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Tecnologia GlideWear® de Tecido de Baixa 
Fricção da Tamarack 

O GlideWear® é um tecido patenteado de duas camadas concebido para proteger a pele 
e os tecidos moles dos efeitos nocivo da fricção e do contacto frequente.  

O GlideWear® possui um efeito deslizante de baixa fricção entre as suas duas camadas 
de tecido que protege o utilizador da fricção e abrasão nocivas que podem desencadear 
o aparecimento de bolhas, úlceras de pressão ou outras lesões da pele e tecidos moles.

O GlideWear® é amplamente utilizado em aplicações médicas e desportivas. 

Experimente você mesmo o GlideWear
®

 
Segure o tecido entre o polegar e o indicador e mova os dedos num movimento 

circular entre eles. Sinta como o tecido desliza entre si evitando fricção e adesão.



Tecnologia de Película ShearBan® de baixa fricção 
da Tamarack 

Fabricado em película de baixa fricção de PTFE, o ShearBan® proporciona 
protecção localizada e alívio duradouro em proeminências ósseas, bolhas, calos e 
ulcerações. Encontra-se disponível em folhas auto-adesivas e em pensos de vários 

tamanhos e formatos.

O ShearBan® também se encontra em formato de embalagens comerciais de 
venda a retalho com a marca ENGO® Blister Prevention Patch (consulte a página 4 

para mais informações).

Experimente você mesmo o ShearBan® 
Esfregue um dedo sobre a superfície do ShearBan® e confirme como ele desliza 
com facilidade. Tente novamente colocando um pano entre o dedo e o penso de 

ShearBan®. Ao reduzir a fricção a sua pele e o seu calçado, aparelho ortopédico ou 
equipamento desportivo, o ShearBan® protege a sua pele evitando a formação de 

feridas, bolhas e de outras formas de lesões dérmicas.
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Pensos para 
Bolhas

CARACTERÍSTICAS/INDICAÇÕES

• Penso ultra fino, auto-adesivo para aplicar 
directamente ao calçado, palmilhas e 
aparelhos - NUNCA sobre a pele

• Proporciona protecção localizada e alívio
prolongado em proeminências ósseas,
bolhas, calos e ulcerações

•  Indicado para a maior parte de tipos de
calçado, incluindo social, desportivo e
sapatos de salto alto de senhoras.

PREVENÇÃO DE BOLHAS OU ÚLCERAS NOS PÉS

Escolha entre os 4 tamanhos e formatos: 

Ovais Pequenos   3.8 x 5.1 cm 

Ovais Grandes         4.4 x 7 cm 

Calcanhar             3.8 x 9.1 cm 

Rectangular             7 x 9.5 cm 

ISENTO DE LATEX

ESPEC I F I CAÇÕES

Para mais informações, 
visite www.goengo.com

Disponível em diversos 
tamanhos/formatos e 

embalagens 
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Folhas de PTFE 
Auto-adesivas e 
Pensos Individuais

MODELO

749

• Concebido para eliminar desconforto e
lesões dérmicas devido a fricção  e
relacionadas com forças de tensão entre
o aparelho e a pele

• As folhas de ShearBan são perfeitas para
cortar e fazer pensos personalizados com
o tamanho e formato desejados

• Os pensos ovais são perfeitos para
reduzir fricções causadas por aparelhos
ortopédicos e ortóteses no calçado

CARACTERÍSTICAS/INDICAÇÕES ESPEC I F I CAÇÕES

Folhas: 20 x 30 cm 

Pensos Individuais  
Pensos Ovais: 3.8 x 5.1 cm

Disponível nas cores 
Branco (Marfim) e Azul 

Os pensos individuais pré-
cortados são indicados 
para uso profissional ou 
pessoal

ISENTO DE LATEX

PREVENÇÃO DE BOLHAS OU ÚLCERAS NOS PÉS
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Meias para 
proteção do 
Ante-pé 

