www.vitahabil.com.br

Você conhece a
Vita Habil?

A Vita Hábil surgiu da observação do aumento
da demanda por atendimentos terapêuticos
ocupacionais em domicílio, na área de
reabilitação física/cognitiva, juntamente com a
escassez de oferta de produtos para os
profissionais e clientes. Hoje, a Vita Hábil conta com uma equipe de terapeutas
ocupacionais, especialistas em reabilitação, sendo capaz de absorver toda
demanda terapêutica ocupacional nesta área.

Paralelamente, e de forma associada, também atua ativamente na prática de
comércio eletrônico dos produtos mais utilizados por esses profissionais, com
consultores de prontidão, caso haja necessidade de direcionamento das
compras ou dúvidas em relação à utilização dos produtos.
Mais um diferencial: nos casos em que haja necessidade de tecnologia assistiva,
oferecemos o serviço de avaliação para o cliente, bem como o treinamento e
seguimento do uso das ajudas técnicas, garantindo o sucesso no desempenho.
A Vita Hábil também é um canal para promoção e qualificação da profissão e do
profissional em Terapia Ocupacional, pela divulgação de novidades científicas e
pela organização de cursos de atualização na área.
Com essa ampla atuação, a Vita Hábil surge para contribuir com a disseminação
do conhecimento da Terapia Ocupacional em reabilitação, na polarização da
prestação de serviços em atendimento domiciliar e da aquisição de produtos
para Reabilitação.

Tudo isso de forma integrada e objetiva, em um único lugar.

Vita Hábil
Soluções em Reabilitação
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Acessibilidade e Segurança
Apoio Lateral para Vaso Sanitário MERCUR
O Apoio Lateral para Vaso Sanitário Mercur proporciona melhor suporte para sentar
ou levantar da bacia sanitária. Ela envolve a pessoa, promovendo suporte similar ao
braço de um poltrona.É fixado com parafusos nos mesmo furos da tampa do vaso
sanitário.
- Altura mínima: 63cm - Apoio para Braço: 30cm
- Altura máxima: 73cm - Capacidade 100Kg

- Largura mínima: 48cm
- Largura máxima: 59cm

Tela Antiderrapante
Produto que mescla decoração e proteção. Possui diversas aplicações no meio da
Reabilitação, por exemplo:
·Colocar sob o prato para evitar deslizamentos durante a refeição;
·Forrar uma cadeira, evitando deslizamentos da pelve, mantendo assim uma postura
melhor. Por poder molhar (apesar de reduzir sua durabilidade), pode ser utilizada também
sobre cadeira de banho;
·Importantíssimo para evitar quedas, é colocar esta tela sob tapetes que escorregam;
·Com este material pode ser confeccionado um engrossador de talher ou de caneta,
facilitando alimentação/escrita;
·Pode ser colocado sob o teclado de computadores;
·Aumentar a aderência de objetos colocados sobre planos levemente inclinados (livros,
cadernos, telas);
Enfim, a Tela Antiderrapante é uma ótima aliada tanto no quesito de Proteção /
Segurança, como para melhorar e facilitar diversas Atividades de Vida Diária.

Barra de Apoio para Parede Inox MERCUR
As Barras de Apoio para Parede em Inox Mercur são produzidas em aço inox
(maior resistência à ferrugem), com ranhuras que as tornam antiderrapantes,
reduzindo escorregões. As barras resistem 150kg.
Tamanhos: 20cm/40cm/60cm/80cm
Espessura: 3,2cm
Capacidade: 150kg

Fita Antiderrapante Auto-adesiva
(Fita-Lixa)
A Fita Antiderrapante é própria para rampas, escadas, pisos, etc.
Reduz o perigo de quedas e derrapagens, proporcionando mais
segurança para empresas e residências. É de fácil aplicação, por ser
auto-adesiva, e possui alta resistência.

