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Olá!

Nós somos uma empresa familiar de 97 anos, localizada em Santa 
Cruz do Sul – RS. Em quase um século de existência, já passamos 
por muitas coisas; com uma trajetória evolutiva, celebramos os 
nossos acertos e aprendemos com os nossos erros. Mudamos. 
Viramos a chave com o propósito de possibilitar que o mundo 
seja de um jeito bom pra todo o mundo, de organismos a
pessoas. 

Com o compromisso institucional de unir pessoas e organizações 
para construir encaminhamentos e criar soluções sustentáveis, 
desenvolvemos produtos nas áreas da Saúde e da Educação.

Para criar recursos relevantes e que causem o menor dano possí-
vel ao meio ambiente, nos organizamos por projetos, somando 
conhecimentos de áreas distintas e observando as necessidades 
que surgem dos processos de cocriação com usuários, profissio-
nais da saúde, educação e demais públicos relacionados. Cada 
novo projeto toma forma sob a luz dos nossos Direcionadores e 
Direcionamentos, que nos guiam para escolhas responsáveis por 
um comportamento socioambiental. 

O cuidado está presente em tudo o que fazemos. No segmento da 
Saúde, entendemos que cuidar faz bem. E é através do nosso jeito 
de fazer as coisas que queremos inspirar pessoas e organizações a 
praticarem o cuidado: consigo, com os outros e com o planeta.

Daqui para frente queremos aprender, reinventar e evoluir ainda 
mais. Visamos ser, cada vez mais, uma empresa comprometida 
com relacionamentos que valorizam a vida. A sua e a de todo o 
mundo em que vivemos.

Prazer, nós somos a Mercur.

CONHEÇA A MERCUR

CAPACITAÇÕES

E N T R E  E M  C O N T A T O

C O N O S C O  A T R A V É S

D O S  N O S S O S  C A N A I S .

Queremos interagir com você e ampliar as 
oportunidades de nos relacionarmos.

Para isso, disponibilizamos alguns canais 
que irão nos ajudar a compartilhar 
conhecimentos, compreender as suas 
necessidades ou, se você quiser, somente 
trocar uma ideia. 

CAMPANHAS E LANÇAMENTOS

QUALIFICAÇÃO PARA VENDAS

Realizamos treinamentos para qualificar o atendimento da sua equipe, 
proporcionando mais conhecimento sobre os nossos produtos e, 

consequentemente, uma venda ainda mais assertiva ao consumidor.

Canal no Youtube 
atualizado com 

vídeos informativos 
e dicas dos produtos 

para compartilhamento 
com seus clientes

Desenvolvemos e disponibilizamos 
materiais de apoio às vendas para PDV
e meios digitais.

Banners e informações sobre
produto para e-commerce

Postagens para Redes Sociais

Cubos

Cartazes

VídeosBanners
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Portal Mercur: www.mercur.com.br

        facebook.com/mercuroficial

        twitter.com/mercuroficial

        youtube.com/mercursa

        linkedin.com/company/mercur-sa

         instagram.com/mercuroficial



Há 12 anos, mudamos o nosso posicionamento a partir de uma 
questão disparadora: qual o nosso papel no mundo enquanto 
indústria?

A partir daí, entendemos que o nosso papel é desenvolver produ-
tos que atendam às necessidades das pessoas, sem produzir 
para gerar desejo de consumo. Aprendemos que é preciso obser-
var os impactos de todas as nossas operações e das operações 
de parceiros, para que possamos reduzir e compensar os aspec-
tos negativos desses processos. Aprendemos que não existe 
outro caminho a não ser o de fazer escolhas responsáveis, 
mesmo que custe mais caro por isso. Aprendemos que uma 
indústria pode auxiliar na mudança de hábitos das pessoas e 
inspirar organizações.

Convidamos você a conferir algumas das nossas práticas e 
iniciativas que ajudam a construir um mundo de um jeito bom 
pra todo o mundo.

LINHA DO TEMPO



Iniciamos o monitoramento das emissões de gases 
causadores do efeito estufa (GEE) gerados nas 
nossas operações e de parceiros. Para reduzir essas 
emissões, passamos a utilizar modos alternativos
ao rodoviário (como a cabotagem, um transporte 
marítimo) para transportar produtos e matérias-
-primas, além de iniciarmos o plantio de árvores 
nativas, a fim de compensar os impactos negativos 
que não podem ser reduzidos.

redução e compensação
de impactos negativos

2009

2012

2014

Como fruto da aproximação que 
tivemos com profissionais da 

educação (2009), em 2013 
iniciamos  o Diversidade na Rua, 

um projeto com o objetivo de 
compreender a área da educação 

de um modo mais amplo, 
buscando uma nova lógica de 

desenvolvimento de produtos.

nosso papel
na educação

diversidade na rua

A partir do Diversidade na Rua,
deixamos o modelo de negócio de 
replicar produtos do mercado e 
passamos a convidar usuários e 
demais públicos conectados para 
cocriarmos  recursos que atendam a 
necessidades reais, com funções 
pensadas para proporcionar 
bem-estar.

construir juntos

Aproximamo-nos de professores e profissionais 
da educação para entender de que modo 
poderíamos ajudar – ou atrapalhar menos – a 
educação em sala de aula. A partir disso, 
percebemos que alguns produtos reforçavam 
as desigualdades sociais e promoviam um 
consumo por impulso; então iniciamos o 
processo de descontinuação dos licenciados, 
com personagens de desenho animado.

Com o objetivo de promover 
cada vez mais interações 
entre a Mercur e a comunida-
de, através de momentos de 
cocriação e aprendizagem,
em 2014 surgiu o nosso 
Laboratório de Inovação 
Social.

laboratório de
inovação social

Lançamos as Faixas Elásticas 
para Exercícios, recursos que 
possibilitam o fortalecimento 
de todo o corpo, visando 
promover o bem-estar. O 
produto é fabricado com látex 
natural, matéria-prima 
renovável. Página 52.

faixas elásticas

2013

Em 2012 iniciamos
o movimento

de substituição 
das embalagens 

plásticas da 
Saúde por 

embalagens de 
papel.

embalagens
de papel

Iniciamos a instalação de 
cisternas, captando e armaze-

nando água da chuva para 
reutilizar nas caldeiras, resfria-

mento de equipamentos e 
vasos sanitários, com o objetivo 

de reduzir o consumo de água 
potável.

cisternas

Iniciamos o monitoramento das emissões de gases 
causadores do efeito estufa (GEE) gerados nas 
nossas operações e de parceiros. Para reduzir essas 
emissões, passamos a utilizar modos alternativos
ao rodoviário (como a cabotagem, um transporte 
marítimo) para transportar produtos e matérias-
-primas, além de iniciarmos o plantio de árvores 
nativas, a fim de compensar os impactos negativos 
que não podem ser reduzidos.

redução e compensação
de impactos negativos

2009

2014

Como fruto da aproximação que 
tivemos com profissionais da 

Educação (2009), em 2013 
iniciamos  o Diversidade na Rua, 

um projeto com o objetivo de 
compreender a área da Educação 

de um modo mais amplo, 
buscando uma nova lógica de 

desenvolvimento de produtos.

nosso papel
na educação

diversidade na rua

A partir do Diversidade na Rua,
deixamos o modelo de negócio de 
replicar produtos do mercado e 
passamos a convidar usuários e 
demais públicos conectados para 
cocriarmos  recursos que atendam a 
necessidades reais, com funções 
pensadas para proporcionar 
bem-estar.

construir juntos

Iniciamos a instalação de 
cisternas, captando e armaze-

nando água da chuva para 
reutilizar nas caldeiras, resfria-

mento de equipamentos e vasos 
sanitários, com o objetivo de 

reduzir o consumo de água 
potável.

cisternas

Em 2012 iniciamos
o movimento

de substituição das 
embalagens plásticas 

da Saúde por
embalagens de papel.

embalagens
de papel

Lançamos as Faixas Elásticas 
para Exercícios, recursos que 
possibilitam o fortalecimento 
de todo o corpo, visando 
promover o bem-estar. O 
produto é fabricado com látex 
natural, matéria-prima 
renovável. Página XX

faixas elásticas

Nos aproximamos de professores e profissionais da 
educação para entender de que modo poderíamos 
ajudar - ou atrapalhar menos - a educação em sala 
de aula. A partir disso, percebemos que alguns 
produtos reforçavam as desigualdades sociais e 
promoviam um consumo por impulso; então 
iniciamos o processo de descontinuação dos 
licenciados, com personagens de desenho animado.

2013



Acolhemos o Projeto 
Pescar, um projeto de 

educação no turno 
oposto para adolescentes 

em situações de
vulnerabilidade social.

Passamos a adquirir parte da 
borracha consumida em 

nossos produtos de espaços 
territoriais protegidos na 

Amazônia (Reservas 
Extrativistas), com o objetivo 
de incentivar a proteção dos 
meios de vida e a cultura das 

populações tradicionais.

Buscando reduzir a
desigualdade social, desde 
2010 aplicamos percentuais 
de reajuste salarial confor-
me as faixas salariais, com 
benefícios maiores para 
quem recebe menos e 
menores para os que 
recebem salários maiores.

Trabalhamos para abolir os 
testes com organismos vivos 
em quaisquer etapas dos 
nossos processos produtivos, 
optando por métodos 
alternativos, como testes in 
vitro.

2010

2011

testes em
organismos vivos

reajuste
salarial

reservas
extrativistas

projeto 
pescar

Em 2009 decidimos não 
realizar negócios e parcerias 
diretas e indiretas com 
mercados que não valorizem 
a vida (tabaco, armamento, 
agrotóxicos etc.), por mais 
rentável que seja.

negócios
que valorizam a vida

Ao longo do Diversidade na 
Rua, ouvimos professores que 
engrossavam os lápis com
fitas para facilitar o uso por 
alunos com dificuldades de 
pega. A partir desta necessi-
dade, em 2014 lançamos o 
Engrossador Grip.

Substituímos a parafina 
por cera vegetal nos gizes 
de cera. Com a substitui-
ção, modificamos a 
composição dos produtos, 
que passaram de 40% 
para 80% renováveis.

cargas
renováveis

No mesmo ano, lançamos 
duas apresentações de giz de 
cera vegetal: o Giz Tijolinho e 
o Gizão, que auxiliam pessoas 
com dificuldades de pega, 
ajudam no desenvolvimento
da coordenação motora e são 
mais resistentes a quedas.

giz tijolinho
e gizão

Acolhemos o Projeto 
Pescar, um projeto de 

educação no turno 
oposto para adolescentes 

em situação de
vulnerabilidade social.

Passamos a adquirir parte da 
borracha consumida em 

nossos produtos de espaços 
territoriais protegidos na 

Amazônia (Reservas 
Extrativistas), com o objetivo 
de incentivar a proteção dos 
meios de vida e a cultura das 

populações tradicionais.

Buscando reduzir a
desigualdade social, desde 
2010 aplicamos percentuais 
de reajuste salarial confor-
me as faixas salariais, com 
benefícios maiores para 
quem recebe menos e 
menores para os que 
recebem salários maiores.