MODELO

GW-SX4/GW-SX5
• Meias SmartKnit®  confortáveis, permeáveis 

à humidade com zona de baixa fricção 
GlideWear ao redor do ante-pé

•  Tecido GlideWear de duas camadas que 
protegem o utilizador de irritações, bolhas, 
úlceras e ouras formas de lesões dérmicas 
por fricção ou abrasão

• Zona de baixa fricção localizada; apenas 
onde clínicamente necessária

•  Indicadas para usar com aparelhos 
ortopédicos ou calçado terapêutico 

GlideWear®

Zona de Baixa
Fricção

NOVO!
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Vendido aos pares. 
Disponível nos seguintes 
tamanhos de calçado: 

Homens Senhoras

S/P 5-7 5-8
M/M 8-10 9-11
L/G 11-13    12-14
XL/XG 14+       14+
Composição: 
75% Poliéster 
19% Nylon 
6% Spandex 
ISENTO DE LATEX

Modelo GW-SX5  
Disponível também 
para amputações  
parciais do pé

Dísponivel nos 
modelos tradicional 

e de cano alto

PREVENÇÃO DE BOLHAS OU ÚLCERAS NOS PÉS

CARACTERÍSTICAS/INDICAÇÕES ESPEC I F I CAÇÕES



NOVO!

MODELO

GW-SX6
• Meias SmartKnit®  confortáveis, permeáveis à 

humidade com zona de baixa fricção GlideWear ao 
redor do calcanhar e do tornozelo

•  Protege contra lesões da pele e tecidos tais como 
irritações, bolhas e úlcerações 

•  O tecido de baiza fricção GlideWear® é de aplicação
localizada; apenas onde clínicamente necessária para 
proteger o utilizador de lesões da pele e tecidos moles

• Especialmente  indicado para  usar durante períodos 
prolongados de imobilização na cama, assim como 
também para utilizadores de cadeiras de rodas que já 
tenham ou possam vir a desenvolver úlceras na zona do 
calcanhar ou tornozelo 
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Meias para proteção 
do Calcanhar e 

Tornozelo

GlideWear®

Zona de Baixa
Fricção

PREVENÇÃO DE BOLHAS OU ÚLCERAS NOS PÉS

Vendido aos pares. 
Disponível nos seguintes 
tamanhos de calçado: 

Homens Senhoras

S/P 5-7 5-8
M/M 8-10 9-11
L/G 
XL/XG 

11-13    12-14
14+       14+

Composição: 
75% Poliéster 
19% Nylon 
6% Spandex 
ISENTO DE LATEX

ESPEC I F I CAÇÕESCARACTERÍSTICAS/INDICAÇÕES
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MODELO

GW-PRO

Pensos para 
Interfaces 
Protésicos

• Fabricado em material patenteado de baixa
fricção para absorver as forças de tensão
entre o interface e a pele

• Indicado para a prevenção de lesões
dérmicas nas zonas da rótula, cabeça do
perónio e extremidade distal da tíbia

• Protege eficazmente a pele contra lesões
externas durante muitos meses

• Pode ser utilizado com qualquer interface
de gel

Vendido aos pares

Disponível em 3 
tamanhos:
Pequeno    6.35 x 12 cm 

Grande 11.5 x 19 cm 

Redondo     Ø 10  cm 

Composição:  
85% Nylon 
15% Spandex 
ISENTO DE  LATEX

CUIDADOS PARA MEMBROS RESIDUAIS

ESPEC I F I CAÇÕESCARACTERÍSTICAS/INDICAÇÕES
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MODELO

KNIT-RITE
®

GW-KRS

• Recomendado para amputados trans-
femurais que sentem desconforto ou
contraiam feridas devido a fricção ou
abrasão

• Concebido para proteger os tecidos em
contacto com o bordo do encaixe T/F,
preenchendo o intervalo entre o bordo
superior do interface e a virilha

Disponível em 4 tamanhos 
de circunferência de encaixe: 

Pequeno 35,5 – 45,7 cm 

Médio  45,7 – 56 cm 

Grande   56 – 76 cm 

X-Grande  76 – 101,5 cm

Composição:  
85% Nylon 
15% Spandex 
ISENTO DE LATEX 

Novo!

