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 sequencial 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.
Quantidade Disponível – 2 unidades

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
Quantidade Disponível – 1 unidade

3. 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).
Quantidade Disponível – 1 unidade

4. LASER/LED ENDOPHOTON (KLD)

Características: Equipamento de laser/LED terapêutico para Fotobioestimulação.
Itens inclusos: 01 aplicador laser visível, potência 50mW(660 nm), LED visível e
invisível, potência 4x40mW(658 nm) e potência 4x50mW (858 nm); 01 aplicador
radiação LED invisível 12x50mW(858 nm); 01 aplicador radiação LED visível,
potência 12x40mW(658 nm); 01 aplicador LED visível, potência 12x30mW
(470nm); 01 aplicador laser invisível, potência 50mW (904nm), LED visível e
invisível, potência 4x40mW (658nm) e potência 4x50mW (858nm); 02 óculos de
proteção ocular; 01 Novo Endophoton KLD - Aparelho de Fototerapia e Laserterapia;
01 Cabo de força; 01 Suporte aplicador lado; 01 Suporte aplicador lado; 02 Flanelas;
01 Óculos de proteção ocular para paciente; 01 Óculos de proteção ocular para
operador; 01 Manual de operação do equipamento.
Quantidade Disponível – 1 unidade

5. TENS FES PORTÁTIL NEURODYN



Características: O Neurodyn Portable TENS FES é um estimulador neuromuscular
transcutâneo destinado aos tratamentos de reabilitação física. Ele é composto pelas
correntes alternadas de baixa frequência: TENS (Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation) e FES (Functional Electrical Stimulation).
Itens Inclusos: 1 fonte de alimentação, 1 cabo preto de eletroestimulação com

duas vias, 1 cabo laranja de eletroestimulação com duas vias, 1 maleta plástica
pequena azul e cristal, 1 bateria de 9V, 4 eletrodos de borracha condutiva 5 x
3cm, 1 manual de operações digital.
Quantidade Disponível – 2 unidades

6. LASER THERAPY XT (DMC)

Características: O Therapy XT emite luz laser vermelha e infravermelha para as seguintes
finalidades: reparação tecidual, modulação do processo inflamatório e analgesia. Por meio
de um pequeno display e três teclas o operador visualiza e executa todas as configurações e
funções do equipamento. O Therapy XT apresenta os seguintes modos: Laser Vermelho,
Laser Infra-vermelho, Laser Vermelho e Infravermelho.

Itens inclusos: 02 Óculos de proteção, 01 caneta aplicadora, base de suporte, fonte de
alimentação, espaçador, bateria, maleta de transporte
Quantidade Disponível – 2 unidades

7. 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).
Quantidade Disponível – 1 unidade

8. BOLSAS DE GELO
(Marca- MERCUR)

Características:
Bolsas para Gelo – * modelos disponíveis no tamanho médio (22 cm de diâmetro)
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível
Bolsas para Gelo – 2 unidades

1. FITA MÉTRICA (MACROLIFE)

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:
----------------------Quantidade Disponível – 3 unidades

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:
----------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

3. 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:
------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

4. 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.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 8 unidades

5. GONIÔMETRO (PROFISIOMED)

Características:
Material em plástico transparente com 2 réguas para mensuração de amplitude
articular. Sistema de transferidor de 0º a 360º.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 10 unidades

6. 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.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 08 unidades

7. MARTELO NEUROLÓGICO

Características:
Martelo com cabeça triangular de borracha sintética. Utilizado para avaliação de
reflexos neurológicos.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 05 unidades

8. LAPIS DERMATOLÓGICO (Mitsu Bishi - 7600)

Características:
Lápis dermatológico cor preta
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 8 unidades

9. 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.
Quantidade Disponível – 1 unidade

10. 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:
--------------------------------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade.

11. 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:
--------------------------------------------Quantidade Disponível
Marca KIKOS (modelo PD20) – 3 unidades

12. 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:
--------------------------------------------Quantidade Disponível –
Adulto – 4 unidades
Infantil – 1 unidades

13. 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
Quantidade Disponível – 1 unidade.

14. 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
Quantidade Disponível:
Marca Speedo (66001GOEMNP1) – 3 unidades

15. DINAMOMETRO MANUAL LAFAYETTE

Características: O Lafayette Hand-Held Dynamometer (anteriormente conhecido
como Manual Muscle Tester) é um dispositivo portátil ergonómico para quantificar
objetivamente a força muscular.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

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
Itens Inclusos:
-------------------------------Quantidade Disponível
Cor laranja – 2 unidades
Cor amarela 1 unidades
Cor Azul – 7 unidades
Cor Cinza – 4 unidades

2. BOLAS DE TÊNIS

Características:
Bola de tênis marca Wilson (7)
Bola de tênis (sem marca) – (6)
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível – 13 unidades

3. JOGO DE BOLAS DE GUDE

Características:
-------------------------------------------Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível – 42 unidades

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
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível – 41 unidades

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
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível – 2 kits com três bolas (azul, rosa e verde).