2010

2011

reajuste
salarial

reservas
extrativistas

projeto 
pescar

Trabalhamos para abolir os 
testes com organismos vivos 
em quaisquer etapas dos 
nossos processos produtivos, 
optando por métodos 
alternativos, como testes in 
vitro.

testes em
organismos vivos

Em 2009 decidimos não 
realizar negócios e parcerias 
diretas e indiretas com 
mercados que não valorizem 
a vida (tabaco, armamento, 
agrotóxicos etc.), por mais 
rentável que seja.

negócios
que valorizam a vida

Neste ano, realizamos
dois  fóruns abertos
à comunidade para 

refletir sobre o bem-es-
tar, gerando um entendi-

mento amplo também 
sobre Educação para a 

Vida.

fóruns
abertos

Ao longo do Diversidade na 
Rua, ouvimos professores que 
engrossavam os lápis com
fitas para facilitar o uso por 
alunos com dificuldades de 
pega. A partir desta necessi-
dade, em 2014 lançamos o 
Engrossador Grip.

engrossador
grip

Substituímos a parafina 
por cera vegetal nos gizes 
de cera. Com a substitui-
ção, modificamos a 
composição dos produtos, 
que passaram de 40% 
para 80% renováveis.

cargas
renováveis

No mesmo ano, lançamos 
duas apresentações de giz de 
cera vegetal: o Giz Tijolinho e 
o Gizão, que auxiliam pessoas 
com dificuldades de pega, 
ajudam no desenvolvimento
da coordenação motora e são 
mais resistentes a quedas.

giz tijolinho
e gizão



2014

A partir das necessidades 
colhidas pelo projeto Diversidade 
na Rua, em 2014 lançamos o 
Engrossador Multiuso, um 
recurso que permite a utilização 
de diversos itens, proporcionan-
do a realização de atividades de 
vida diária por pessoas com 
dificuldades de pega.

engrossador
multiuso

Ao observar a realidade dos 
professores em sala de aula, 
percebemos que as borra-
chas comuns não eram 
acessíveis para alunos com 
dificuldades motoras. Com 
isso, lançamos o Borrachão e 
o Borrachão Longo.

borrachão e
borrachão longo

Em 2015 participamos da 
mobilização CO-labora, um 
projeto com o objetivo de
desenvolver muletas 
considerando novas 
alternativas de design e 
matérias-primas 
com menor impacto 
humano e socioambiental.

co-labora

2017

2015

Também em 2017, 
lançamos o Engrossador de 
Talheres para auxiliar 
pessoas com dificuldade de 
preensão palmar no uso de 
utensílios como facas, 
garfos e colheres.

engrossador
de talheres 

Procuramos meios para 
diminuir a quantidade
de itens importados que 
ainda temos, tanto para 
reduzir a pegada de carbono 
quanto para estimular o
desenvolvimento local.

redução de itens
importados

Derivada dos processos de 
cocriação da Linha de 
Trabalho de AVD’s, lançamos 
a Pulseira de Peso, um 
recurso que auxilia pessoas 
que apresentam movimen-
tos involuntários de 
membros superiores.

pulseira
de peso

Lançamos o Andador Triangular, 
um dispositivo para auxiliar 

crianças com dificuldades de 
locomoção, desenvolvido em 

conjunto com profissionais da 
saúde, crianças e familiares, através 
da experimentação nas clínicas de 

reabilitação ou pelo uso durante as 
atividades de vida diária. Página 16.

andador
infantil

Lançamos a Têmpera 
Guache com Bico 

Dosador, uma tinta 
desenvolvida para

estimular o uso coletivo
e o compartilhamento
de modo autônomo e 

independente.

têmpera
guache com

bico dosadorEm 2017 desenvolvemos 
uma borracha mais 
renovável, a Lado B,

a partir da substituição
de cargas minerais (não 

renováveis) por cinzas da 
casca de arroz (renováveis), 

queimadas para a
geração de energia.

lado b

2014

Lançamos a Têmpera 
Guache com Bico 

Dosador, uma tinta 
desenvolvida para

estimular o uso coletivo
e o compartilhamento
de modo autônomo e 

independente.

têmpera
guache com

bico dosadorEm 2017 desenvolvemos 
uma borracha mais 
renovável, a Lado B,

a partir da substituição
de cargas minerais (não 

renováveis) por cinzas da 
casca de arroz (renováveis), 

queimadas para a
geração de energia.

lado b

Procuramos meios para 
diminuir a quantidade
de itens importados que 
ainda temos, tanto para 
reduzir a pegada de carbono 
quanto para estimular o
desenvolvimento local.

redução de itens
importados

Derivada dos processos de 
cocriação da Linha de 
Trabalho de AVD’s, lançamos 
a Pulseira de Peso, um 
recurso que auxilia pessoas 
que apresentam movimen-
tos involuntários de 
membros superiores.

pulseira
de peso

A partir das necessidades colhidas 
pelo projeto Diversidade na Rua, 
em 2014 lançamos o Engrossador 
Multiuso, um recurso que permite 
a utilização de diversos itens, 
proporcionando a realização de 
atividades de vida diária por 
pessoas com dificuldades de pega.

engrossador
multiuso

Ao observar a realidade dos 
professores em sala de aula, 
percebemos que as borrachas 
comuns não eram acessíveis 
para alunos com dificuldades 
motoras. Com isso, lançamos
o Borrachão e o Borrachão 
Longo.

borrachão e
borrachão longo

2017

2015

No mesmo ano, lançamos o 
Andador Triangular, um dispositivo 

para auxiliar crianças com dificulda-
des de locomoção, desenvolvido em 

conjunto com profissionais da 
saúde, crianças e familiares, através 
da experimentação nas clínicas de 

reabilitação ou pelo uso durante as 
atividades de vida diária. Página XX



2016

2018

Em 2018, lançamos a Cinta 
Protetora de Gastrostomia,
um recurso pensado para
proporcionar conforto a pessoas 
que se alimentam através de 
gastrostomia, com bóton ou 
cateter. Página XX

cinta protetora
de gastrostomia

Desde 2015 trabalha-
mos com a redução do 
tamanho dos fechos 
aderentes (velcros) em
vários produtos da 
Saúde, para reduzir o 
consumo de insumos 
não renováveis.

fechos
aderentes

Em 2016 lançamos o Fixador em Tira, um 
recurso que favorece a autonomia e possibilita 

independência a pessoas que tenham 
dificuldades de segurar objetos. No mesmo 

ano, lançamos o Engrossador em Discos, para 
oferecer mais conforto às pessoas com 

dificuldade de preensão. Estes foram os 
nossos primeiros recursos legitimados com

as pessoas, depois da etapa de cocriação.

recursos
legitimados

No mesmo ano, lançamos
a Cinta de Posicionamento, 

desenvolvida em conjunto com 
jogadores de basquete em 

cadeira de rodas, possibilitando 
uma efetiva fixação a pessoas 

com dificuldades no controle do 
tronco, pernas e pés. Página XX

cinta de
posicionamento

Com um olhar mais amplo para as
necessidades das pessoas, entendemos que as 
dificuldades motoras ultrapassavam o campo da 
Educação. Então, em 2015 surge a nossa primeira 
Linha de Trabalho (LT Facilitadores de Atividades de 
Vida Diária), colocando em prática a nova lógica de 
desenvolvimento de produtos: cocriação,
legitimação e experimentação.

primeira linha
de trabalho

Ao descontinuar produtos e 
encerrar linhas de produção, 
temos como premissa realocar 
os colaboradores em outras 
áreas, com o objetivo de manter 
o quadro de funcionários,
inclusive em momentos de 
instabilidade econômica.

Incentivamos pequenos 
produtores ligados a 
agroindústrias locais através 
da aquisição de produtos 
orgânicos para compor boa 
parte das refeições dos 
colaboradores nas fábricas.

agroindústrias
locais

2016

2018

Em 2015 participamos da 
mobilização CO-labora, um 
projeto com o objetivo de
desenvolver muletas 
considerando novas 
alternativas de design e 
matérias-primas 
com menor impacto 
humano e socioambiental.

Em 2018 lançamos a Cinta 
Protetora de Gastrostomia,
um recurso pensado para
proporcionar conforto a pessoas 
que se alimentam através de 
gastrostomia, com bóton ou 
cateter. Página 47.

cinta protetora
de gastrostomia

Em 2016 lançamos o Fixador em Tira, um 
recurso que favorece a autonomia e possibilita 

independência a pessoas que tenham 
dificuldades de segurar objetos. No mesmo 

ano, lançamos o Engrossador em Discos, para 
oferecer mais conforto às pessoas com 

dificuldade de preensão. Estes foram os 
nossos primeiros recursos legitimados com

as pessoas, depois da etapa de cocriação.

recursos
legitimados

No mesmo ano, lançamos
a Cinta de Posicionamento, 

desenvolvida em conjunto com 
jogadores de basquete em 

cadeira de rodas, possibilitando 
uma efetiva fixação a pessoas 

com dificuldades no controle do 
tronco, pernas e pés. Página 47.

cinta de
posicionamento

Lançamos os Andadores 4 
Rodas com Assento e com 
Assento e Cesta, especial-
mente visando atender a 
necessidades de locomoção 
de pessoas acima de 60 
anos, possibilitando uma 
participação mais ativa na 
sociedade. Página 15.

andadores
4 rodas

Desde 2015 trabalha-
mos com a redução do 
tamanho dos fechos 
aderentes (velcros) em
vários produtos da 
Saúde, para reduzir o 
consumo de insumos 
não renováveis.

fechos
aderentes

Com um olhar mais amplo para as
necessidades das pessoas, entendemos que as 
dificuldades motoras ultrapassam o campo da 
Educação. Então, em 2015 surge a nossa primeira 
Linha de Trabalho (LT Facilitadores de Atividades de 
Vida Diária), colocando em prática a nova lógica de 
desenvolvimento de produtos: cocriação,
legitimação e experimentação.

primeira linha
de trabalho

Ao descontinuar produtos e 
encerrar linhas de produção, 
temos como premissa realocar 
os colaboradores em outras 
áreas, com o objetivo de manter 
o quadro de funcionários,
inclusive em momentos de 
instabilidade econômica.

realocação de
colaboradores

Incentivamos pequenos 
produtores ligados a 
agroindústrias locais através 
da aquisição de produtos 
orgânicos para compor boa 
parte das refeições dos 
colaboradores nas fábricas.

agroindústrias
locais



2018

Para auxiliar pessoas 
em casos de desordem 
neurológica, quando o 
dedo polegar fica
fechado na mão, 
lançamos o Abdutor 
de Polegar.

abdutor
de polegar

Lançamos a Luva 
Flexora para possibilitar 
que pessoas com 
dificuldades motoras 
realizem as atividades 
do dia a dia com 
independência e 
autonomia. Página 48.

luva
flexora

Com o objetivo de auxiliar 
pessoas com dificuldades de 
preensão, lançamos o 
Engrossador Horizontal, 
para possibilitar o uso de 
lápis e canetas para a 
realização de atividades.

engrossador
horizontal

Lançamos o Fixador em 
Tira Preto, uma alternati-
va discreta para auxiliar 
pessoas com dificuldades 
de preensão a segurar 
objetos em suas ativida-
des de vida diária.

fixador em
tira preto

Com foco no movimento 
humano e tecnologia 

nacional, lançamos a Bota 
Imobilizadora M1, que 
substitui um produto 

importado, visando reduzir
as emissões de GEE.

Página 32.

bota
imobilizadora

m1
Na constante busca pelo 
menor impacto humano, 

econômico e socioambiental, 
em 2019 lançamos o nosso 

primeiro produto com 
insumos 100% renováveis: A 

Bolsa Térmica Natural. 
Página 62.

produto com
insumos 100%

renováveis

Também em 2018, lançamos 
o Fixador em Alça, um 
dispositivo que possibilita 
que pessoas com
dificuldades de preensão 
possam segurar objetos 
robustos, como copos, 
brinquedos, canecas, 
garrafas etc.

fixador
em alça

Visamos desenvolver ações de 
Logística Reversa considerando 
desde a concepção dos 
produtos, serviços e embala-
gens, até o descarte final deles, 
envolvendo ainda o relaciona-
mento com fornecedores, 
clientes e outros segmentos da 
sociedade.

logística
reversa

Também em 2019, lançamos 
a Cinta de Posicionamento 2 

Metros, para atender às 
necessidades de pessoas que 
precisam se fixar a poltronas 

e cadeiras mais robustas.
Página 48.

cinta de
posicionamento

2 metros

2018

Para auxiliar pessoas 
em casos de desordem 
neurológica, quando o 
dedo polegar fica
fechado na mão, 
lançamos o Abdutor 
de Polegar.

abdutor
de polegar

Lançamos a Luva 
Flexora para possibilitar 
que pessoas com 
dificuldades motoras 
realizem as atividades 
do dia a dia com 
independência e 
autonomia. Página XX

luva
flexora

Com foco no movimento 
humano e tecnologia 

nacional, lançamos a Bota 
Imobilizadora M1, que 
substitui um produto 

importado, visando reduzir
as emissões de GEE.

bota
imobilizadora

m1
Também em 2019 lançamos 

a Cinta de Posicionamento 
2m, para atender às 

necessidades de pessoas que 
precisam se fixar a poltronas 

e cadeiras mais robustas.

cinta de
posicionamento

2m

Lançamos o Fixador em 
Tira Preto, uma alternati-
va discreta para auxiliar 
pessoas com dificuldades 
de preensão a segurar 
objetos em suas ativida-
des de vida diária.

fixador em
tira preto

Também em 2018, lançamos 
o Fixador em Alça, um 
dispositivo que possibilita 
que pessoas com
dificuldades de preensão 
possam segurar objetos 
robustos, como copos, 
brinquedos, canecas, 
garrafas etc.

fixador
em alça



2019

A Cinta Elástica Protetora de 
Gastrostomia é um dispositivo 
lançado em 2019 para auxiliar 
pessoas que se alimentam 
através de gastrostomia, 
permitindo melhor ventilação 
na região. Página XX

Constantemente busca-
mos por alternativas para 
reduzir o consumo de 
materiais (como plástico e 
alumínio, por exemplo), 
sem prejudicar a função, 
durabilidade e segurança 
dos produtos.