CUIDADOS PARA MEMBROS RESIDUAIS

Bainha de proteção 
em GlideWear® para o bordo de encaixes T/F

CARACTER Í S T I CAS / IND ICAÇÕES ESPECIFICA¢íES

GlideWear®

Zona de Baixa
Fricção



MODELO

GW-UND 
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Calções Interiores 
de Proteção para 
Senhoras

•  O  tecido GlideWear® de dupla camada foi 
estratégicamente colocado nesta peça de 
roupa para reduzir a fricção e as forças de 
tensão ao redor dos tecidos sensíveis e 
proeminências ósseas

• Desenhado para senhoras que usam 
cadeira de rodas e com necessidades 
próprias de proteção da pele e conforto

• Quando utilizado dia e noite, os calções 
GlideWear® proporcionam uma proteção 
contínua contra lesões dérmicas 

NOVO!

Disponível nos   
tamanhos de senhora
desde o pequeno ao 3XL 

Composição
86% Nylon 
14% Spandex

ISENTO DE LATEX

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO

ESPEC I F I CAÇÕESCARACTER Í S T I CAS / IND ICAÇÕES
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Calções Interiores 
de Proteção para 
Homens

MODELO

GW-UND (Homens)

• O  tecido GlideWear® de dupla camada foi 
estratégicamente colocado nesta peça de 
roupa para reduzir a fricção e as forças de 
tensão ao redor dos tecidos sensíveis e 
proeminências ósseas

• Desenhado para homens que usam cadeira 
de rodas e com necessidades próprias de 
proteção da pele e conforto

•  Possui canal de acesso para catéter, cintura 
mais larga, e outros requesitos específicos 
de utilizadores de cadeira de rodas

•  Quando utilizado dia e noite, os calções 
GlideWear® proporcionam uma proteção 
contínua contra lesões dérmicas 

Pequeno 66-76 cm 
Médio 73,6-86 cm
Grande 81-96,5 cm
X-Grande    91,5-106,6 cm
2XG 101,5-117 cm 
3XG 111,7-127 cm 

Composição:
65% Nylon 
25% Poliéster 
10% Spandex

ISENTO DE LATEX

NOVO!

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO

CARACTER Í S T I CAS / IND ICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES

Disponível nos seguintes 
tamanhos de cintura para adulto: 
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MODELO

Capa Anti-Fricção 
para Almofada de 
Cadeira de Rodas

GW-SIT
ESPECIF ICAÇÕES

• Caracterizado por possuir uma área de
baixa fricção em GlideWear® na zona
pélvica, protegendo pele “em-risco” e
tecido cicatricial de irritação e feridas

• Contém uma zona de aderência junto
das coxas para manter a estabilidade
enquanto sentado

• Serve na maioria de marcas e modelos
de almofadas

Tamanhos disponíveis de 
capas: 

Pequeno
35,5 x 35,5 a 40,6 x 40,6 cm
Médio 
40,6 x 40,6 a 45,7 x 45,7 cm
Grande 
45,7 x 45,7 a 51 x 51 cm

Composição:  
85% Nylon 
15% Spandex

Zona de Redução de  
Tensões com Camada Dupla  

protege tecidos e pele em 
risco de lesões por fricção 

ou abrasão

Almofada da
cadeira 

não incluída

CARACTERÍST ICAS/ INDICAÇÕES

PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO

Zona de estabilidade com 
uma camada simples para 
aumentar a estabilidade
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MODELO

Capa para Encosto 
de Cabeça

GW-HRC

•  O tecido GlideWear® com tecnologia
de absorção de tensões, ajuda a
reduzir a abrasão entre a cabeça do
utilizador e o encosto evitando lesões
do cabelo e couro cabeludo

•  Tecido resistente que assegura uma
proteção duradoura e prolongada do
couro cabeludo

•  Serve na maioria dos encostos de
cabeça convencionais

Disponível em 4 tamanhos:
20,3 x 15,2 cm 
25,4 x 15,2 cm 
20,5 x 15,2 cm 
35,5 x 15,2 cm 

Composição:  
85% Nylon 
15% Spandex 
ISENTO DE LATEX

NOVO!