Elevador para Assento Sanitário
O Assento Sanitário Elevado Mercur facilita o ato de sentar e levantar da
bacia sanitária. Confeccionado em material plástico de alta resistência e
de fácil higienização. O sistema de fixação é antiderrapante, com
parafusos plásticos que não enferrujam e de simples adaptação,
proporcionando segurança e praticidade ao usuário.
Dimensões:
- 7,5cm ou 13,5cm de Altura
- 36cm Comprimento
- 41cm Largura/Profundidade
- Suporta até 130Kg

Tapete Antiderrapante para Box
Tapete para box antiderrapante, antifungo e decorativo com grande variedade de
modelos, tamanhos e cores. Todos possuem sistema de fixação no piso por meio de
inúmeras ventosas distribuídas por toda parte inferior do tapete, proporcionando
altíssima segurança e mínima probabilidade de deslocamento.

Fita de Demarcação para
Ambientes Internos
Utilizada para demarcação de áreas e/ou faixa-segue para
orientação, em ambientes internos. Auxilia na prevenção de
acidentes. Ideal para pisos cerâmicos, pedras naturais, pisos de
madeira e cimentados em áreas secas.

Analgesia
Bolsa de Gelo Flexível - Mercur
A Bolsa Flexível para Gelo Mercur é ideal para
a aplicação do frio como tratamento de lesões
musculares e dores em geral. É confeccionada
em material flexível e macio, que permite o
uso de forma eficiente e confortável.
A terapia à base de frio atua como eficiente
analgésico principalmente nas primeiras 48
horas depois do trauma, apresentando ótimo
desempenho no tratamento imediato de
entorses, contusões e outras lesões
musculares, ao mesmo tempo em que diminui
a intensidade do hematoma.

Compression Cold Therapy
Terapia à frio por Compressão. Pode ser utilizado
para tratar entorses, lesões esportivas, e em
processos de reabilitação, artrite e fadiga
muscular.
Melhor efeito crioterápico devido a compressão
associada à terapia.
Características:
Tecido Especial “Drip-Free”, que permite que
respiração da pele.
Frio Seco que não Congela.
Frio profundo e prolongado.
Fácil aplicação.
Quanto mais inflado, melhor o efeito crioterápico.
Em caso de emergência pode ser aplicado
diretamente, sem necessidade de tirar a roupa.
Disponíveis para ombro, cotovelo, punho, joelho,
lombar, coxa, tornozelo e panturrilha.

AVD

Linha Kitchen CC

alimentação

Na linha Kitchen CC, você encontra acessórios para sua
cozinha que com apenas o uso de uma das mãos e um
simples toque, você será capaz de abrir latas, potes, fatiar
legumes, sacar rolhas e ralar queijos. Confira:

Abridor de Latas e Potes
"One Touch" Kitchen CC

Saca Rolha "One Touch"
Kitchen CC

Fatiador "One Touch"
Kitchen CC

Alça para Fixação de Objetos
Cinta elástica ajustável com 2 fechamentos em
Velcro para fixação de acessórios diversos.
Contém látex.

Faca em Balanço (Meia-lua)
com Tábua para corte
A faca em balanço é uma excelente alternativa para
pessoas que tem dificuldade em utilizar facas
convencionais por déficit funcional do membro superior
pois permite que seu uso seja feito com apenas uma mão.
Prática, leve e com ótimo corte.

Ralador de Queijo Prata
linha "One Hand"

Multi Ralador "One Touch"
Kitchen CC

Prato com Borda Elevada
e Pinos Centrais
Prato confeccionado em plástico rígido, com pinos
centrais de aço inoxidável para fixação de alimentos
visando facilitar o corte utilizando uma só mão.
Isento de látex.

AVD

leitura

AVD

Lupa Rígida de Página Inteira
Lupa ideal para ampliar áreas mais
amplas, como páginas inteiras, monitores
de TV ou computador. Diferente da maioria
das lentes de aumento, que são curvas e
deformam a imagem, esta é totalmente
plana, aumentando toda a área de forma
idêntica.

vestuário

Cubos de Atividades
Conjunto com dois cubos e 8 tipos de fechamento diferentes. Ideal para a
pessoa que está aprendendo (ou reaprendendo) a vestir-se sozinha.
Material: espuma e tecido - nº de peças: 2 - 195x195x195 mm

Virador de Páginas
Virador de páginas, composto por uma barra curva de alumínio pintado
para encaixe ergonômico na mão e ponteira de barracha.
É indicado para pessoas com paralisia ou paresia da musculatura das
mãos (Tetraplégicos, por exemplo), facilitando a tarefa de virar páginas,
mesmo aquelas pesadas, produzidas em papel revestido. A
empunhadura ergonômica é confortável e simples de usar.