- reduzir impactos da atuação;
- melhorar nosso perfil socioambiental de consumo; 

- ampliar os benefícios dos nossos produtos.

de um jeito
bom para todo
o mundo

Em 2019 lançamos a Tipoia 
Estabilizadora Estofada 

“Velpeau”, um produto com 
design inovador que 

proporcionou redução de 
materiais sem comprome-

ter a funcionalidade do 
recurso. Página XX

tipoia “Velpeau”
com design 

Inovador

Com o objetivo de compartilhar a 
nossa caminhada e os constantes 
movimentos para aprender e 
construir com as pessoas, lançamos 
o livro Narrativas Mercur – Práticas 
de uma Gestão em Constante 
Construção, com um resgate 
histórico desde 1924.

livro narrativas
mercur

Apoiamos a série “Corações e 
mentes, escolas que transfor-
mam”, do programa Escolas 
Transformadoras, do Instituto 
Alana, para ampliar o nosso olhar 
sobre o campo da educação e 
aprender novas formas de 
construir relacionamentos que 
valorizam a vida.

olhar para
a educação

Na Mercur acreditamos que empresas podem
equilibrar rentabilidade e legado social  positivo.

Nosso trabalho é pensado e repensado
constantemente com base em três frentes:

Em parceria com o portal 
Lunetas, que faz parte do 

Instituto Alana, realizamos 
o “Lunetas Avista”, um 

evento aberto à comuni-
dade para dialogarmos 
juntos sobre temáticas 
relacionadas à infância. 

olhar para
a infância

2019

Em 2019 lançamos a Tipoia 
Estabilizadora Estofada 

“Velpeau”, um produto com 
design inovador que 

proporcionou redução de 
materiais sem comprome-

ter a funcionalidade do 
recurso. Página 41.

tipoia “velpeau”
com design 

inovador
Lançamos as 

borrachas TR Oval e 
Retangular Color, com 
frases pensadas para 

proporcionar diálogos 
e reflexões relevantes 

em sala de aula.

borrachas
com frases

Visamos desenvolver ações de 
Logística Reversa considerando 
desde a concepção dos produtos, 
serviços e embalagens, até o 
descarte final deles, envolvendo 
ainda o relacionamento com 
fornecedores, clientes e outros 
segmentos da sociedade.

Constantemente busca-
mos por alternativas para 
reduzir o consumo de 
materiais (como plástico e 
alumínio, por exemplo), 
sem prejudicar a função, 
durabilidade e segurança 
dos produtos.

de um jeito
bom pra todo
o mundo

A Cinta Elástica Protetora de 
Gastrostomia é um dispositivo 
lançado em 2019 para auxiliar 
pessoas que se alimentam 
através de gastrostomia, 
permitindo melhor ventilação 
na região. Página 47.

cinta elástica
protetora de
gastrostomia

Em parceria com o portal 
Lunetas, que faz parte do 

Instituto Alana, realizamos 
o “Lunetas Avista”, um 

evento aberto à comuni-
dade para dialogarmos 
juntos sobre temáticas 
relacionadas à infância. 

olhar para
a infância

Com o objetivo de compartilhar a 
nossa caminhada e os constantes 
movimentos para aprender e 
construir com as pessoas, lançamos 
o livro Narrativas Mercur – Práticas 
de uma Gestão em Constante 
Construção, com um resgate 
histórico desde 1924.

livro narrativas
mercur

Apoiamos a série “Corações e 
mentes, escolas que transfor-
mam”, do programa Escolas 
Transformadoras, do Instituto 
Alana, para ampliar o nosso olhar 
sobre o campo da educação e 
aprender novas formas de 
construir relacionamentos que 
valorizam a vida.

olhar para
a educação

Sempre que possível, prioriza-
mos a compra de matérias-pri-
mas locais, entendendo que
ao adquirir localmente estamos 
contribuindo com o desenvolvi-
mento da região (como os 
caroços e o algodão da Bolsa 
Térmica Natural).

matérias-primas
locais

Após uma remodelação completa, 
relançamos o Estabilizador para Tornozelo 
Tipo Cast a partir da aproximação com 
usuários, profissionais da saúde, design e 
especialistas no movimento humano, 
evidenciando atributos que impactam 
diretamente no conforto, usabilidade e 
qualidade do produto. Página 53.

estabilizador para 
tornozelo tipo cast

2020



- reduzir impactos da atuação;
- melhorar nosso perfil socioambiental de consumo; 

- ampliar os benefícios dos nossos produtos.

Na Mercur acreditamos que empresas podem
equilibrar rentabilidade e legado social positivo.

Nosso trabalho é pensado e repensado
constantemente com base em três frentes:

Com o objetivo de resguardar as crianças 
menores de 12 anos do assédio comercial e 
não banalizar os hábitos de consumo, criamos 
o Guia Jeito Mercur de se Relacionar com o 
Público Infantil. O guia representa uma 
forma de reiterar o posicionamento de não 
desenvolver ações voltadas à publicidade para 
crianças nem utilizar mão de obra infantil.

guia jeito mercur de 
se relacionar com o 
público infantil

A partir de um evento que visava a criação colaborativa de 
soluções para melhorar a vida das pessoas com mobilidade 
reduzida, o CO-labora (2015), em 2020 lançamos a nova Muleta 
Canadense Fixa, com uma série de diferenciais inovadores em 
um recurso de apoio e com uma redução de 24% no uso de 
alumínio, sem comprometer a resistência do produto. Além 
disso, a muleta é o primeiro item da Linha Apoio a ser produzido 
totalmente no Brasil, boa parte em fábrica própria. Página 20.

muleta canadense fixa

Acompanhando o desenvolvimento da Muleta Canadense Fixa, 
lançamos também a Ponteira Articulada, com estrutura flexível, 
base ampliada, sinalizador de desgaste e texturas antiderrapan-

tes. Cada ponto pensado para proporcionar mais segurança e 
estabilidade ao usuário durante a caminhada com muletas e 

bengalas. A Ponteira Articulada é fabricada em borracha natural e 
possui em sua composição sílica de origem vegetal, extraída da 
cinza da casca do arroz, tornando-a 60% renovável. Página 20.

ponteira
articulada

2020
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www.mercur.com.br

Andador de Alumínio com 4 Rodas, Assento e Cesta

INDICADO PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, OFERECENDO APOIO AO USUÁRIO.

7 níveis de ajuste de altura

7 níveis de ajuste de altura
nos apoios de mão.

Rodas dianteiras giratórias.

Rodas com 8”
(20cm de diâmetro).

Travamento
nas rodas traseiras.

Freio condutor.

Cesta porta-
-objetos
removível.

Resistência
135kg.

Assento
estofado
para descanso.

Para uso em
ambientes internos
e externos.

Dobrável.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo dos Andadores
www.youtube.com/mercursa

PODE SER USADO POR PESSOAS DE 1,55M A 1,85M DE ALTURA.



www.mercur.com.br

Andador de Alumínio com 4 Rodas, Assento e Cesta

INDICADO PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, OFERECENDO APOIO AO USUÁRIO.

7 níveis de ajuste de altura

7 níveis de ajuste de altura
nos apoios de mão.

Rodas dianteiras giratórias.

Rodas com 8”
(20cm de diâmetro).

Travamento
nas rodas traseiras.

Freio condutor.

Cesta porta-
-objetos
removível.

Resistência
135kg.

Assento
estofado
para descanso.

Para uso em
ambientes internos
e externos.

Dobrável.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo dos Andadores
www.youtube.com/mercursa

PODE SER USADO POR PESSOAS DE 1,55M A 1,85M DE ALTURA.
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Andador de Alumínio com 4 Rodas e Assento

INDICADO PARA AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, OFERECENDO APOIO AO USUÁRIO.

Para uso em
ambientes internos
e externos.

7 níveis de ajuste de altura

5 níveis de ajuste de altura
nos tubos inferiores.

Rodas dianteiras
giratórias ou fixas.

Rodas com 8”
(20cm de diâmetro).

Travamento
nas rodas traseiras.

Resistência
135kg.

Fácil de
transportar
e armazenar.

Dobrável.

Freio condutor.

Assento
para descanso.

PODE SER USADO POR PESSOAS DE 1,60M A 2,00M DE ALTURA.

www.mercur.com.br

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo dos Andadores
www.youtube.com/mercursa
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RESISTÊNCIA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

O Andador de Alumínio Dobrável com 4 Rodas, Assento e Cesta é um 
dispositivo que auxilia pessoas com dificuldades de locomoção e 
alterações de equilíbrio, proporcionando apoio em casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada;
- Alteração da coordenação motora;
- Capacidade limitada, temporária ou permanente, para suportar o peso 
sobre os membros inferiores.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS E ASSENTO

O Andador de Alumínio Dobrável com 4 Rodas e Assento é um disposi-
tivo que auxilia pessoas com dificuldades de locomoção e alterações 
de equilíbrio, proporcionando apoio em casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada;
- Alteração da coordenação motora;
- Limitação, temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os 
membros inferiores.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

BC  1550

BC 1555

TAMANHO ÚNICO

TAMANHO ÚNICO 1,60m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

1,55m A 1,85m - ALTURA DO USUÁRIO

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

5

RESISTÊNCIA

5

NÃO UTILIZAR
COMO CADEIRA

DE RODAS

PRÁTICO
SISTEMA ABRE

E FECHA

DOBRÁVEL

DOBRÁVEL

O recurso contém quatro rodas com dimensões adequadas para 
locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares. As 
rodas dianteiras são giratórias, podendo ser fixadas para deslocamen-
to linear, enquanto as traseiras apresentam sistema de travamento 
para a segurança do usuário em repouso. Com estrutura resistente e 
freios, o andador possui assento e apoio para costas, proporcionando 
conforto e segurança para repouso do usuário. O dispositivo contém 
cinco níveis de ajuste de altura, possibilitando a utilização por usuários 
de 1,60m a 2m.

NÃO UTILIZAR
COMO CADEIRA

DE RODAS

O recurso contém quatro rodas com dimensões adequadas para 
locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares. As 
rodas dianteiras são giratórias e as traseiras apresentam sistema de 
travamento para segurança do usuário em repouso. Com estrutura 
resistente e freios, o andador conta com assento e apoio para costas, 
proporcionando conforto para repouso, além de cesta para carregar 
objetos de forma prática. O dispositivo possui sete níveis de ajuste de 
altura, possibilitando a utilização por usuários de 1,55m a 1,85m.

14



RESISTÊNCIA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

O Andador de Alumínio Dobrável com 4 Rodas, Assento e Cesta é um 
dispositivo que auxilia pessoas com dificuldades de locomoção e 
alterações de equilíbrio, proporcionando apoio em casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada;
- Alteração da coordenação motora;
- Capacidade limitada, temporária ou permanente, para suportar o peso 
sobre os membros inferiores.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS E ASSENTO

O Andador de Alumínio Dobrável com 4 Rodas e Assento é um disposi-
tivo que auxilia pessoas com dificuldades de locomoção e alterações 
de equilíbrio, proporcionando apoio em casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada;
- Alteração da coordenação motora;
- Limitação, temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os 
membros inferiores.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

BC  1550

BC 1555

TAMANHO ÚNICO

TAMANHO ÚNICO 1,60m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

1,55m A 1,85m - ALTURA DO USUÁRIO

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

5

RESISTÊNCIA

5

NÃO UTILIZAR
COMO CADEIRA

DE RODAS

PRÁTICO
SISTEMA ABRE

E FECHA

DOBRÁVEL

DOBRÁVEL

O recurso contém quatro rodas com dimensões adequadas para 
locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares. As 
rodas dianteiras são giratórias, podendo ser fixadas para deslocamen-
to linear, enquanto as traseiras apresentam sistema de travamento 
para a segurança do usuário em repouso. Com estrutura resistente e 
freios, o andador possui assento e apoio para costas, proporcionando 
conforto e segurança para repouso do usuário. O dispositivo contém 
cinco níveis de ajuste de altura, possibilitando a utilização por usuários 
de 1,60m a 2m.

NÃO UTILIZAR
COMO CADEIRA

DE RODAS

O recurso contém quatro rodas com dimensões adequadas para 
locomoção em ambientes internos, externos e solos irregulares. As 
rodas dianteiras são giratórias e as traseiras apresentam sistema de 
travamento para segurança do usuário em repouso. Com estrutura 
resistente e freios, o andador conta com assento e apoio para costas, 
proporcionando conforto para repouso, além de cesta para carregar 
objetos de forma prática. O dispositivo possui sete níveis de ajuste de 
altura, possibilitando a utilização por usuários de 1,55m a 1,85m.
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INFANTIL

RESISTÊNCIA

ANDADOR TRIANGULAR

O Andador Triangular é um dispositivo infantil que auxilia crianças com 
dificuldades de locomoção e alterações de equilíbrio em casos de: 
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada;
- Alterações do tônus muscular;
- Redução da amplitude de movimento dos membros inferiores;
- Alterações da coordenação motora;
- Capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o 
peso sobre os membros inferiores;
- Auxílio para reeducação da marcha / treino de marcha;
- Treino de equilíbrio e de habilidades funcionais (realização de atividades 
de vida diária).

