de exercício e tempo de exercício).
Itens Inclusos:
Acompanha fita transmissora

16. DINAMÔMETRO HIDRÁULICO DE MÃO (SAEHAN)

Características:
Avaliação pode ser feita em duas escalas: a) quilograma força (máximo de 90 kilos)
ou Pound force (máximo de 200).
Pegador com 5 posições de ajuste para acomodar diferentes tamanhos de mão.
Itens Inclusos:
-------------------------------------------

17. MEDIDOR DE GLICOSE (G-TECH)

Características:
Medidor de glicose para leitura de tiras reagentes (determina níveis de glicemia
sanguínea).
Itens Inclusos:
Acompanha caneta lançadora, lancetas e bateria

18. OXÍMETRO PORTÁTIL

Características:
Equipamento para verificação da saturação de oxigênio no sangue do paciente (spO2)
e Freqüência Cardíaca. SpO2 com intervalo de monitorização de 70% a 99% e
precisão de +/- 2%; Frequência de Pulso com intervalo de monitorização de 30bpm a
254bpm e precisão de +/- 2bpm
Itens Inclusos: -------

19. OXÍMETRO DE PULSO (GENERAL MEDITECH)

Características:
Equipamento para verificação da saturação de oxigênio no sangue do paciente (spO2)
e freqüência cardíaca (multifunções). Pode ser utilizado na mesa (quando alojado na
base) e portátil (fora da base). Tecnologia de medição digital. Permite Comunicação
com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória e
Software de gerenciamento das informações. Apresenta curvas de tendência das
informações
Itens Inclusos: Console de medição, sensor de SP02 e pedestal carregador de bateria

1. BOLAS CRAVO (Marca- MERCUR)

Características:
Pode ser usada para massagem, exercícios proprioceptivos e no meio líquido.
Bola laranja – 5 cm diâmetro
Bola amarela – 8 cm diâmetro
Bola Azul – 8 cm diâmetro
2. BOLAS DE TÊNIS

Características:
Bola de tênis marca Wilson (9)
Bola de tênis (sem marca) – (4)

3. JOGO DE BOLAS DE GUDE

4. BOLAS PEQUENAS (DIVERSAS)

Características:
a) Bolas lisas pequenas (macias) para massagem e/ou trabalho proprioceptivo,
com diâmetro de 5cm – cores diversas – 14 unidades
b) Bolas lisa pequena (duras) para massagem e/ou trabalho proprioceptivo- cores
diversas – 5 unidades
c) Bolas “Stress Ball Basquete” (macias) – 6 unidades
d) Bola lisa (pressão média) tamanho (10 cm) – 1 unidade

5. KIT BOLAS MEDICINE BALL (MARCA O’NEAL)

Características:
Bolas produzidas em PVC com diferentes pesos para uso em cinesioterapia
Kit com três bolas:
- Bola Azul – 1,5 kg
- Bola Rosa – 1,0 kg
- Bola Verde – 0,5 kg

6. CONJUNTOS DE HALTERES

Características:
Halteres emborrachados (cor preta) para treino muscular. Disponível nos graduações:
0,5kg/1,0kg/2,0kg/3,0kg.
7. CONJUNTOS DE CANELEIRAS

Características:
Caneleiras com revestimento em poliéster e ajustes em velcro, com diferentes
graduações de peso (0,5kg/1,0kg/ 2,0kg/ 3,0kg/ 4,0 kg/ 5,0 kg).

8. RODA ABDOMINAL

Características:
Roda produzida em material plástico e com revestimento em borracha.
Utilizada em exercícios de fortalecimento de tronco e membros inferiores,
estabilização para a região lombo – pélvico e do quadril e flexão e extensão.

9. FAIXA ELÁSTICA

Características:
Faixas elásticas para alongamento ou fortalecimento.
Sistema progressivo de resistência de acordo com as cores selecionadas ( a resistência
varia de acordo com a marca do produto).

10. ESCADA DE AGILIDADE PARA CIRCUITO




Características:
Utilizada para demarcações em treinos de marcha, agilidade e coordenação.
Produzida em nylon e polipropileno, com 4 metros de comprimento e oito degraus.