AVD

Disco Giratório para Transferências

transferência

Suporte de livro com Pedestal

Mesa Ajustável

Suporte de livro com base em ferro fundido
medindo 33cm x 33cm. Hastes de fixação com
término em borracha macia facilitam a virada das
páginas, mesmo com uma só mão. Ajuste de altura
de 1,47m a 0,93m. Ajustes em
torno do eixo horizontal
permitem um melhor
posicionamento na sua linha de
visão. O material de leitura pode
ser fixado pela base rapidamente
e fica seguro em várias posições.

Mesa ajustável em várias angulações (horizontal
ou vertical), possui elásticos para fixação de
material de leitura, sem prejudicar visualização
da página. A superfície de trabalho é de
proximadaemente 29cm por
44cm, com ajuste de altura
aproximado de 22,5cm por
45,5cm, e suporta até 13Kg.
Peso de apenas 2Kg, podendo
ser facilmente transportada.

Disco possui base giratória coberta com
material antiderrapante, facilita a rotação
do paciente nas transferências da cama,
cadeira de rodas, carro e outras situações
similares de forma segura.
Suporta até 140 kg.

Tábua de Transferências
Confeccionada em madeira envernizada ao natural, permite perfeito
deslizamento do corpo sobre a tábua, aumentando a segurança.
Indicada para Transferências de mesmo plano em geral, tanto para indivíduos
cadeirantes como para pessoas com dificuldade de locomoção e que as
transferências para mesmo plano mostram-se como um risco de queda.
Possui furos nas extremidades da tábua, facilitando a colocação e retirada da
tábua sob a região glútea. Dimensões: 60cm X 25cm X 2cm.

Bandagens
Kinesio Taping - Kinesio TEX Gold (Autêntica)
A Autêntica Bandagem Elástica Adesiva.
A aplicação de Kinesio® Taping com KINESIO TEX GOLD reduz edemas e
a dor de lesões musculares. Um dos motivos disto ocorrer, é porque a dor
causada pela pressão exercida nos receptores, sensoriais e neurológicos,
é aliviada através das ondulações que a bandagem promove, elevando a
pele e, por conseguinte, melhorando desta forma a circulação sangüínea
e permitindo que o sistema linfático flua mais livremente.
A bandagem tem como funções fundamentais:
?
Corrigir a função do músculo e repôr a subluxação da articulação;
?
A bandagem é efetiva para duas condições musculares antagônicas:
tanto para relaxamento de tensão anormal do músculo, bem como para
aumentar a ativação de um músculo enfraquecido;
?
Melhorar a circulação sanguínea e linfática e alívio da Dor;
?
A bandagem auxiliará na absorção de edema ou hematoma, se aplicada
corretamente para esse fim;
?
Supressão neurológica da dor ocorre após a aplicação da bandagem na área afetada, através de técnica específica;
?
A articulação é deslocada devido à tensão anormal muscular, que pode ser corrigida com a bandagem,
reestabelecendo a função da fáscia e do músculo.

Strappal

Fita adesiva, não elástica,
composta de tecido viscose e
coberta com borracha natural
adesiva. Indicada para estabilizar
articulações instáveis. Ideal para
usar antes de práticas esportivas e
reabilitação.
Apresentação: 2,5 cm x 14 m
4 cm x 14 m | 5 cm x 14 m

Tensoban

Espuma de poliuretano
utilizada para a proteção da
pele antes da aplicação de
bandagens adesivas.
Indicada para proteger a pele
e proeminências ósseas antes
de bandagens adesivas.
Apresentação: 7 cm x 20 m

Brinquedo para
Discriminação Auditiva

Estimulação
Cognitiva

Além do treinamento de percepção auditiva, este material é indicado para o
treinamento articulatório de arquifonemas (S e R) e grupos consonantais (R e L).
ESTE JOGO É COMPOSTO DE:
- 06 Jogos quebra-cabeça coloridos, para treinamento da discriminação
auditiva, entre os fonemas surdos-sonoros, P/B - T/D - K/G - F/V - S/Z - X/J sendo que estes se encontram na posição não inicial dos vocábulos.
- 02 Jogos quabra-cabeças coloridos, para treinamento articulatório, com os
arquifonemas (S) e (R).
- 02 Jogos quebra-cabeças coloridos, para treinamento articulatório com os
grupos consonantias (R) e (L).