10340440074
ANVISA

exija produtos com registro

RESISTÊNCIA

 ANDADORES ARTICULADO, FIXO E FIXO COM RODAS

Os Andadores Articulado, Fixo e Fixo com Rodas são dispositivos que 
auxiliam pessoas com dificuldades de locomoção, alterações de equilíbrio 
ou em situações pós-cirúrgicas de membros inferiores, proporcionando 
apoio em casos de: redução da força e resistência muscular de membros 
inferiores ou generalizada; alteração da coordenação motora; capacidade 
limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os 
membros inferiores; treino de equilíbrio e habilidades funcionais.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

BC 1541

TAMANHO ÚNICO

PRATA ESPELHADO BC 1514 BRONZE ESPELHADO BC 1514-BZ

PRATA ESPELHADO BC 1515 BRONZE ESPELHADO BC 1515-BZ

1. FIXO

2. ARTICULADO

PRATA ESPELHADO BC 15203. FIXO C/ RODAS*

1,45m A 1,90m - ALTURA DO USUÁRIO

* Acompanha 1 par de rodas, 1 par de pernas com ponteiras e 1 par de capas
para ponteiras. Pode ser utilizado como andador fixo ou com rodas.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

* As ponteiras podem ser adquiridas separadamente para reposição.
Veja nas páginas 24 e 25.

1 2

3

DOBRÁVEL

DOBRÁVEL

Os recursos são fabricados em alumínio anodizado brilhoso, que 
não risca e não perde o brilho com o tempo, conferindo-lhes leveza 
e resistência. Os andadores possuem duas barras centrais em aço, 
que garantem segurança e resistência para suportar até 130kg. 
Todos têm demarcação numerada em nove níveis de regulagem de 
altura, possibilitando o uso por pessoas com estatura de 1,45m a 
1,90m, e são dobráveis por um só pino de ajuste, garantindo pratici-
dade ao transportar e guardar. As ponteiras em borracha contam 
com peças metálicas internas, que contribuem para uma maior 
durabilidade da peça. Já os apoios de mão possuem formato que 
oferece firmeza no uso e facilidade de higienização.

O recurso é fabricado em alumínio, conferindo-lhe leveza e resistência. O 
andador conta com duas rodas dianteiras para facilitar o deslocamento, 
possibilitando que o usuário empurre o dispositivo sem retirá-lo 
totalmente do chão, gerando menor esforço durante a caminhada. 
Possui ponteiras traseiras que proporcionam segurança na locomoção e 
auxílio ao parar a caminhada. Os apoios de mão são macios, produzidos 
sem o uso de látex, para crianças que têm sensibilidade ao material. O 
dispositivo possui cinco níveis de ajuste de altura, podendo ser utilizado 
por crianças de 1m a 1,25m, é dobrável e fácil de guardar ou transportar.

TAMANHO ÚNICO 1m A 1,25m - ALTURA DO USUÁRIO

PRODUTO

APRESENTAÇÃO

INDICAÇÕES
DE USO

RESISTÊNCIA

ALTURA INDICADA

PESO

ATRIBUTOS

ACESSÓRIOS

PERFIL DO
USUÁRIO

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

QUANTIDADE
ANDADOR TRIANGULAR

BC 1541 CINZA

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS E ASSENTO

BC 1550 PRATA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS,
 ASSENTO E CESTA

BC 1555 PRATA

auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção,
oferecendo apoio em casos de:

• redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada.
• alteração da coordenação motora.

• capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores.
• Treino de equilíbrio e habilidades funcionais.

Busca atender às necessidades
de pessoas que têm força muscular reduzida,

apresentam alterações de equilíbrio
e outras dificuldades funcionais. 

 
• assento mais elevado: ajuda pessoas com
redução da mobilidade de quadril e joelho

e/ou da força nos membros inferiores a
sentar e levantar com mais facilidade.

• rodas frontais fixas ou giratórias:
quando utilizado em treinamentos de marcha,
o andador possibilita evolução da capacidade
funcional do usuário: as rodas, quando fixas,

 permitem uma caminhada em linha reta,
mais estável; as rodas, quando giratórias,

permitem uma caminhada mais
dinâmica, com mudanças

de direção.

Busca atender às necessidades de pessoas
com alterações de equilíbrio, mas que são capazes
de realizar suas atividades diárias sem restrições

significativas de funcionalidade.

• cesta: estimula a autonomia,
pois possibilita transportar objetos sem perder
o apoio das mãos, auxiliando na realização de

atividades diárias.

• assento estofado: possibilita permanecer
por mais tempo sentado no andador

de forma confortável.

• altura do assento: para pessoas com boa
mobilidade e força de quadril e joelho

para sentar e levantar.

busca atender necessidades de crianças
com dificuldades de mobilidade
ou de sustentar o peso do corpo

sobre os membros inferiores.

• rodas dianteiras: 
Facilitam o deslocamento,

possibilitando que o usuário empurre
o dispositivo sem retirá-lo totalmente

do chão, gerando menor esforço
durante a caminhada.

• ponteiras nos tubos traseiros:
auxiliam a parar ou manter

um ritmo regular da  caminhada
e possibilitam um apoio mais seguro

no andador.

apoio de mão:
 é macio e possui dimensões

que facilitam a pega/preensão.

• ideal para uso externo e também
para uso em ambientes internos.
• fácil de transportar e armazenar.
• dobrável.
• fabricado em alumínio anodizado.
• freio condutor.

• possibilita sentar quando em repouso.
• rodas frontais giratórias.
• travamento nas rodas traseiras.
• rodas com 8” - 20,32cm.
• possui adesivos refletivos.

• possibilita uso interno e externo.
• fácil de transportar e armazenar.

• dobrável.
•fabricado em alumínio anodizado, não risca

e não perde o brilho.
• leve e resistente.

• rodas nos tubos dianteiros
com 5” - 12,7cm.

• ponteiras em borracha
nos tubos traseiros.

• apoios de mão em material macio,
que não contém látex natural.

• 5 níveis de ajuste de altura.

• apoios de mão emborrachados.
• 5 níveis de ajuste de altura.

• ajuste de altura nos tubos inferiores
que influencia na altura do assento.

• assento dobrável.
• apoio para costas em tecido.

• rodas frontais podem ser usadas fixas
ou giratórias.

• apoios de mão emborrachados
com formato anatômico.

• 7 níveis de ajuste de altura.
• ajuste de altura nos tubos superiores

que não influencia na altura do assento.
• assento estofado dobrável com bolso.

• apoio para costas estofado, dobrável e removível.
• acompanha cesta porta-objetos removível.

rodas ponteiras

7,900kg 7,100kg 2,100kg

100kg135kg

usuários com altura entre 1,60 - 2,00 metros usuários com altura entre 1,55 - 1,85 metros crianças com altura entre 1,00 - 1,25 metros

QUADRO COMPARATIVO - ANDADORES MERCUR

Pessoas com redução de força nos braços e que possuem déficit parcial de equilíbrio e 
mobilidade, com dificuldades de locomoção, necessitando de auxílio para caminhar. Os 

produtos com 4 rodas proporcionam facilidade de deslocamento, uma vez que não é preciso 
erguer o dispositivo para realizar a marcha, garantindo apoio e segurança sem muito esforço.
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PRODUTO

APRESENTAÇÃO

INDICAÇÕES
DE USO

RESISTÊNCIA

ALTURA INDICADA

PESO

ATRIBUTOS

ACESSÓRIOS

PERFIL DO
USUÁRIO

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

QUANTIDADE
ANDADOR TRIANGULAR

BC 1541 CINZA

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS E ASSENTO

BC 1550 PRATA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS,
 ASSENTO E CESTA

BC 1555 PRATA

auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção,
oferecendo apoio em casos de:

• redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada.
• alteração da coordenação motora.

• capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores.
• Treino de equilíbrio e habilidades funcionais.

Busca atender às necessidades
de pessoas que têm força muscular reduzida,

apresentam alterações de equilíbrio
e outras dificuldades funcionais. 

 
• assento mais elevado: ajuda pessoas com
redução da mobilidade de quadril e joelho

e/ou da força nos membros inferiores a
sentar e levantar com mais facilidade.

• rodas frontais fixas ou giratórias:
quando utilizado em treinamentos de marcha,
o andador possibilita evolução da capacidade
funcional do usuário: as rodas, quando fixas,

 permitem uma caminhada em linha reta,
mais estável; as rodas, quando giratórias,

permitem uma caminhada mais
dinâmica, com mudanças

de direção.

Busca atender às necessidades de pessoas
com alterações de equilíbrio, mas que são capazes
de realizar suas atividades diárias sem restrições

significativas de funcionalidade.

• cesta: estimula a autonomia,
pois possibilita transportar objetos sem perder
o apoio das mãos, auxiliando na realização de

atividades diárias.

• assento estofado: possibilita permanecer
por mais tempo sentado no andador

de forma confortável.

• altura do assento: para pessoas com boa
mobilidade e força de quadril e joelho

para sentar e levantar.

busca atender necessidades de crianças
com dificuldades de mobilidade
ou de sustentar o peso do corpo

sobre os membros inferiores.

• rodas dianteiras: 
Facilitam o deslocamento,

possibilitando que o usuário empurre
o dispositivo sem retirá-lo totalmente

do chão, gerando menor esforço
durante a caminhada.

• ponteiras nos tubos traseiros:
auxiliam a parar ou manter

um ritmo regular da  caminhada
e possibilitam um apoio mais seguro

no andador.

apoio de mão:
 é macio e possui dimensões

que facilitam a pega/preensão.

• ideal para uso externo e também
para uso em ambientes internos.
• fácil de transportar e armazenar.
• dobrável.
• fabricado em alumínio anodizado.
• freio condutor.

• possibilita sentar quando em repouso.
• rodas frontais giratórias.
• travamento nas rodas traseiras.
• rodas com 8” - 20,32cm.
• possui adesivos refletivos.

• possibilita uso interno e externo.
• fácil de transportar e armazenar.

• dobrável.
•fabricado em alumínio anodizado, não risca

e não perde o brilho.
• leve e resistente.

• rodas nos tubos dianteiros
com 5” - 12,7cm.

• ponteiras em borracha
nos tubos traseiros.

• apoios de mão em material macio,
que não contém látex natural.

• 5 níveis de ajuste de altura.

• apoios de mão emborrachados.
• 5 níveis de ajuste de altura.

• ajuste de altura nos tubos inferiores
que influencia na altura do assento.

• assento dobrável.
• apoio para costas em tecido.

• rodas frontais podem ser usadas fixas
ou giratórias.

• apoios de mão emborrachados
com formato anatômico.

• 7 níveis de ajuste de altura.
• ajuste de altura nos tubos superiores

que não influencia na altura do assento.
• assento estofado dobrável com bolso.

• apoio para costas estofado, dobrável e removível.
• acompanha cesta porta-objetos removível.

rodas ponteiras

7,900kg 7,100kg 2,100kg

100kg135kg

usuários com altura entre 1,60 - 2,00 metros usuários com altura entre 1,55 - 1,85 metros crianças com altura entre 1,00 - 1,25 metros

QUADRO COMPARATIVO - ANDADORES MERCUR

Pessoas com redução de força nos braços e que possuem déficit parcial de equilíbrio e 
mobilidade, com dificuldades de locomoção, necessitando de auxílio para caminhar. Os 

produtos com 4 rodas proporcionam facilidade de deslocamento, uma vez que não é preciso 
erguer o dispositivo para realizar a marcha, garantindo apoio e segurança sem muito esforço.
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PRODUTO

APRESENTAÇÃO

INDICAÇÕES
DE USO

RESISTÊNCIA

ALTURA INDICADA

PESO

ATRIBUTOS

ACESSÓRIOS

PERFIL DO
USUÁRIO

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

QUANTIDADE

QUADRO COMPARATIVO - ANDADORES MERCUR

130kg

usuários com altura entre 1,45 - 1,90 metros

3,100kg 2,840kg2,840kg

Os Andadores Mercur são indicados para auxiliar no deslocamento
de pessoas com dificuldades de locomoção ou em situações de cirurgias nos membros inferiores,

oferecendo apoio e autonomia na mobilidade do dia a dia.

as rodas frontais beneficiam pessoas

com redução da força e coordenação

dos braços (facilitam impulsionar o

andador para frente),

ao mesmo tempo em que as ponteiras

traseiras permitem o apoio do peso do corpo

no andador, quando necessário.

o usuário precisa ter bom controle de membros

superiores e inferiores durante a marcha

para que o andador não seja projetado

demasiadamente para frente.

por ser articulado, beneficia
pessoas com redução da força muscular

dos braços, pois não é preciso impulsionar

o andador (para cima), podendo

manter um braço apoiado

enquanto o outro leva

o andador para frente.

dessa forma, sempre haverá

um ponto de contato com o solo durante

a marcha, beneficiando pessoas que

apresentam maior

comprometimento do equilíbrio.

atende as necessidades de pessoas

com força suficiente nos braços para

impulsionar o andador (para cima

e para frente), durante a marcha.

quando impulsionar o andador

para frente, o usuário precisará ter

equilíbrio suficiente para manter-se

em pé, pois não haverá nenhum

contato do andador com

o solo nesse instante da marcha.