PROTEÇÃO DA CABEÇA E CABELO

Encosto
não incluído

ESPECIF ICAÇÕESCARACTERÍST ICAS/ INDICAÇÕES
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Fronha Anti-
fricção para 
Almofadas 

MODELO

GW-PCS
ESPECIFICAÇÕES

•  O tecido GlideWear® com tecnologia de absorção
de tensões, ajuda a reduzir a abrasão entre a
cabeça do utilizador e a almofada evitando lesões
do cabelo e couro cabeludo

•  Tecido resistente que assegura uma proteção
duradoura e prolongada do couro cabeludo

•  Indicado para usar durante períodos
prolongados na cama e para uma proteção
durante 24 horas quando usado juntamente
com o Encosto de Cabeça GlideWear® 

Tamanho: 

Padrão 50 x 65 cm

Composição:

65% Nylon 
25% Poliéster 
10% Spandex

ISENTO DE LATEX

PROTEÇÃO DA CABEÇA E CABELO

CARACTERÍST ICAS/ INDICAÇÕES

NOVO!
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Fita de Baixa Fricção 
para Tábuas de 
Transferência

AUXILIARES DE TRANSFERÊNCIA

MODELO

SB-GF5

•

•

•

•

Fita especial auto-adesiva de baixa fricção
que torna as  transferências mais fáceis
Protege tecidos sensíveis de forças de fricção
que possam causar ferimentos na pele
Face auto-adesiva para colocação em
qualquer tipo de  tábuas de transferência de
madeira, plástico ou material compósito
 Fita resistente e impermeável para usar em 
ambientes de transferências secos ou molhados 

Conjunto com 5 fitas 
2,5 x 86 cm 

Não inclui a   
tábua de transferência

ISENTO DE LATEX

ESPECIFICAÇÕESCARACTERÍST ICAS/ INDICAÇÕES

Rolo com 4,70 m de 
comprimento e  2,5 
cm de largura



Articulações 
Flexíveis
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 As Articulações Flexíveis da Tamarack® são reconhecidas e utilizadas em todo o 
mundo em sistemas de próteses e ortóteses devido às suas características de 
elevado poder de descarga, movimento suave e alta durabilidade. 

Caracterizado por ser uma articulação curta com auto-alinhamento, possui no 
interior um núcleo de fibra de alta resistência. Actualmente, a Articulação 
Flexível Tamarack é a marca líder mundial da sua classe.

As Articulações Flexíveis da Tamarack são leves, económicas e fáceis de montar 
em ortóteses termoplásticas ou laminadas.

A Tamarack Habilitation Technologies, Inc. garante as Articulações Flexíveis 
Tamarack® contra defeitos de fabrico ou falhas no desempenho durante o 
tempo de vida da ortótese na qual foi originalmente instalada.

CARACTERÍST ICAS/ INDICAÇÕES

Articulação do Tornozelo de Movimento Livre
Disponíveis nos tamanhos Grande, Médio e Pediátrico e nas 
cores translúcido ou negro.
Também se encontra disponível um modelo veterinário de menor 
dureza para usar em próteses ou ortóteses para animais.
Nível de Dureza 85 

740/Mov imento L iv re

ARTICULAÇÕES FLEXÍVEIS DO TORNOZELO



Articulação Flexível do Tornozelo com Movimento Assistido (Modelo 742)

Com uma curvatura de formato fixo, esta articulação encastrável funciona como 
uma qualquer articulação convencional metálica com mola auxiliar de flexão dorsal.
Disponíveis nos tamanhos Grande, Médio e Pediátrico com níveis de dureza de 75, 
85, e 95 e nas cores translúcido ou negro. Os orifícios possuem cores indicadoras de 
nível de dureza.