Conjunto Escrevendo e lendo
Com este jogo podemos trabalhar os conteúdos envolvidos no processo de
Alfabetização: leitura e escrita de palavras simples e complexas, formação de
frases, auto-ditado, redação, descrição.
É um material versátil, usado no campo da alfabetização, bem com no da
reabilitação, tanto por Terapeutas Ocupacionais quanto por Fonoaudiólogos,
servindo como material de suporte para linguagem, estimulando a fala e a escrita.

Brinquedo Alfabeto Silábico
Pode ser usado em todas as etapas da alfabetização. Contém todas as
sílabas da língua portuguesa, incluindo os dígrafos e todos os acentos.

Brinquedo Casinha Calendário
Calendário mensal / semanal em tamanho grande. Organizador de rotinas, ideal
para orientação temporal e das Atividades de Vida Diária.
Material: MDF / madeira 663x397x15 mm
Estojo com 23 peças - 237x217x46 mm

Jogo da Memória
Os jogos de memória que aparecem a seguir são indicados tanto
para crianças a partir de 4 anos como para adultos que apresentem
dificuldades cognitivas (principalmente memória de processamento)
e permitem o desenvolvimento não somente da memória visual, mas
também do repertório de linguagem.
Apresentamos 3 jogos de memória no mesmo formato, com 3 temas
diferentes, para escolha conforme o interesse do usuário:
- Animais Vertebrados;
- Meios de Transporte e Comunicação;
- Profissões.
- Inglês e Espanhol
- Numerais
- Plural

Conjunto Esquema Corporal com CD
Este conjnuto compõe-se de dez placas de quebra-cabeças de encaixe
e um boneco articulado, que traz como tema o corpo humano.
Contém um CD com 11 músicas diferentes que falam sobre as
diferentes partes do corpo. O boneco articulado vai ajudar o usuário a
reconhecer e movimentar partes de seu corpo, desenvolvendo a
coordenação, a lateralidade e o controle.

Brinquedo para Percepção Visual
Todos nós penetramos no mundo do conhecimento através de suas
percepções. Os jogos de percepção visual trabalham com especial atenção
a constância da noção do objeto, início de sua capacidade de reconhecê-lo
em quaisquer circunstâncias.
Os Exercícios abrangem cada uma das áreas de percepção e são
apresentados de forma cuidadosamente gradual, oferecendo ao praticante
dificuldades que são para ela, de fato, um gostoso desafio, perfeitamente
dentro de sua capacidade de resolver e trabalhar, organizando esquemas,
elaborando relações operatórias.

Dominó Associação de Idéias
Encontre a metade que
está faltando. Um jogo
de percepção visual.
- dominó de metades
- dominó em inglês
- operações matemáticas
- associação de idéias

Brinquedo Palavras Cruzadas
Modalidade do
tradicional jogo,
especialmente feito
para crianças na fase
inicial da escrita. É
um jogo divertido e
desafiador.

Formas Geométricas com Encaixes
Muito útil para facilitar a identificação de figuras geométricas simples. As
peças apresentadas em dois tamanhos e 4 cores, permitem a manipulação
e o desenvolvimento da coordenação, além de permitirem a descoberta e o
aprendizado de nomes e características das figuras geométricas.

Blocos Coloridos

Prancha de Seleção

Este brinquedo dá asas à imaginação do seu usuário. As peças de
madeira em formas geométricas diferentes permitem as mais variadas
combinações para criar objetos diferentes, trabalhando o raciocínio e
abstração.
Ótimo também para trabalhar a manipulação e percepção espacial,
uma vez que a embalagem também é um brinquedo e, guardar as
peças após o uso se torna um outro desafio, tendo que escolher
cuidadosamente as peças para que todas caibam no carrinho.

Figuras geométricas que se encaixam em uma prancha, cada qual
com seu encaixe, permitindo à pessoa descobrir e compará-las.

Blocos Lógicos
Este brinquedo permite que
o usuário desenvolva
relações lógicas,
imprescindíveis à formação
de conceitos em
Matemática. Acompanha
folheto com instruções
pormenorizadas.