ANDADOR ARTICULADO
DOBRÁVEL

BC 1515-BZ BRONZE ESPELHADO
BC 1515 PRATA ESPELHADO

ANDADOR FIXO C/RODAS DOBRÁVEL
BC 1520 PRATA ESPELHADO

ANDADOR FIXO DOBRÁVEL
BC 1514-BZ BRONZE ESPELHADO

BC 1514 PRATA ESPELHADO

• para uso em ambientes internos e externos.

• fácil de transportar e armazenar.

• dobrável.

• fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde  o brilho.

• demarcação numerada em nove níveis de regulagem de altura.

• peça plástica interna para reduzir ruído.

• ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade.

• Apoios de mão com formato anatômico e fáceis de higienizar.

• barras centrais em aço que garantem maior resistência.

• pode ser utilizado com rodas ou com as ponteiras tradicionais,

aumentando as possibilidades de uso

(apenas para o andador de alumínio - dobrável -  fixo com rodas / BC 1520).

ponteirasponteiras e rodasponteiras

auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção,
oferecendo apoio em casos de:

• redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada.
• alteração da coordenação motora.

• capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores.
• Treino de equilíbrio e habilidades funcionais.
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ARTICULADA

A Muleta Canadense Fixa é um dispositivo de apoio desenvolvido a 
partir das necessidades de usuários, com auxílio de profissionais da 
saúde, da engenharia e do design, para proporcionar independência e 
segurança. O recurso é indicado para auxiliar pessoas com mobilidade 
reduzida em casos de: incapacidades físicas diversas, permanentes ou 
temporárias; lesões traumáticas, neurológicas, degenerativas; pré e 
pós-operatório; alterações de equilíbrio e reeducação da marcha.

MULETA CANADENSE FIXA

81284250015
ANVISA

exija produtos com registro

NOVA

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.
* Resiste 80kg quando utilizada em peça. Pessoas com peso superior podem fazer 
uso em peça, desde que seja possível apoiar os dois pés no chão.

Pode ser utilizada em muletas canadenses e bengalas, sendo compatível 
com tubo 3/4” (19mm de diâmetro).

TAMANHO ÚNICO (PAR) TAMANHO ÚNICO (PEÇA)

RESISTÊNCIA
POR PAR

RESISTÊNCIA
POR PEÇA

DESIGN
ERGONÔMICO

BRAÇADEIRA
REFORÇADA

SISTEMA DE
ACOPLAGEM

BASE
AMPLIADA

ANTIDER-
RAPANTE

SINALIZADOR
DE DESGASTE

A Ponteira Articulada é um acessório desenvolvido para proporcionar 
mais segurança e estabilidade ao usuário durante a caminhada com 
muletas. A peça possui design com sistema de articulação e base 
ampliada, que permitem maior flexibilidade, simulando o caminhar e 
tornando o movimento mais natural.

PONTEIRA ARTICULADA

PAR

PRETA BC 1535-PR

CINZA BC 1535-CZ

AZUL ESCURO BC 1535-AZ

CAIXA C/ 12 PEÇAS

PRETA BC 1536-PR

CINZA BC 1536-CZ

AZUL ESCURO BC 1536-AZ

LILÁS ESCURO BC 1535-LE LILÁS ESCURO BC 1536-LE

MARROM MÉDIO BC 1535-MM MARROM MÉDIO BC 1536-MM

A tecnologia de articulação aumenta o contato da ponteira com o solo 
durante o movimento da muleta, possibilitando um apoio uniforme e 
reduzindo o desgaste do acessório. A ponteira possui ranhuras transver-
sais na base, responsáveis por melhorar a aderência com a superfície, 
reduzindo o risco de o usuário escorregar em pisos com acúmulo de 
líquido e facilitando sua higienização. Além disso, o dispositivo contém 
sinalizador de desgaste na base, que orienta o momento de substituição 
da ponteira.

PRETA  BC 1560-PR

GRAFITE ESCURO  BC 1560-GE 

MARROM MÉDIO  BC 1560-MM 

LILÁS ESCURO  BC 1560-LE  

AZUL ESCURO  BC 1560-AE

PRETA  BC 1559-PR

GRAFITE ESCURO  BC 1559-GE 

MARROM MÉDIO  BC 1559-MM 

LILÁS ESCURO  BC 1559-LE  

AZUL ESCURO  BC 1559-AE

O produto é fabricado nacionalmente com alumínio anodizado fosco, é 
resistente e leve. Com design moderno e ergonômico, a muleta propor-
ciona melhor distribuição do peso nos pontos de pressão – como apoio 
de mão e antebraço – e tem acabamento texturizado que diminui o 
atrito com a pele. A braçadeira é reforçada para mais estabilidade, 
melhor encaixe do antebraço e apresenta parte traseira com escora 
estável anatômica, possibilitando encostar a muleta em superfícies 
planas para evitar quedas e descansar o braço sem causar desconfortos.
O recurso possui 10 níveis de regulagem de altura, possibilitando o uso 
por pessoas com estatura de 1,45m a 1,90m, é ajustável através de pino 
duplo mola e contém sistema de redução de ruídos. Além disso, conta 
com fita refletiva 360º, sistema de acoplagem, possibilitando encaixar 
uma muleta na outra para que uma das mãos fique livre quando 
necessário, e ponteira articulada com tecnologia que oferece uma 
passada mais natural e segura.

NOVA

RESISTÊNCIA
POR PAR

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1509

MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO

A Muleta Axilar de Alumínio é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes 
ou temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos 
membros inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui nove níveis de ajuste de altura inferior – 
reguláveis através de pino duplo com mola e indicador de posição do pino 
– e cinco níveis de ajuste superior, proporcionando um posicionamento 
adequado aos braços. Contém apoio de mão em material confortável, 
sistema interno para redução de ruído e ponteira de borracha com peça 
metálica interna para reduzir o desgaste.

TAMANHOS P / M / G (PAR) - ALTURA DO USUÁRIO

P  DE 1,37m A 1,57m M  DE 1,57m A 1,78m G  DE 1,78m A 1,98m

VENDA
EM PAR

RESISTÊNCIA
POR PAR

MULETA CANADENSE ARTICULADA

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1508

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO (PAR) 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui 10 níveis de regulagem de altura na parte 
inferior, além de outros três níveis de ajuste na região do antebraço. O apoio 
de antebraço dispõe de um sistema de encaixe e articulação, proporcionan-
do fixação do produto na região quando necessário manter a muleta 
próxima ao corpo, permitindo a livre utilização das mãos para a realização 
de atividades diárias. O dispositivo conta com rosca de metal ajustável, que 
estabiliza o tubo interno, reduzindo ruídos, e contém ponteira em borracha 
com peça metálica interna.

A Muleta Canadense Articulada é um dispositivo que auxilia pessoas 
com dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes 
ou temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos 
membros inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de punhos e 
mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.
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RESISTÊNCIA
POR PAR

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1509

MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO

A Muleta Axilar de Alumínio é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes 
ou temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos 
membros inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui nove níveis de ajuste de altura inferior – 
reguláveis através de pino duplo com mola e indicador de posição do pino 
– e cinco níveis de ajuste superior, proporcionando um posicionamento 
adequado aos braços. Contém apoio de mão em material confortável, 
sistema interno para redução de ruído e ponteira de borracha com peça 
metálica interna para reduzir o desgaste.

TAMANHOS P / M / G (PAR) - ALTURA DO USUÁRIO

P  DE 1,37m A 1,57m M  DE 1,57m A 1,78m G  DE 1,78m A 1,98m

VENDA
EM PAR

RESISTÊNCIA
POR PAR

MULETA CANADENSE ARTICULADA

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1508

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO (PAR) 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui 10 níveis de regulagem de altura na parte 
inferior, além de outros três níveis de ajuste na região do antebraço. O apoio 
de antebraço dispõe de um sistema de encaixe e articulação, proporcionan-
do fixação do produto na região quando necessário manter a muleta 
próxima ao corpo, permitindo a livre utilização das mãos para a realização 
de atividades diárias. O dispositivo conta com rosca de metal ajustável, que 
estabiliza o tubo interno, reduzindo ruídos, e contém ponteira em borracha 
com peça metálica interna.

A Muleta Canadense Articulada é um dispositivo que auxilia pessoas 
com dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes 
ou temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos 
membros inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de punhos e 
mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.
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RESISTÊNCIA
POR PAR

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR

INFANTIL

CINZA  BC 1509-I

RESISTÊNCIA
POR PAR

MULETA AXILAR  INFANTIL

81284250008
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR A Muleta Axilar Infantil é um dispositivo que auxilia crianças com 

dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes ou 
temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos membros 
inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui sete níveis de ajuste de altura inferior – 
reguláveis através de pino duplo com mola e indicador de posição do pino 
– e quatro níveis de ajuste superior, proporcionando um posicionamento 
adequado aos braços. Contém apoio de mão em material confortável, 
sistema interno para redução de ruído e ponteira de borracha com peça 
metálica interna para reduzir o desgaste.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

TAMANHO ÚNICO (PAR) 1,22m A 1,37m - ALTURA DO USUÁRIO

INFANTIL

TAMANHO ÚNICO (PAR)

AMARELA  BC 1507-IAM AZUL  BC 1507-IAZ

LARANJA  BC 1507-ILA ROSA  BC 1507-IRO

1,15m A 1,50m - ALTURA DO USUÁRIO

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A muleta possui nove níveis de regulagem de altura, ajustáveis 
por pino-mola e indicador da posição do pino, braçadeira e apoio de mão 
anatômicos, além de ponteira em borracha com peça metálica interna 
para reduzir o desgaste. O dispositivo conta com sistema de redução de 
ruídos e detalhe refletivo que facilita a visualização noturna.

A Muleta Canadense Fixa Infantil é um dispositivo que auxilia crianças 
com dificuldades de locomoção, proporcionando apoio em casos de:
- Lesões traumáticas e incapacidades físicas diversas, permanentes ou 
temporárias;
- Necessidade de sustentação completa ou parcial do peso dos 
membros inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de punhos e 
mãos;
- Alterações de equilíbrio;
- Pré e pós-operatório.

BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T”

RESISTÊNCIA

10340440079
ANVISA

exija produtos com registro

COM ALÇA

RESISTÊNCIA

DOBRÁVEL

BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL

10340440079
ANVISA

exija produtos com registro

A Bengala Tipo “T” é um dispositivo que auxilia pessoas com dificuldades de 
locomoção. 

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala possui cinco níveis de regulagem de altura, alça 
de punho que facilita o manuseio, possibilitando que fique sempre 
próxima ao corpo, e peça interna para reduzir o ruído.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

BRONZE  BC 1517-BZ PRATA  BC 1517

*Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

COM ALÇA
A Bengala Tipo “T” Dobrável é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção. O recurso é prático, podendo ser dobrado para 
guardar ou transportar quando não está em uso.

*Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala possui cinco níveis de regulagem de altura, alça 
de punho que facilita o manuseio, possibilitando que fique sempre 
próxima ao corpo, e peça interna para reduzir o ruído.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL

BRONZE  BC 1530-BZPRATA  BC 1530

1,68m A 1,96m - ALTURA DO USUÁRIO

RESISTÊNCIA

CINZA  BC 1516

10340440079 
ANVISA

exija produtos com registro

BENGALA DE ALUMÍNIO 4 PONTAS

A Bengala de Alumínio 4 Pontas é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção, oferecendo apoio através de uma base com 
quatro pontos de contato com o chão.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala é bilateral, podendo ser ajustada para uso no 
lado direito ou esquerdo, possui 10 níveis de regulagem de altura, cabo 
em material macio e ponteiras em borracha, que proporcionam 
melhor aderência ao solo. Além disso, contém peça plástica interna 
para reduzir o ruído.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO
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BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T”

RESISTÊNCIA

10340440079
ANVISA

exija produtos com registro

COM ALÇA

RESISTÊNCIA

DOBRÁVEL

BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL

10340440079
ANVISA

exija produtos com registro

A Bengala Tipo “T” é um dispositivo que auxilia pessoas com dificuldades de 
locomoção. 

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala possui cinco níveis de regulagem de altura, alça 
de punho que facilita o manuseio, possibilitando que fique sempre 
próxima ao corpo, e peça interna para reduzir o ruído.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

BRONZE  BC 1517-BZ PRATA  BC 1517

*Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

COM ALÇA
A Bengala Tipo “T” Dobrável é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção. O recurso é prático, podendo ser dobrado para 
guardar ou transportar quando não está em uso.

*Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala possui cinco níveis de regulagem de altura, alça 
de punho que facilita o manuseio, possibilitando que fique sempre 
próxima ao corpo, e peça interna para reduzir o ruído.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL

BRONZE  BC 1530-BZPRATA  BC 1530

1,68m A 1,96m - ALTURA DO USUÁRIO

RESISTÊNCIA

CINZA  BC 1516

10340440079 
ANVISA

exija produtos com registro

BENGALA DE ALUMÍNIO 4 PONTAS

A Bengala de Alumínio 4 Pontas é um dispositivo que auxilia pessoas com 
dificuldades de locomoção, oferecendo apoio através de uma base com 
quatro pontos de contato com o chão.