11. KIT DE ARGOLAS (PROACTION)

Características:
Utilizadas para criar percursos para treinamento de velocidade, agilidade, resistência
e coordenação motora.
Cada kit contém 12 argolas de 35cm de diâmtro
Itens Inclusos:
1 sacola para carregar o kit de argolas

12. FAIXA TUBO ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS (THERA TUBE)

Características:
Confeccionados em borracha natural disponíveis em diferentes graus de resistência
obtidos através da espessura da faixa ou tubo e das diferentes cores disponíveis.
Itens Inclusos:
Acompanha puxadores.

13. CONES

Características:
Kit de cones demarcatórios (cores laranja, amarelo, azul e vermelho).

14. CONES COM BARRAS

Características:
Kit com quatro barras e oito cones
Itens Inclusos: 16 cones e 8 bastões de plástico

15. ROLO DE MASSAGEM

Características:
Peça produzida em madeira para uso em massagem/liberação moifascial.

16. EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS

Características:
Equipamento que permite trabalhar dedos, mão, pulso e antebraço. Com molas
individuais, permitindo trabalhar cada dedo isoladamente.
Modelo Grip Master (Marca Atkus)
Cor amarelo – leve (1,4 kg)
Cor azul – leve (2,3kg)
Cor Vermelho – médio (3,2kg)
Cor Preto – forte (4,1kg)

Modelo Digiflex
Cor amarelo - 0,7 kg
Cor vermelho - 1,4 kg
Cor verde - 2,3 kg
Cor azul – 3,2 kg
Cor Preto – 4,1 kg

17. FAIXA DE JUDÔ

Características:
Faixa utilizada para alongamentos.

18. CONES VAGINAIS (QUARK)

Características:
Conjunto de cinco cones com diferentes graduações de pesos para exercícios de
fortalecimento do assoalho pélvico.
Graduação
Rosa – 20 gramas
Amarelo – 32 gramas
Branco – 45 gramas
Verde – 57 gramas
Azul – 70 gramas

19. POWERBALL (MARCA POWERBALL)
MODELO BASIC

Características:
Esfera com um giroscópio para fortalecimento de braços, punhos e mãos. Também
utilizada para atividades de coordenação.
Itens Inclusos:
--------------------------

20. CAIXA DE TATO

Características:
Caixa de tato em madeira, para treino de sensibilidade e coordenação.
Opções de materiais para utilizar na caixa: brinquedos, esponjas, lixas, pincéis, papeis
de diferentes texturas, colchonetes, materiais com sons diferentes, entre outros.
Itens Inclusos:
--------------------------

21. SAPATILHAS PARA PLATAFORMAS DESLIZANTES

Características:
Sapatilhas para uso das plataformas deslizantes.
Itens Inclusos:
--------------------------

22. CINTO DE TRAÇÃO

Características:
Equipamento para trabalhar força e resistência muscular (e potência e explosão nos
esportes). Possui um elástico de 100cm de tensão média.
Itens Inclusos:
Um puxador e fita de ancoragem

23. LUVAS DE BOXES - SHIROI

Características:
Feita com material sintético e espuma. Fechamento com Velcro
Peso da Luva = 12 OZ = 78 a 90 Kg
Itens Inclusos:-----------------------------

24. TÁBUA DE AVDS

Características:
Painel em madeira com vários dispositivos para treinos funcionais dos movimentos do
punho, mãos e dedos (abrir fechaduras, colocar o plug em uma tomada, ascender e
apagar a luz, abrir e fechar uma torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades)
Itens Inclusos:-----------------------------

25. Corda de Pular

Características:
Corda de pular com rolamento.

26. BOLSAS E CINTAS PARA GELO
(Marca- MERCUR)

Características:
Bolsas para Gelo – * modelos disponíveis no tamanho médio (22 cm de diâmetro)
Cintas- Material com revestimento têxtil: 100% poliamida e revestimento interno:
100% borracha (neoprene). Permite a movimentação durante a aplicação da terapia de
frio-calor. * Modelos disponíveis – Costa e Ombros

1. IMOBILIZADOR DE JOELHO

Características:
Órtese imobilizadora parcial de joelho. Possui 32 cm de altura.