Articulação Flexível do Tornozelo de Assistência Variável (Modelo 743)
O sistem único de ajuste permite uma amplitude mais alargada de amplitude 
variável de assistência da flexão dorsal.
Pode ser montado em conjunto com as Articulações Flexíveis Tamarack de 
movimento livre ou de movimento assistido para criar uma ortótese ajustável mais 
leve e económica.
Disponível nos tamanhos grande e pediátrico. 

742/Mov imento Ass i s t ido
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95 85 75

Os orifícios possuem cores 
indicadoras do nível de dureza.

743/Ass i s tênc ia Var iáve l

ARTICULAÇÕES FLEXÍVEIS DO TORNOZELO
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Fixador Externo para Articulações Flexíveis Tamarack (Modelo 741-CAP)

A Tamarack também disponibiliza um sistema de montagem externo para converter 
ortóteses convencionais já fabricadas para outros sistemas articulares em ortóteses 
com articulações Tamarack. 

Ideais para termoplásticos ou fibra de carbono Disponível para as versões 
convencional e para as com auxiliar de flexão dorsal. 

741-CAP/F ixador Externo

VET-65/Tamarack Veter inár io

Articulação Flexível de Uso Veterinário (Modelo VET-65)
Como resposta à crescente procura de articulações específicas para uso 
veterinário, a Tamarack criou um modelo de articulação flexível para ser utilizado 
em sistemas de próteses ou ortóteses para os nossos "fiéis amigos".
Com um nível de dureza 65, estas articulações tem demonstrado um elevado 
índice de sucesso em casos de reabilitação aumentando a mobilidade e 
diminuindo considerávelmente os períodos de imobilização.

ARTICULAÇÕES FLEXÍVEIS DO TORNOZELO



747/Ar t i cu lação C lav i s f é r i ca
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Articulação Clavisférica c/ Limitador Ajustável da Flexão Plantar (Modelo 747)
As Articulações do Tornozelo Clavisféricas da Tamarack são ideais para instalar em 
ortóteses do membro inferior que necessitam de controle ajustável contínuo da flexão 
plantar. São fabricadas em aço de elevada resistência com rolamentos  de auto-
lubrificação.
O Técnico pode escolher entre um alinhamento anatómico ou por linha de 
progressão. Com montagem lateral, não é preciso usar alinhador ou ter qualquer 
cuidado especial pois as articulações possuem auto-alinhamento automático quando 
instaladas em pares. 

Kit Tamarack de Limitação da Flexão Plantar (Modelo 741-ML-PF) 

Uma novidade da Tamarack que proporciona um ajuste contínuo da flexão plantar 
com um conjunto de parafusos M-L resistentes com montagem lateral para diminiur 
o volume e facilitar a inserção no calçado.

741-ML-PF/L imi tador da F lexão P lantar

ARTICULAÇÕES FLEXÍVEIS DO TORNOZELO
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Nota: Consulte o seu médico no caso de ter 
dúvidas sobre a utilização destes produtos.

Para mais informações, visite 
as nossas páginas electrónicas:

Para os produtos GlideWear®, visite 
www.glidewear.com

 Para os produtos ShearBan® e GlideFree™, 
visite www.tamarackhti.com

Para os produtos ENGO® - Pensos para 
Bolhas, visite www.goengo.com

Geral
www.tamarackhti.com

Representante exclusivo para Portugal:

Padrão Ortopédico Soc Representações, Unip.
Rua da Estação 122

4465-129 S Mamede de Infesta
Tel. 229065149

geral@padrao-ortopedico.com
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