O recurso é fabricado em alumínio anodizado, que lhe confere leveza e 
resistência. A bengala é bilateral, podendo ser ajustada para uso no 
lado direito ou esquerdo, possui 10 níveis de regulagem de altura, cabo 
em material macio e ponteiras em borracha, que proporcionam 
melhor aderência ao solo. Além disso, contém peça plástica interna 
para reduzir o ruído.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO
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Ao disponibilizar alguns acessórios que sofrem maior desgaste durante o uso do produto, estamos contribuindo para a 
segurança das pessoas e prolongando a vida útil do dispositivo. Dessa forma, os recursos permanecem mais tempo em uso, 
reduzindo o consumo de materiais não renováveis. 

PRODUTOS / ACESSÓRIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR PRODUTO COMPATÍVEL COMTAMANHO QUANTIDADE

MULETA CANADENSE ARTICULADA  BC 1508
MULETA AXILAR  BC 1509

MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

SACO
C/ 6 PARES

BC 1511 PONTEIRA CINZA 7/8’’

SACO
C/ 6 PARES

BC 1519 PONTEIRA CINZA

ANDADOR FIXO PRATA  BC 1514
ANDADOR ARTICULADO PRATA  BC 1515

ANDADOR FIXO COM RODAS PRATA  BC 1520
ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMÍNIO INFANTIL 

COM 2 RODAS BC1541

1’’

SACO
C/ 6 PARES

BC 1519-PR PONTEIRA PRETA
ANDADOR FIXO BRONZE  BC 1514-BZ

ANDADOR ARTICULADO BRONZE  BC 1515-BZ
1’’

PONTEIRA CINZA 3/4” 1 PARBC 1535-CZ

PONTEIRA AZUL
ESCURO 1 PAR3/4”BC 1535-AZ

PONTEIRA LILÁS
ESCURO 3/4” 1 PARBC 1535-LE

PONTEIRA MARROM
MÉDIO 1 PAR3/4”BC 1535-MM

PONTEIRA PRETA 1 PAR3/4”BC 1535-PR

PONTEIRA CINZA 3/4” CAIXA C/ 12 PEÇAS

BC 1536-LE

PONTEIRA AZUL
ESCURO CAIXA C/ 12 PEÇAS3/4”

PONTEIRA MARROM
MÉDIO 3/4”BC 1536-MM

BC 1536-CZ

PONTEIRA LILÁS
ESCURO 3/4”

BC 1536-AZ

PONTEIRA PRETA CAIXA C/ 12 PEÇAS

CAIXA C/ 12 PEÇAS

CAIXA C/ 12 PEÇAS

3/4”BC 1536-PR

MULETA CANADENSE FIXA PRETA  BC 1560-PR / BC 1559-PR
MULETA CANADENSE FIXA GRAFITE ESCURO  BC 1560-GE / BC 1559-GE  

MULETA CANADENSE FIXA MARROM MÉDIO  BC 1560-MM / BC 1559-MM 
MULETA CANADENSE FIXA LILÁS ESCURO  BC 1560-LE / BC 1559-LE   
MULETA CANADENSE FIXA AZUL ESCURO  BC 1560-AE / BC 1559-AE

MULETA CANADENSE FIXA PRETA BC 1507-PR
MULETA CANADENSE FIXA ROSA BC 1507-RO
MULETA CANADENSE FIXA CINZA BC 1507-CZ

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL ROSA BC 1507-IRO
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AMARELA BC 1507-IAM
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL LARANJA BC 1507-ILA

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AZUL BC 1507-IAZ
BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL PRATA BC 1530

BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL BRONZE BC 1530 - BZ
BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T” PRATA BC 1517

BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T” BRONZE BC 1517-BZ
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Ao disponibilizar alguns acessórios que sofrem maior desgaste durante o uso do produto, estamos contribuindo para a 
segurança das pessoas e prolongando a vida útil do dispositivo. Dessa forma, os recursos permanecem mais tempo em uso, 
reduzindo o consumo de materiais não renováveis. 

PRODUTOS / ACESSÓRIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR PRODUTO COMPATÍVEL COMTAMANHO QUANTIDADE

MULETA CANADENSE ARTICULADA  BC 1508
MULETA AXILAR  BC 1509

MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

SACO
C/ 6 PARES

BC 1511 PONTEIRA CINZA 7/8’’

SACO
C/ 6 PARES

BC 1519 PONTEIRA CINZA

ANDADOR FIXO PRATA  BC 1514
ANDADOR ARTICULADO PRATA  BC 1515

ANDADOR FIXO COM RODAS PRATA  BC 1520
ANDADOR TRIANGULAR DE ALUMÍNIO INFANTIL 

COM 2 RODAS BC1541

1’’

SACO
C/ 6 PARES

BC 1519-PR PONTEIRA PRETA
ANDADOR FIXO BRONZE  BC 1514-BZ

ANDADOR ARTICULADO BRONZE  BC 1515-BZ
1’’

PONTEIRA CINZA 3/4” 1 PARBC 1535-CZ

PONTEIRA AZUL
ESCURO 1 PAR3/4”BC 1535-AZ

PONTEIRA LILÁS
ESCURO 3/4” 1 PARBC 1535-LE

PONTEIRA MARROM
MÉDIO 1 PAR3/4”BC 1535-MM

PONTEIRA PRETA 1 PAR3/4”BC 1535-PR

PONTEIRA CINZA 3/4” CAIXA C/ 12 PEÇAS

BC 1536-LE

PONTEIRA AZUL
ESCURO CAIXA C/ 12 PEÇAS3/4”

PONTEIRA MARROM
MÉDIO 3/4”BC 1536-MM

BC 1536-CZ

PONTEIRA LILÁS
ESCURO 3/4”

BC 1536-AZ

PONTEIRA PRETA CAIXA C/ 12 PEÇAS

CAIXA C/ 12 PEÇAS

CAIXA C/ 12 PEÇAS

3/4”BC 1536-PR

MULETA CANADENSE FIXA PRETA  BC 1560-PR / BC 1559-PR
MULETA CANADENSE FIXA GRAFITE ESCURO  BC 1560-GE / BC 1559-GE  

MULETA CANADENSE FIXA MARROM MÉDIO  BC 1560-MM / BC 1559-MM 
MULETA CANADENSE FIXA LILÁS ESCURO  BC 1560-LE / BC 1559-LE   
MULETA CANADENSE FIXA AZUL ESCURO  BC 1560-AE / BC 1559-AE

MULETA CANADENSE FIXA PRETA BC 1507-PR
MULETA CANADENSE FIXA ROSA BC 1507-RO
MULETA CANADENSE FIXA CINZA BC 1507-CZ

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL ROSA BC 1507-IRO
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AMARELA BC 1507-IAM
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL LARANJA BC 1507-ILA

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AZUL BC 1507-IAZ
BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL PRATA BC 1530

BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL BRONZE BC 1530 - BZ
BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T” PRATA BC 1517

BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T” BRONZE BC 1517-BZ

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR PRODUTO COMPATÍVEL COM

ANDADOR COM 4 RODAS E ASSENTO   BC 1550

ANDADOR COM 4 RODAS E ASSENTO   BC 1550

ANDADOR COM 4 RODAS,  ASSENTO E CESTA   BC 1555

ANDADOR FIXO DE ALUMÍNIO 
DOBRÁVEL COM RODAS  BC 1520

BC 1580
RODAS DIANTEIRAS

PARA ANDADOR
4 RODAS E ASSENTO

PRETA
SACO

C/ 1 PAR

SACO
C/ 1 PAR

SACO
C/ 1 PAR

BC 1533

BC 1581 PRETA

BC 1582
PRETA
CINZA

CINZA

TAMANHO QUANTIDADE

8”

5’’

8”

8’’

RODAS TRASEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS E ASSENTO

RODAS DIANTEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS, ASSENTO
E CESTA

TUBO COM RODAS
DIANTEIRAS PARA

USO NO
 ANDADOR  FIXO 

COM RODAS

SACO
C/ 1 PAR

ANDADOR COM 4 RODAS,  ASSENTO E CESTA   BC 1555BC 1583
PRETA
CINZA

8’’

RODAS TRASEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS, ASSENTO
E CESTA

SACO
C/ 1 PAR

REVESTIMENTO 
PARA APOIO DE MÃO

MULETA AXILAR
BC 1513

MULETA AXILAR  BC 1509
MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

CINZA ÚNICO
SACO

C/ 1 PAR

BC 1512 CINZA
SACO

C/ 1 PAR

REVESTIMENTO 
PARA APOIO

MULETA AXILAR

MULETA AXILAR  BC 1509
MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

ÚNICO

SACO
C/ 6 PARES

SACO
C/ 6 PARES

SACO
C/ 6 PARES

BC 1521-MA PONTEIRA MARROM

BC 1521-PR PONTEIRA PRETA

BENGALA TIPO “T’’ BRONZE  BC 1517-BZ
BENGALA TIPO “T’’ DOBRÁVEL BRONZE  BC 1530-BZ

BENGALA TIPO “T’’ PRATA  BC 1517-PT
BENGALA TIPO “T’’ DOBRÁVEL PRATA  BC 1530

3/4’’

3/4’’

BC 1522 PONTEIRA PRETA BENGALA 4 PONTAS PRATA  BC 15161/2’’
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Colete Putti Elástico

7 níveis de ajuste de altura

Proporcionam conforto e segurança,
promovendo maior estabilização da coluna
 vertebral e auxiliando no tratamento
de lesões e dores lombares.

Novo acabamento no fechamento,
que facilita a colocação e proporciona
um ajuste mais preciso e melhor
adaptação do produto ao corpo.

Modelagem que não apresenta emendas
(faixa de elástico única), evitando pontos
de pressão e aumentando a resistência
do produto.

7 níveis de ajuste de altura

Disponível em dois modelos, Reto e Modelado, com duas alturas, Alto e Baixo, para atender a
diferentes necessidades. O Colete Baixo é indicado para a estabilização da região lombossacral, e o

Colete Alto para a região dorso-lombossacral. Os modelos Reto e Modelado permitem uma restrição
menor ou maior do quadril, respectivamente, além de  se adaptarem a diferentes anatomias corporais.

CONFORTÁVEL LEVE RESISTENTE

Novo tamanho XG nas apresentações
Reto Alto e Reto Baixo.

Confeccionados em material
macio e resistente.

MODELADORETO

ALTO BAIXO

   

CERVICAL
(C1 - C7)

(T1 - T12)
TORÁCICO

(L1 - L5)
LOMBAR

(S1 - S5)
PÉLVICO

Confira os tamanhos disponíveis na página a seguir.

 

HASTES
FLEXÍVEIS

ÓRTESE PARA COSTAS E CINTURA 

A Órtese para Costas e Cintura é um recurso que auxilia na prevenção 
de lesões e torções causadas por sobrecarga na musculatura das 
costas e do abdômen.

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0080  P  DE 66 A 76cm M  DE 76 A 86cm G  DE 86 A 96cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

COLETE PUTTI ELÁSTICO 

Os recursos são confeccionados em elástico resistente, são ajustáveis 
por fechos aderentes e possuem reforço lateral. Estão disponíveis em 
dois modelos, Reto e Modelado, com duas alturas, Alto e Baixo, para 
atender as diferentes necessidades. O Colete Baixo é indicado para 
estabilização da região lombossacral, e o Colete Alto para a região 
dorso-lombossacral. Os modelos Reto e Modelado permitem uma 
restrição maior ou menor do quadril, respectivamente, e a adaptação a 
diferentes anatomias corporais.

10340440062
ANVISA

exija produtos com registro

TALA
ANATÔMICA

BEGE
1. RETO BAIXO  BC 0601

2. MODELADO BAIXO  BC 0603

1

BEGE
3. RETO ALTO  BC 0602

4. MODELADO ALTO  BC 0604

3

4  

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 74 A 83cm M  DE 84 A 93cm G DE 94 A 103cm

GG  DE 104 A 113cm XG DE 114 A 123cm (apenas BC 0601 e BC0602).

2

Os Coletes Putti Baixo e Putti Alto auxiliam no tratamento de patolo-
gias da coluna vertebral, sendo ideais para casos de:
- Hérnia de disco, tratamento cirúrgico ou conservador;
- Traumatismos;
- Fraturas estáveis ou osteoporóticas;
- Artrose;
- Espondilólise e espondilolistese;
- Instabilidade do tronco no lesado medular ou outras alterações
neurológicas;
- Pós-operatórios;
- Outras afecções da região que necessitam de repouso e/ou
estabilização.