2. MULETAS AXILARES

Características:
Muleta axilar média em alumínio. Conta com apoio axilar fixo, que não precisa ser
retirado para ajustes, podendo ser regulado conforme a altura do usuário.
Tamanho: usuários com altura entre 1,57m a 1,78m.

3. MULETAS CANADENSES (ALO)

Características:
Muleta canadense com braço articulado e tamanho regulável.
Tamanho Grande: 77cm a 98 cm.
Tamanho Pequeno: 57cm a 77 cm.

4. BENGALA (MERCUR)

Características:
Bengala em alumínio, tipo T, ajustável. Uso adequado para pessoas de 1,50m a 2,00m
de altura e até 100 kilos.

5. ANDADOR FIXO

Características:
Andador articulado, dobrável, sem rodas.
Disponível nos tamanhos:
Adulto – Regulagem de altura: 10 cm entre 82 e 92 cm
Intermediário - Regulagem de altura: 10 cm entre 72 e 82 cm
Infantil 1 – Altura máxima alcançada 60 cm (do chão até o apoio para as mãos)
Infantil 2 – Altura máxima alcançada: 45 cm (do chão até o apoio para as mãos)
Quantidade Disponível
Adulto: 1 unidade/ Intermediário: 1 unidade/ Infantil 1: 2 unidades/Infantil 2: 1 unidade

6. ANDADOR COM DUAS RODAS

Características:
Andador Articulado, Dobrável, com duas rodas frontais giratórias.
Modelo Adulto: Regulagem de altura: 10 cm entre 82 e 92 cm
Modelo Infantil: Suporta até 90 Kg aproximadamente. Altura mínima – 67 cm/Máxima
77 cm (do chão até o apoio para as mãos)
Quantidade Disponível
Modelo Adulto – 1 unidade/ Modelo Infantil – 2 unidades

7. Andador Transfer (expansão)

Características:
Andador de transferência regulável, com sistema de modulação conjugada de
estabilizador de tronco e estabilizador de quadril para alinhamento postural e com aba
protetora peitoral de segurança.
Guidão com ajuste de inclinação e altura.
Manoplas ajustáveis (exceto modelo G/GG). Rolo de abdução e molas deslizantes
para facilitar a tomada de peso e a rotação externa dos membros inferiores. Haste
central reclinável. Base com regulagens para o centro de gravidade do corpo. Sistema
de frenadores para reduzir velocidade de marcha quando necessário. Dobrável e
ajustável.

1. CAIXAS DE SOM SUBWOOFER 2.1 (MARCA CLONE)
11137

Características:
Caixas de som com conexão para PC/CD-Player/MP3 Player.
Potência 8 W (RMS);
2.1 Canais Estéreo;
Controle de volume e BASS.
Itens Inclusos:
1 cabo para 2 RCA (M) x 1 miniplugue 2,3 (M)
2. EXTENSÕES ELÉTRICAS

Características:
a) 1 Extensão elétrica com 3 entradas ( marca Techna)
b) 1 Extensão elétrica com 4 entradas ( marca Legrand) – com fio mais longo
Itens Inclusos:
--------------------------------------------

3. BOMBA DE AR PARA BOLAS SUIÇAS (ACTE SPORTS)

Características:
Bomba de ar para bolas suíças/pilates

4. BOMBA DE AR PARA BOLAS (PENALTY)

Características:
Bomba de ar para inflar bolas (infla nos 2 sentidos).

5. PROJETOR DE MULTIMÍDIA (EPSON)

Características:
Projetor multimídia (brilho de 20770 Lumens).

Projetor multimídia Epson PowerLite X17 com brilho de 2700, tecnologia 3LCD,
- resolução XGA 1024 x 768 pixels.
Possui 1 porta HDMI e 2 portas USB (uma para pendrive e câmera, e outra para
Display e Mouse), e 1 alto falante (potência 5 W).