Brinquedo Numeral
e Quantidade
Jogo educativo que
auxilia no aprendizado
da associação entre o
numeral e a
quantidade que ele
representa.

Torre de Hanói
Este jogo proporciona várias possibilidades de trabalho com regularidade
matemática.
O objetivo do jogo é transferir a torres de um bastão para outro a fim de que ela
fique igual à original, utilizando o menor número possível de movimentos, sendo
que só é permitido transferir um disco de cada vez e, em nenhum momento do
jogo um disco maior pode estar sobre um menor.

Sequências Lógicas
Este conjunto de jogos possibilita a construção de histórias com
critérios lógicos relacionando as imagens ao começo, meio e fim
de acontecimentos do dia-a-dia.
Apresentamos aqui 3 temas diferentes de Sequências Lógicas:

Letras Divetidas
Cubos com duas das faces contendo letra de forma e cursiva. Para crianças na fase
inicial de alfabetização. Treinamento de linguagem em crianças e adultos com
seqüelas neurológicas / Atraso no DNPM (desenvolvimento neuro-psico-motor) /
Dificuldades no aprendizado.

- Atividades: O que fazer primeiro? Quatro situações do dia-a-dia
para a pessoa perceber a seqüência de atividades. Cada
sequência possui 4 placas.
- Derivados: O que vem do quê? Quatro produtos conhecidos e
suas origens e evolução. Cada sequência possui 4 placas.
- Tempo: A semente é plantada e precisa de tempo e cuidados para
se desenvolver. A seqüência da vida para a criança descobrir.

Quebra-Cabeças 4 Colunas
Um quebra-cabeça com 4 colunas para ser montado em sua base.
A imagem a ser formada está dividida em 12 partes e o desafio é
colocar as peças de acordo com a imagem de referência que vem
ao fundo.

Sólidos Geométricos
Conjunto de 8 sólidos - esfera, cone, cubo, pirâmide de base
quadrada, prisma de base hexagonal, paralelepípedo, cilindro e
prisma de base triangular. Pode ser utilizado para estimulação da
percepção tátil de formas de objetos/ treino da estereognosia.

Quebra-Cabeças Geométrico
Este brinquedo é um quebra-cabeças versátil e resistente,
representando um desafio para crianças que estão adquirindo as
primeira noções de Geometria.

Cubo de Encaixe
Do menor para o
maior, construindo
as noções de
inclusão e seriação.

Mosaico de Manipulação

Caixa Tátil
Constitui-se em uma caixa de madeira (MDF), contendo duas
aberturas protegidas com material emborrachado + 8 pares de
peças ( Discos) cobertos com materiais de diferentes texturas.
Através das aberturas, as pessoas terão que descobrir o que suas
mãos estão tocando e encontrar o par do objeto.

Permite inúmeras
possibilidades criativas,
utilizando figuras
geométricas.

Disco Inflável p/ Propriocepção DISCO FLEX Mercur

Estimulação
Sensorial

Point Ball - 10cm (dura)
Bola Massageadora
Indicada para massagem e ativação
circulatória (gerando redução de dores
de origem muscular), além de
estimulação sensorial e propriocepção.

O Disco Flex - Disco Multiuso Mercur foi desenvolvido para auxiliar em
exercícios de propriocepção e na recuperação funcional em fase pósoperatória (ortopédica). Indicado para atividades de desenvolvimento
de habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação, auxilia na
prevenção de lesões musculares e articulares. O Disco Flex também
pode adicionar desafio extra a exercícios tradicionais, uma vez que a
superfície instável estimula o corpo a manter a estabilidade postural e o
equilibrio.

Exercícios

Ábaco de 1 a 9
O milenar sistema de contagem adaptado para
crianças que começam a contar.

Coordenação Motora

Vamos Pescar!
Divertido jogo de pescaria. Principais dificuldades
trabalhadas: atenção, coordenação motora, cores, noção de
conjunto, noção de quantidade, números, operações
matemáticas e sociabilização.

Pinos Coloridos
Pinos Coloridos, também conhecidos como Pinos de encaixe, desenvolvem
coordenação viso-motora pela manipulação e encaixe, bem como conceitos de
agrupamento por cores e tamanhos.