O recurso possui sistema elástico com ajuste regulável através de 
cintas com fechos aderentes e hastes metálicas flexíveis posteriores, 
que garantem flexibilidade ao corpo, ao mesmo tempo em que 
proporcionam firmeza, mesmo em movimentos bruscos. Contém 
suspensórios reguláveis para proporcionar melhor ajuste ao corpo e 
restringir movimentos de torção do tronco.
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HASTES
FLEXÍVEIS

ÓRTESE PARA COSTAS E CINTURA 

A Órtese para Costas e Cintura é um recurso que auxilia na prevenção 
de lesões e torções causadas por sobrecarga na musculatura das 
costas e do abdômen.

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0080  P  DE 66 A 76cm M  DE 76 A 86cm G  DE 86 A 96cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

COLETE PUTTI ELÁSTICO 

Os recursos são confeccionados em elástico resistente, são ajustáveis 
por fechos aderentes e possuem reforço lateral. Estão disponíveis em 
dois modelos, Reto e Modelado, com duas alturas, Alto e Baixo, para 
atender as diferentes necessidades. O Colete Baixo é indicado para 
estabilização da região lombossacral, e o Colete Alto para a região 
dorso-lombossacral. Os modelos Reto e Modelado permitem uma 
restrição maior ou menor do quadril, respectivamente, e a adaptação a 
diferentes anatomias corporais.

10340440062
ANVISA

exija produtos com registro

TALA
ANATÔMICA

BEGE
1. RETO BAIXO  BC 0601

2. MODELADO BAIXO  BC 0603

1

BEGE
3. RETO ALTO  BC 0602

4. MODELADO ALTO  BC 0604

3

4  

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 74 A 83cm M  DE 84 A 93cm G DE 94 A 103cm

GG  DE 104 A 113cm XG DE 114 A 123cm (apenas BC 0601 e BC0602).

2

Os Coletes Putti Baixo e Putti Alto auxiliam no tratamento de patolo-
gias da coluna vertebral, sendo ideais para casos de:
- Hérnia de disco, tratamento cirúrgico ou conservador;
- Traumatismos;
- Fraturas estáveis ou osteoporóticas;
- Artrose;
- Espondilólise e espondilolistese;
- Instabilidade do tronco no lesado medular ou outras alterações
neurológicas;
- Pós-operatórios;
- Outras afecções da região que necessitam de repouso e/ou
estabilização.

O recurso possui sistema elástico com ajuste regulável através de 
cintas com fechos aderentes e hastes metálicas flexíveis posteriores, 
que garantem flexibilidade ao corpo, ao mesmo tempo em que 
proporcionam firmeza, mesmo em movimentos bruscos. Contém 
suspensórios reguláveis para proporcionar melhor ajuste ao corpo e 
restringir movimentos de torção do tronco.
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FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE

FAIXA ABDOMINAL COM HASTES FLEXÍVEIS

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro
PRETA  BC 0081

FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA COM HASTES FLEXÍVEIS

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

O recurso possui hastes flexíveis para maior suporte da região, é 
confeccionado em faixas elásticas com toque agradável e ajustável 
através de fecho aderente, que proporciona melhor compressão. 
Como faixa torácica, auxilia em casos de contusões, fraturas estáveis 
de costelas e vértebras.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 20 x 110cm
PARA USUÁRIOS COM CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE ATÉ 140cm

A Faixa Abdominal Elástica com Hastes Flexíveis auxilia no tratamento 
de lesões ou cirurgias na região do abdômen e estabilização da coluna 
vertebral. Pode ser utilizada como faixa abdominal ou torácica. Indicada 
em casos de: correções posturais e estéticas; contusões torácicas, 
fraturas de costelas e fraturas de vértebras torácicas osteoporóticas; 
descanso lombar; uso pós-operatório (cesárea, rins, hérnias, vesícula, 
cirurgias plásticas e cirurgias em geral do abdômen ou tórax); flacidez 
abdominal pós-parto e pós-cirurgia.

BEGE  BC 0083

HASTES
FLEXÍVEIS

HASTES
FLEXÍVEIS

O recurso possui hastes flexíveis para maior suporte da região, é 
ajustável através de fecho aderente e confeccionado em Neoprene®, 
que mantém a área aquecida, contribuindo para diminuir a dor na 
região lombar.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 20 x 110cm
PARA USUÁRIOS COM CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL DE ATÉ 135cm

A Faixa Abdominal com Hastes Flexíveis auxilia no tratamento de lesões 
ou cirurgias na região do abdômen e na estabilização da coluna 
vertebral. Indicada em casos de: correção e manutenção da postura; 
torções da coluna e lesões por sobrecarga na musculatura das costas e 
abdômen; longos períodos na mesma posição (em pé ou sentado); 
contusões torácicas, fraturas de costelas e fraturas de vértebras 
torácicas osteoporóticas; descanso lombar; uso pós-operatório (cesárea, 
rins, hérnias, vesículas, cirurgias plásticas em geral do abdômen ou 
tórax); flacidez abdominal pós-parto e pós-cirurgia.

TAMANHOS - *Medir a circunferência abdominal na altura do umbigo.

25 x 120cm  BC 0084-25 - Circunferência abdominal de até 150cm*

25 x 140cm  BC 0084-25C140 - Circunferência abdominal de até 170cm*

20 x 120cm  BC 0084 - Circunferência abdominal de até 150cm*

30 x 140cm  BC 0084-30C140 - Circunferência abdominal de até 170cm*

A Faixa Abdominal Elástica auxilia na recuperação de cirurgias na 
região do abdômen e na estabilização da coluna vertebral. Pode ser 
utilizada como faixa abdominal ou torácica. Indicada em casos de: 
correções posturais e estéticas; uso pós-operatório (cesárea, rins, 
hérnias, vesícula, cirurgias plásticas e cirurgias em geral do abdômen 
ou tórax); flacidez abdominal pós-parto e pós-cirurgia.

O recurso é confeccionado em faixas elásticas com toque agradável, é 
ajustável através de fecho aderente, que proporciona melhor 
compressão. O modelo de tamanho 20 x 120cm pode ser utilizado como 
faixa torácica ao ser usado invertido, auxiliando em casos de contusões, 
fraturas estáveis de vértebras e fraturas de costelas. As faixas de 
tamanho 25 x 140cm e 30 x 140cm podem ser usadas após cirurgias 
bariátricas.

ÓRTESE PARA OMBRO/ÚMERO

10340440048
ANVISA

exija produtos com registroPRETA  BC 0085

TÉRMICO

 

O recurso pode ser utilizado no ombro direito ou esquerdo, é confec-
cionado em Neoprene®, que mantém a região aquecida, e é ajustável 
por fecho aderente.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

BILATERAL

FAIXA TORÁCICA ELÁSTICA

A Faixa Torácica Elástica é um recurso que auxilia pessoas na 
recuperação de fraturas, contusões e outros traumas comuns à 
região do tórax. Indicada em casos de:
- Fraturas de costelas ou vértebras torácicas (inclusive osteoporóti-
cas);
- Tratamento de hérnias de disco ("bico de papagaio" - osteófitos 
na coluna lombar);
- Pós-operatórios;
- Manutenção e correção postural.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0606

 P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso é ajustável por fecho aderente, confeccionado em materi-
al macio e resistente, que garante conforto e proteção.

ÓRTESE ABDOMINAL PARA GESTANTE

A Órtese Abdominal para Gestante é um recurso que sustenta a barriga, 
reduzindo a pressão sobre a pelve e a coluna, aliviando dores nas costas 
(lombalgias), pernas e abdômen. Melhora a circulação sanguínea, a 
postura e ajuda no alívio de tensão sobre músculos e ligamentos.

10340440016
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0181
P  DE 38 A 40 M  DE 42 A 44 G ACIMA DE 46

TAMANHOS - MANEQUIM

A Órtese para Ombro/Úmero auxilia em casos de dores e instabili-
dades provocadas por patologias como luxações recidivas, bursites, 
artrites ou outras lesões do ombro e pode ser utilizada para prevenção 
na prática esportiva.

O dispositivo é confeccionado em material leve e macio, que facilita a 
transpiração, garantindo maior conforto. O fechamento ajustável 
possibilita usar o mesmo tamanho durante toda a gestação. A órtese 
se ajusta facilmente ao corpo da mulher, ficando quase imperceptível 
sob a roupa.

MAIOR
ELASTICIDADE
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ÓRTESE PARA OMBRO/ÚMERO

10340440048
ANVISA

exija produtos com registroPRETA  BC 0085

TÉRMICO

 

O recurso pode ser utilizado no ombro direito ou esquerdo, é confec-
cionado em Neoprene®, que mantém a região aquecida, e é ajustável 
por fecho aderente.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

BILATERAL

FAIXA TORÁCICA ELÁSTICA

A Faixa Torácica Elástica é um recurso que auxilia pessoas na 
recuperação de fraturas, contusões e outros traumas comuns à 
região do tórax. Indicada em casos de:
- Fraturas de costelas ou vértebras torácicas (inclusive osteoporóti-
cas);
- Tratamento de hérnias de disco ("bico de papagaio" - osteófitos 
na coluna lombar);
- Pós-operatórios;
- Manutenção e correção postural.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0606

 P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso é ajustável por fecho aderente, confeccionado em materi-
al macio e resistente, que garante conforto e proteção.

ÓRTESE ABDOMINAL PARA GESTANTE

A Órtese Abdominal para Gestante é um recurso que sustenta a barriga, 
reduzindo a pressão sobre a pelve e a coluna, aliviando dores nas costas 
(lombalgias), pernas e abdômen. Melhora a circulação sanguínea, a 
postura e ajuda no alívio de tensão sobre músculos e ligamentos.

10340440016
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0181
P  DE 38 A 40 M  DE 42 A 44 G ACIMA DE 46

TAMANHOS - MANEQUIM

A Órtese para Ombro/Úmero auxilia em casos de dores e instabili-
dades provocadas por patologias como luxações recidivas, bursites, 
artrites ou outras lesões do ombro e pode ser utilizada para prevenção 
na prática esportiva.

O dispositivo é confeccionado em material leve e macio, que facilita a 
transpiração, garantindo maior conforto. O fechamento ajustável 
possibilita usar o mesmo tamanho durante toda a gestação. A órtese 
se ajusta facilmente ao corpo da mulher, ficando quase imperceptível 
sob a roupa.

MAIOR
ELASTICIDADE
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ESPALDEIRA ELÁSTICA - CORRETOR POSTURAL

A Espaldeira Elástica é um recurso que auxilia na reeducação postural, 
prevenindo e tratando problemas decorrentes de uma postura 
incorreta, como hipercifose torácica postural e juvenil, e no tratamen-
to de dores na coluna.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0089 P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

IMOBILIZADOR EM OITO PARA CLAVÍCULA

O Imobilizador em Oito para Clavícula auxilia pessoas com fraturas e 
luxações, imobilizando a região, além de proporcionar correção 
postural.

O recurso possui fechos aderentes para facilitar o ajuste e almofadas 
axilares revestidas em algodão para promover apoio à região da 
clavícula e restringir os movimentos com conforto e segurança. Pode 
ser utilizado diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

BEGE  BC 0088
P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

CORRETOR POSTURAL ELÁSTICO EM OITO

O Corretor Postural Elástico em Oito é um recurso que auxilia na 
reeducação e na manutenção postural, tratando dores e desconfortos 
na região das costas e dos ombros.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro
BEGE  BC 0087

P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O dispositivo é confeccionado em elástico, com fechamento frontal 
por fechos aderentes que facilitam o ajuste e a colocação, além de não 
restringir completamente os movimentos. A espaldeira possui almofa-
das axilares revestidas em algodão, proporcionando conforto ao 
usuário. Pode ser utilizada diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

O dispositivo é confeccionado em elástico, com fechamento traseiro 
por fechos aderentes, possui almofadas axilares revestidas em 
algodão, proporcionando conforto ao usuário. O corretor pode ser 
utilizado diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

MAIOR
ELASTICIDADE

MAIOR
ELASTICIDADE

BOTA
IMOBILIZADORA

Estrutura
com hastes
anatômicas

Bilateral

Tecido
antimicro-

biano

Palmilha
com absorção

de impacto

Solado
ergonômico

Saiba mais em mercur.com.br/m1

A Bota Imobilizadora M1 foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar na reabilitação do usuário
em casos de lesões nas regiões do pé, tornozelo e perna, minimizando as restrições

relacionadas às atividades do dia a dia.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista aos vídeos da Bota Imobilizadora M1
www.youtube.com/mercursa
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BOTA
IMOBILIZADORA

Estrutura
com hastes
anatômicas

Bilateral

Tecido
antimicro-

biano

Palmilha
com absorção

de impacto

Solado
ergonômico

Saiba mais em mercur.com.br/m1

A Bota Imobilizadora M1 foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar na reabilitação do usuário
em casos de lesões nas regiões do pé, tornozelo e perna, minimizando as restrições

relacionadas às atividades do dia a dia.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista aos vídeos da Bota Imobilizadora M1
www.youtube.com/mercursa

 



M 36 A 40

P 37cm

P 27cm

P  32 A 35

33cm - altura

24cm - altura

*O revestimento da bota pode ser adquirido separadamente para reposição.