Itens Inclusos:
Acompanha cabo VGA, cabo de força e controle remoto.

6. AQUECEDOR DE GEL - CARBOGEL

Características:
Aparelho aquecedor de gel a seco com 3 cavidades para frascos de 250 gramas ( uso
em salas com baixa temperatura ou dias mais frios).
Possui luz indicadora de liga/desliga.

7. PLACAS DE EVA

Características:
Placas produzidas em E.V.A (cor preta) com diferentes tamanhos.
Utilizadas para sinalização em treinos de marcha e circuitos e cinesioterapia.
Tamanhos disponíveis:
Grande (30 cm X 15 cm)
Médio (20 cm X 15 cm)
Pequeno (20 cm X 10 cm)

8. ÓCULOS DE PROTEÇÃO – LASER TERAPÊUTICO

Características:
Óculos de segurança para aplicação de laser terapêutico (infravermelho). Lentes em
policarbonato, indicadas para proteção de radiação infravermelha e radiação UVA e
UVB. Protege aproximadamente entre as faixas de 780 a 1200 NM.

9. MODELOS ANATÔMICOS - ARTICULAÇÕES

Características:
Modelos anatômicos educacionais de articulações. Os modelos apresentam a peça
anatômica em tamanho natural e permite demonstrar os movimentos fisiológicos da
articulação.
Quantidade Disponível –
Articulação Quadril – 1 unidade
Articulação Cotovelo – 1 unidade
Articulação Joelho – 1 unidade
Articulação Ombro – 1 unidade

10. MODELOS ANATÔMICOS – PELVE FEMININA

Características:
Modelo de uma pélvis feminina, formado por seis partes.
Mostra informações detalhadas sobre a topografia dos ossos, ligamentos, vasos,
nervos, músculos do assoalho pélvico e dos órgãos pélvicos femininos. É possível
remover o reto, o útero com tubos de falópio, ovários e vagina, podendo desmontá-los
em duas metades usando o corte através da seção sagital mediana.

11. MODELOS ANATÔMICOS – SIMULADOR GINECOLÓGICO

Características:
Modelo que possibilita a visualização de estruturas do aparelho reprodutor feminino,
podendo ser utilizado para demonstração de procedimentos uroginecológicos que são
realizados na conduta fisioterapêutica, e/ou uso de métodos contraceptivos!

12. MODELOS ANATÔMICOS – PULMÃO E VIAS AÉREAS

Características:
Modelo de pulmão, com 5 partes (quatro partes removíveis). O modelo mostra:
Laringe, Traqueia com árvore bronquial, Coração em 2 partes (removível), Veia cava,
Aorta, Artéria pulmonar, Esôfago.2 pulmões (metades frontais removíveis).

13. MODELOS ANATÔMICOS – DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)

Características:
O modelo mostra uma secção de um brônquio no estado saudável e, em comparação,
outras secções que mostram as alterações da DPOC, e o brônquio após a ingestão de
medicamentos.

Item
01
02

Material
Álcool Gel
Álcool Líquido

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Algodão
Ataduras
Cateter nasal tipo óculos
Creme de Massagem
Óleo de massagem
Eletrodos de silicone
Eletrodos auto-adesivos
Eletrodos de pano vegetal com placa de alumínio
Eletrodos vaginais e anais para eletroterapia
Esparadrapo
Micropore
Lençol absorvente tipo “Ready Sec”
Gaze comum e estéril)
Gel condutor para ultrassom
Luvas de procedimento (tamanhos P, M e G)
Luvas de procedimento sem látex
Máscara Descartável
Palito de madeira (abaixador de língua)
Protetor descartável (macas)
Preservativo sem lubrificante
Sacos plásticos para uso de gelo
Seringa descartável (03ml)
Flaconetes de soro fisiológico

* Observação: se os materiais de consumo não estiverem disponíveis na sala de
materiais, favor solicitar à coordenação ou na recepção para que busquemos no estoque.