Ábaco de 5 colunas
Passa Figura

Alinhavos de Iniciação

Trata-se de uma caixa
surpresa para encaixe de
4 figuras geométricas
diferentes.

Para o trabalho inicial
de coordenação fina.
Os contornos
decorativos envolvem a
figura.

Além de desenvolver o raciocínio matemático, pela contagem até dezena de
milhar e também de números decimais, estimula a capacidade motora para a
preensão de objetos, seguida do encaixe nos pinos, tarefa que exige atenção,
coordenação, precisão e adequada preensão.

Exercícios

Fortalecimento

Linhas Vazadas

DIGIFLEX - Exercitador de Mão e Dedos

Este conjunto de placas vazadas é ideal para desenvolver / reabilitar a
coordenação motora fina necessária para, entre outras coisas, a escrita. Cada
placa tem grau de dificuldade que corresponde àquele do traçado das letras.
Vêm acondicionadas em uma caixa com tampa, facilitando o uso e a
organização, onde quer que se use.

Exercitador de mãos e dedos, para fortalecimento da
musculatura dessa região, mobilidade e coordenação /
seletividade dos dedos. Construído em plástico de alta
resistência. Capaz de realizar as manobras para cada dedo
individualmente, de modo global, ou com a combinação de
dedos que for mais conveniente.

Órteses
Órtese Dupla p/ Tennis Elbow
(Epicondilite) Mercur
A Órtese Dupla Tennis Elbow Mercur auxilia tanto na prevenção quanto no alívio das
dores causadas por esforço da região do antebraço. Indicada para a prática de esportes e
para atividades do dia-a-dia, dá suporte à região em movimentos que envolvem
constante contração e relaxamento dos músculos.

Órtese para Cotovelo Mercur
Fácil de colocar, a Órtese para Cotovelo Mercur é de tamanho único, perfeitamente ajustável ao
cotovelo, e foi desenvolvida para ajudar na prevenção e recuperação de lesões na região do
cotovelo, promovendo apoio, estabilidade e conforto. O revestimento interno em Neoprene
mantém a região aquecida, promovendo seu valor terapêutico no alívio da rigidez e da dor. Já seu
design, com o sistema de tiras duplas proporciona compressão adicional e ajuste sob medida,
aumentando a estabilidade da articulação e aumentando sua proteção.

Espaldeira para Postura em Brim - Dilepé
Correção de Postura dos ombros e tratamento de Cifose Torácica Postural e Juvenil.
Confeccionada em brim elástico resistente e ajustáveis com mola plana de aço.

Faixa Elástica Abdominal - Dilepé
Além de indicação para pós- parto, a Faixa Abdominal também é amplamente utilizada por
pessoas com Lesão Medular, dos mais diferentes níveis de Lesão, com o objetivo de suprir a
inatividade da musculatura abdominal, promovendo assim melhora do controle de tronco,
melhora da simetria na postura sentada e, em muitos casos, melhora da mecânica respiratória,
uma vez que aumenta a pressão intra-abdominal, melhorando a função do músculo diafragma.

Órtese para Punho com Tala
para Polegar Ajustável
A Órtese para Punho com Tala para Polegar foi desenvolvida para dar
proteção e estabilidade a você na região do punho e do polegar. Ideal para a
prática de esportes ou trabalhos que exijam esforço das mãos, ela dá suporte
e auxilia na prevenção e tratamento de doenças e lesões causadas por
esforço repetitivo. A tala é um reforço à proteção do polegar, estabilizando-o
em posição funcional, podendo ser removida. Tem tamanho ajustável, por
isso proporciona a compressão desejada e pode ser usada tanto na mão
direita quanto na mão esquerda. O Neoprene propricia retenção do calor
corporal, auxiliando no alívio da dor e rigidez. O uso da tala (removível)
reforça a proteção do polegar, facilitando o repouso desta articulação.

Talas Dinâmicas Forte e Suave para
Extensão do Dedo - Salvapé
As Talas Dinâmicas Forte e Suave para Extensão do Dedo Salvapé, é indicada nos casos de entorses, contusões,
pequenas fraturas, reeducação articular na artrite reumatóide
e nas artroses, nódulos de "Heberden" e outras afecções dos
dedos das mãos.