6. 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).
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível
Caneleira 1,0 kg – 04 unidades
Caneleira 2,0 kg – 02 unidades
Caneleira 3,0 kg – 02 unidades
Caneleira 4,0 kg – 01 unidades
Caneleira 5,0 kg – 01 unidades

7. 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).
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível
Cor Laranja – 12 unidades
Cor Azul – 12 unidades
Cor Verde – 6 unidades
Cor amarela – 12 unidades

8. 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.
Quantidade Disponível - 6 unidades

9. 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 diâmetro
Itens Inclusos:
1 sacola para carregar o kit de argolas
Quantidade Disponível – 2 unidades

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.
Itens Inclusos:
-------------------------Quantidade Disponível – 2 unidades

11. CONES

Características:
Kit de cones demarcatórios (cores laranja, amarelo, azul e vermelho).
Itens Inclusos:
-----------------------------------------Quantidade Disponível
Amarelo – 8 unidades
Azul – 6 unidades
Laranja – 7 unidades
Vermelho – 8 unidades

12. CONES COM BARRAS

Características:
Kit com quatro barras e oito cones
Itens Inclusos:
-----------------------------------------Quantidade Disponível – 2 kits

13. 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

Itens Inclusos:
-------------------------Quantidade Disponível
Grip Master azul – 1 unidade
Grip Master vermelho – 3 unidades
Grip Master preto – 1 unidade

14. 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:
-------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

15. 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:
-------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

16. ROLO DE MASSAGEM

Características:
Peça produzida em madeira para uso em massagem/liberação miofascial.
Itens Inclusos:
-------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

17. KIT DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL (SALUS BRASIL)

Características: O Kit Liberação Miofascial em Alumínio 7 peças utiliza a técnica
de massagem onde se aplica pressão em alguns pontos do corpo, ajuda relaxar e
alongar os músculos.
Itens Inclusos: Material: Alumínio, Acompanha estojo para armazenamento dos 7
massageadores
Quantidade Disponível – 1 unidade

18. ROLO DE PROPRIOCEPÇÃO

Características: O Rolo de Propriocepção promove diversas opções de exercícios
para melhoria do equilíbrio, alongamento, músculos lombares, do abdômen, glúteo e
quadris. Tem 90 cm.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 2 unidades

19. 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
Quantidade Disponível – 1 unidade

20. 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:----------------------------Quantidade Disponível – 2 pares de diferentes tamanhos

21. 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:----------------------------Quantidade Disponível – 2 unidades

22. Corda de Pular

Características:
Corda de pular com rolamento.
Itens Inclusos:----------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

1. 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.
Itens Inclusos: ------------------------------Quantidade Disponível – 1 par

2. MULETAS CANADENSES (ALO)

Características:
Muleta canadense com braço articulado e tamanho regulável.
Tamanho Grande: 77cm a 98 cm.
Tamanho Pequeno: 57cm a 77 cm.
Itens Inclusos: ------------------------------Quantidade Disponível
Tamanho Grande: 1 unidade
Tamanho Pequeno: 1 unidade

3. 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.
Itens Inclusos: ------------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

4. 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)
Itens Inclusos: ------------------------------Quantidade Disponível
Adulto: 1 unidade/ Intermediário

1. EXTENSÕES ELÉTRICAS

Características: Extensão elétrica com 3 entradas
Itens Inclusos:
-------------------------------------------Quantidade Disponível – 2 unidades

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

Características:
Bomba de ar para bolas suíças/pilates
Itens Inclusos:
----------------------------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

3. BOMBA DE AR PARA BOLAS (PENALTY)

Características:
Bomba de ar para inflar bolas (infla nos 2 sentidos).
Itens Inclusos:
----------------------------------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

4. 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.
Quantidade Disponível – 2 unidades

5. 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.
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 1 unidade

6. ÓCULOS DE PROTEÇÃO - ACRÍLICO

Características:
Óculos de segurança em policarbonato óptico com proteção lateral, tratamento
antirrisco e antiembaçante (opcional). Armação em material plástico, hastes com
ajuste de comprimento. Modelo de óculos aprovado para proteção dos olhos do
usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa
frontal; A curvatura lateral de suas lentes aumentam a área de proteção;
Itens Inclusos:
------------------Quantidade Disponível – 2 unidades

Item

Material

01
02

Álcool Gel
Álcool Líquido

03
04
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17

Ataduras de 12cm
Toalhas Umedecidas
Eletrodos de silicone
Eletrodos autoadesivos
Eletrodos de pano vegetal com placa de alumínio
Micropore
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)
Sacos plásticos para uso de gelo

* 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.