Tala para Dedo em Martelo - Salvapé
A Tala para Dedo em Martelo da Salvapé é indicada para os casos de
rompimento/arrancamento do tendão extensor, causando a
deformidade chamada de dedo em martelo, também comum na artrite
reumatóide. A órtese tem por caracterítica a reeducação articular fixa
das deformidades.

Tala Funcional Curta para Polegar - Salvapé
Estabilização do polegar em posição funcional, limitando os movimentos
das articulações trapézio-metacarpiana e metacarpo-falangeana. Auxiliar
no tratamento de patologias como rizartrose do polegar, tendinites,
traumas leves de polegar (art. metacarpo-falangeana), que não requeiram
imobilização rígida.
Ajustes aos contornos anatômicos da mão. Permite a flexão total da
articulação inter-falangeana do polegar. Lavável.

Órtese para Ombro/Úmero MERCUR
A Órtese para Ombro/Úmero Mercur é ideal para proteção e tratamento da região dos
ombros. Pode ser usada de forma preventiva durante a prática de esportes, além de aliviar
a dor e a rigidez provocadas por patologias como luxações, bursites e artrites devido ao
Neoprene, que mantém o calor corporal.

Tala Para Punho em Neoprene - Dilepé
Indicada para casos de Tenossinovite de punho, Artroses, Lesões Ligamentares, Correção de
posturas viciosas em diversas patologias que afetam a região (Artrite Reumatóide, AVE /
Derrame, Tetraplegias pós-Lesão Medular são bastante utilizadas) e Prevenção de recidiva
no retorno às atividades (Laborais e Esportivas).

Tala Para Punho em Tecido - Dilepé
Indicada para casos de Tenossinovite de punho, Artroses, Lesões Ligamentares, Correção de
posturas viciosas em diversas patologias que afetam a região (Artrite Reumatóide, AVE /
Derrame, Tetraplegias pós-Lesão Medular são bastante utilizadas) e Prevenção de recidiva no
retorno às atividades (Laborais e Esportivas).

Apoio Anti-Equino / Tira Anti-Eqüino Stus
Indicado quando houver qualquer lesão/doença que resulte na ineficiência ou ausência do
movimento de levantar a ponta do pé (dorsiflexão) durante o andar, fazendo com que a
ponta do pé arraste, gerando riscos iminentes de tropeços e quedas.

Linha de Termoplásticos
EZEFORM LISO OU PERFURADO
Os termoplásticos de baixa temperatura são materiais termo-moldáveis, que quando
aquecido em água a uma temperatura em torno de 70ºC torna-se maleável e
moldável, podem ser aplicada diretamente na região afetada, após alguns minutos o
material esfria mantendo o molde desejado. O Ezeform possui resistência máxima, é
fácil de manusear, resistente a impressão digital, adere de forma permanente e suas
bordas são de fácil acabamento. Com essas placas, podemos fabricar vários tipos de
órteses que auxiliam na reabilitação dos pacientes, como órteses de posicionamento
funcional, anti-espasticidade, cotovelo, entre outras. As órteses podem ser aplicadas
em várias regiões do corpo, como nos membros superiores, membros inferiores,
tronco, região cervical, etc. O Ezeform perfurado mantém as mesmas características do Ezeform Liso porém com a
vantagem de permitir ventilação do segmento, reduzindo a transpiração e reduzindo riscos de mau odor .

TAILOR
O mais versátil dos termoplásticos. Adapta-se efetivamente numa larga gama de
aplicações, desde talas para dedo/mão, até amplas órteses para membro superior.
Moldável em baixa temperatura, com resistência moderada ao estiramento, fácil de
modelar quando reaquecida, lisa (sem perfuração), na cor bege, medindo 46 x 61 cm;
espessuras de 2,4mm e 3,2 mm. Indicado em casos em casos ortopédicos de membros
superiores (fraturas, luxações, lesões ligamentares, tendinites, entre outros)

POLYFLEX
Placa para imobilização moldável em
baixa temperatura destinada à confecção
de órteses, com resistência moderada ao
estiramento, fácil de modelar quando
reaquecida, alta conformabilidade, lisa,
na cor bege, medindo 46 x 61 cm; espessuras de 3,2mm.
Indicações de Uso:
- Ideal para clientes com dor ou irritação;
- Talas dinâmicas para articulações, que requer manuseio delicado;
- Colares cervicais e máscaras faciais;
- Talas para punho, mão, dedos e polegar.

AQUAPLAST
Placa para imobilização
Aquaplast, moldável em
baixa temperatura
destinada à confecção
de órteses. Ideal para
órteses ortopédicas.

Acessórios e Forração
para Órteses
Placa de espuma adesiva para forração de órteses
Constituída por uma espuma auto-adesiva que não deixa resíduos de
cola após a aplicação numa órtese. Ideal para talas que exigem
acolchamento. Sem látex.
Dimensões: 45cm x 61cm x 3,2mm

Tesoura para termoplástico “Super Shears”
Essas são tesouras de 20cm de comprimento total, excelentes para
cortar e moldar uniformemente termoplásticos aquecidos, ou mesmo
em início de endurecimento.

Tesoura para termoplástico “Super Shears”
Ideal para cortar termoplásticos não aquecidos e uma
grande variedades de materiais resistentes. Possui sistema
de mola que auxilia na economia de força empregada
durante o corte. Sem látex.

Forração para Órtese “Firm Foam Padding”
Forração em espuma auto-adesiva constituída por células fechadas que oferece
ótima proteção para minimizar pontos de pressão ocasionados pelo contato de
proeminências ósseas sobre a órtese. Não absorve a umidade, por isso pode
ser lavável. Não contém látex. Apresentação: Rolo 5 mm x 14,5 cm x 7.62 m.

Revestimento para borda “Moleskin”
Forração auto-adesiva ideal para acabamentos das bordas das órteses,
tornando-as esteticamente mais agradáveis, além de evitar o contato direto do
termoplástico da borda com a pele, evitando possíveis pontos de hiperpressão e
escoriações, proporcionando assim e maior conforto ao usuário.
Produto disponível na largura de 2,5cm.

Tira de fixação acolchoada “Softstrap”
Tira de espuma almofadada para fixação de órtese, diretamente fixada ao velcro
macho. Ótima opção para substituir o velcro fêmea pois, além do contato mais
suave com a pele, se acomoda anatomicamente à pele, sem necessidade de aperto,
evitando edemas e alergias em peles hipersensíveis. Isento de látex.
Disponíveis nas larguras de 2,5cm e 5,0cm.

Prevenção
de Escaras
Almofada Anti-Escaras Quadrada de Água ou Inflável
Quando você permanece deitado ou sentado por um longo período, o peso do
seu corpo exerce maior pressão em algumas áreas, dificultando a circulação
sanguínea e a oxigenação da pele podendo ocasionar escaras. Com objetivo
de prevenir este problema, a Mercur desenvolver assentos adequados que são
fabricados em material resistente, com formatos anatômicos, fazendo com
que a circulação sanguínea mantenha seu fluxo normal nas áreas
submetidas à pressão.
Diferenciais das almofadas:
- Lado confeccionado com material aveludado;
- Acompanha Kit Reparo;
- Material com resistência superior, 100% virgem e atóxico.
- Resistência de 130 kg.
- Na opção inflável ou com água.

Atendimento
Domiciliar

Desconto de

5

%

em pagamento via depósito bancário
Sua compra protegida pelo

Pronta Entrega
para todo o

Brasil!
Agende já uma avaliação no telefone:

11

2872 1844

vita-habil@live.com
Siga-nos no twitter @vitahabil

Tire suas dúvidas em tempo real pelo MSN

ou pelo e-mail

contato@vitahabil.com.br

A Vita Hábil preza pela excelência no Atendimento Domiciliar prestado, objetivando
satisfação do cliente com os resultados. Por isso, possui uma equipe de Terapeutas
Ocupacionais qualificada e especialista nas diversas áreas da Reabilitação.
Navegue por nosso site, conheça as diversas intervenções realizadas e perceba as vantagens
em adquirir a qualidade e o profissionalismo de nossos serviços no conforto de seu lar.

www.vitahabil.com.br

Faça sua compra agora mesmo!

www.vitahabil.com.br/loja
ou pelo telefone

11

2872 1844

Entre em nosso site, cadastre-se e mantenha-se atualizado
sobre novos produtos e promoções!