O recurso possui estrutura confeccionada em metal leve e resistente, 
desenvolvido para adaptar-se ao pé e ao tornozelo, proporcionando maior 
conforto. Possui talas laterais metálicas para uma imobilização adequada e 
solado em EVA. A bota é bilateral, ajustável por fechos aderentes e contém 
revestimento interno que retém menos calor e facilita a transpiração. 
Acompanham o produto três protetores de espuma para proteger áreas de 
maior contato.

A Bota Imobilizadora é um dispositivo que auxilia na reabilitação de 
usuários em casos de:
- Entorses;
- Fraturas estáveis, na ausência de deformidades graves;
- Luxações, entorses e demais lesões que necessitam de imobilização 
do tornozelo;
- Uso pós-operatório;
- Pode ser usada em substituição ao gesso.

BOTA IMOBILIZADORA M1

81284250009
ANVISA

exija produtos com registro

BILATERAL1

2

PRETA 

TAMANHOSTAMANHOS M  36 A 40 G  41 A 46

35,5cm - altura 38cm - altura1. LONGA BC 0644

25cm - altura 26cm - altura2. CURTA BC 0646

BOTA IMOBILIZADORA

PRETAPRETA

1 2

10340440054
ANVISA

exija produtos com registro

BILATERAL

SOLADO
ERGONÔMICO

REVESTIMENTO
TRANSPIRÁVEL

PERMITE
RAIO-X

HASTES
ANATÔMICAS

A Bota Imobilizadora M1 é um dispositivo que auxilia na reabilitação de 
usuários em casos de:
- Entorses;
- Fraturas estáveis ou tratadas cirurgicamente;
- Luxações e subluxações;
- Ruptura do tendão do calcâneo (tendão de Aquiles);
- Lesões de ligamentos (estiramentos ou rupturas);
- Prevenção de deformidades articulares da artrite reumatoide;
- Complicações do pé diabético (artropatia de Charcot);
- Uso pós-cirúrgico;
- Posicionamento do pé após AVC ou outras lesões neurológicas 
(correção do pé equino);
- Substituição ao uso do gesso.

*O revestimento da bota pode ser adquirido separadamente para reposição.

O recurso é bilateral e cumpre sua função imobilizadora sem comprometer 
a autonomia da pessoa lesionada, proporcionando mobilidade e conforto, 
através de tecnologias em cinco principais componentes: estrutura, solado, 
palmilha, protetor de calcanhar e revestimento. A estrutura possui hastes 
anatômicas que encaixam na perna e panturrilha. O componente é produzi-
do em material resistente, sem a utilização de metais, o que possibilita o uso 
da bota para a realização de exames de raio-x. O solado apresenta uma 
curvatura com ângulo especialmente desenvolvido para estimular um 
movimento mais natural do joelho e quadril durante a caminhada. A 
palmilha proporciona absorção de impacto e distribuição adequada da 
pressão plantar (forças que se distribuem na planta do pé) para minimizar a 
sobrecarga nas estruturas do pé, tornozelo e perna. O protetor de calcanhar 
é uma peça anatômica com a função de aliviar a pressão da região posterior 
do pé e perna, bem como aumentar a imobilização. O revestimento é 
transpirável e contém nanopartículas de íons de prata, que neutralizam a 
proliferação de bactérias no próprio tecido, reduzindo o mau cheiro 
ocasionado pelo uso prolongado. 

M 36 A 40 (24,5 A 27cm) G 41 A 47 (27,5 A 30cm)

1. LONGA BC 0649

2. CURTA BC 0648

TAMANHOS P 32 A 35 (21 A 24 cm)

32cm - altura

24cm - altura

33cm - altura

24cm - altura

34cm - altura

24cm - altura

30

IMOBILIZADOR PARA JOELHO FIXO

10340440070
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE

PRETA

REVESTIMENTO INTERNO PARA BOTA IMOBILIZADORA

BILATERALBILATERAL1

2

O recurso possui três talas posteriores fixas em alumínio que 
podem ser modeladas de acordo com a curvatura do joelho, além 
de talas laterais removíveis, que podem ser posicionadas de acordo 
com a circunferência da perna. O imobilizador pode ser ajustado 
através de fechos aderentes e cinta elástica localizada na região do 
joelho, proporcionando melhor ajuste e compressão. O dispositivo é 
confeccionado em tecido acolchoado com espuma e forro e pode 
ser utilizado em substituição ao gesso, facilitando a higienização e 
permitindo a aplicação de correntes elétricas (eletroterapia) 
durante o período de recuperação.

*Corresponde à medida da circunferência do imobilizador.

TAMANHOS P 50cm M 60cm G 70cm

LARGURA SUPERIOR  59cm

LARGURA SUPERIOR  68cm

ESTREITO* BC 0631

LARGO* BC 0632

O Imobilizador para Joelho Fixo é um recurso que auxilia na 
recuperação de pessoas em casos de:
- Fraturas do joelho (planalto tibial; condilar e/ou patelar);
- Fraturas do membro inferior, em substituição ao aparelho gessado;
- Luxação do joelho;
- Luxação patelar;
- Uso ortopédico para posicionamento do membro inferior;
- Uso pós-operatório quando necessária a imobilização do joelho;
- Auxílio para treino em ortostase.

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40

25cm - altura24cm - altura2. CURTA BC 0116

35,5cm - altura33cm - altura1. LONGA BC 0117

O item foi desenvolvido para uso com a Bota Imobilizadora, quando 
necessário higienizar ou substituir o revestimento que acompanha a 
bota.

G  41 A 46

26cm - altura

38cm - altura

O Revestimento Interno para Bota Imobilizadora é fabricado em tecido 
com trama que possibilita menor retenção de calor e umidade, 
facilitando também a transpiração. O item possui toque agradável e 
acolchoado, é prático para higienizar ou substituir, podendo ser 
utilizado em ambos os pés. Acompanham o produto protetores de 
espuma para regiões de pressão.
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IMOBILIZADOR PARA JOELHO FIXO

10340440070
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE

PRETA

REVESTIMENTO INTERNO PARA BOTA IMOBILIZADORA

BILATERALBILATERAL1

2

O recurso possui três talas posteriores fixas em alumínio que 
podem ser modeladas de acordo com a curvatura do joelho, além 
de talas laterais removíveis, que podem ser posicionadas de acordo 
com a circunferência da perna. O imobilizador pode ser ajustado 
através de fechos aderentes e cinta elástica localizada na região do 
joelho, proporcionando melhor ajuste e compressão. O dispositivo é 
confeccionado em tecido acolchoado com espuma e forro e pode 
ser utilizado em substituição ao gesso, facilitando a higienização e 
permitindo a aplicação de correntes elétricas (eletroterapia) 
durante o período de recuperação.

*Corresponde à medida da circunferência do imobilizador.

TAMANHOS P 50cm M 60cm G 70cm

LARGURA SUPERIOR  59cm

LARGURA SUPERIOR  68cm

ESTREITO* BC 0631

LARGO* BC 0632

O Imobilizador para Joelho Fixo é um recurso que auxilia na 
recuperação de pessoas em casos de:
- Fraturas do joelho (planalto tibial; condilar e/ou patelar);
- Fraturas do membro inferior, em substituição ao aparelho gessado;
- Luxação do joelho;
- Luxação patelar;
- Uso ortopédico para posicionamento do membro inferior;
- Uso pós-operatório quando necessária a imobilização do joelho;
- Auxílio para treino em ortostase.

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40

25cm - altura24cm - altura2. CURTA BC 0116

35,5cm - altura33cm - altura1. LONGA BC 0117

O item foi desenvolvido para uso com a Bota Imobilizadora, quando 
necessário higienizar ou substituir o revestimento que acompanha a 
bota.

G  41 A 46

26cm - altura

38cm - altura

O Revestimento Interno para Bota Imobilizadora é fabricado em tecido 
com trama que possibilita menor retenção de calor e umidade, 
facilitando também a transpiração. O item possui toque agradável e 
acolchoado, é prático para higienizar ou substituir, podendo ser 
utilizado em ambos os pés. Acompanham o produto protetores de 
espuma para regiões de pressão.
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ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS

PRETA  BC 0033

10340440080
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

ANATÔMICO

A Órtese para Joelho com Dobradiças Metálicas é um recurso que 
auxilia pessoas com instabilidades do joelho causadas por lesões 
ligamentares, artroscopia, pós-retirada do gesso e outras compli-
cações da região.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 31 A 35cm M  DE 35 A 39cm

GG DE 43 A 47cm XG DE 47 A 51cm

G  DE 39 A 43cm

O recurso possui dobradiças metálicas laterais com trava, que evitam 
movimentos de lateralização e impedem a hiperextensão do joelho. 
Além disso, ao inverter as dobradiças, a órtese pode ser utilizada para 
impedir o movimento de flexão, imobilizando a articulação do joelho. 
O produto contém faixas ajustáveis para maior compressão e é confec-
cionado em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no joelho 
direito quanto no esquerdo.

ÓRTESE PARA JOELHO COM SUPORTES METÁLICOS FLEXÍVEIS

PRETA  BC 0032

10340440080
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

HASTES
FLEXÍVEIS

A Órtese para Joelho com Suportes Metálicos Flexíveis é um recurso 
que auxilia pessoas na prevenção e tratamento de lesões como
entorses, contusões e lesões ligamentares, uso pós-artroscopia e 
pós-retirada do gesso.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

 CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 51cm

O recurso possui suportes metálicos flexíveis para estabilização da 
região do joelho e orifício reforçado que centraliza a patela. O produto 
possui cintas ajustáveis através de fechos aderentes, proporcionando 
uma compressão adequada na região, e é confeccionado em 
Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da dor e 
prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no joelho direito quanto no 
esquerdo.

ÓRTESE PARA JOELHO

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0031

TÉRMICO
A Órtese para Joelho é um recurso que auxilia pessoas na prevenção e 
tratamento de lesões como entorses, contusões e lesões ligamen-
tares, uso pós-artroscopia e pós-retirada de gesso. 

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

 CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 51cm

O recurso possui três cintas ajustáveis através de fechos aderentes, 
proporcionando uma compressão adequada na região, e tem orifício 
reforçado, que mantém a patela centralizada, reduzindo a pressão 
nessa área. O produto é confeccionado em Neoprene®, que retém o 
calor corporal, auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões.
Pode ser usada tanto no joelho direito quanto no esquerdo.

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL

ÓRTESE SUBPATELAR

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA 

ÓRTESE PARA COXA

10340440076
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0070

TÉRMICOA Órtese para Coxa é um recurso que auxilia pessoas em casos de 
prevenção ou tratamento de lesões musculares, distensões, contraturas 
e traumas locais. Ideal para a prática de esportes.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

O recurso possui formato anatômico, é ajustável através de fecho 
aderente, que proporciona uma compressão adequada para a região. A 
órtese contém acabamento resistente, com bordas reforçadas, e é 
confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto na coxa 
direita quanto na esquerda.

IMOBILIZADOR PARA TORNOZELO

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0642

TALA
ANATÔMICA

O Imobilizador para Tornozelo é um recurso que auxilia pessoas em 
casos de lesões que exijam restrição aos movimentos de flexão e 
lateralização, podendo ser usado em substituição ao gesso ou bota 
imobilizadora.

M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

O recurso possui talas anatômicas laterais e dorsais em alumínio, é 
ajustável por fechos aderentes e cintas cruzadas sobrepostas, para 
proporcionar maior firmeza. Sem as talas, pode ser usado para a 
prática de esportes. O imobilizador é confeccionado em tecido 
resistente e contém forro macio em algodão. Pode ser usado tanto no 
tornozelo direito quanto no esquerdo.

P  DE 21 A 23cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui formato anatômico e reforço interno que oferece 
maior conforto ao usuário. A órtese é ajustável através de fechos 
aderentes, que proporcionam uma compressão adequada na região, e 
é confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
joelho direito quanto no esquerdo.

TAMANHO - CIRCUNFERÊNCIA

P - M DE 33 A 38cm
BC 0039 AB

 

G - GG DE 39 A 46cm
BC 0039 CD

A Órtese Subpatelar é um recurso que auxilia pessoas em casos de 
lesões do tendão patelar, proporcionando suporte e estabilidade à 
região da patela. 

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL
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ÓRTESE SUBPATELAR

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA 

ÓRTESE PARA COXA

10340440076
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0070

TÉRMICOA Órtese para Coxa é um recurso que auxilia pessoas em casos de 
prevenção ou tratamento de lesões musculares, distensões, contraturas 
e traumas locais. Ideal para a prática de esportes.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

O recurso possui formato anatômico, é ajustável através de fecho 
aderente, que proporciona uma compressão adequada para a região. A 
órtese contém acabamento resistente, com bordas reforçadas, e é 
confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto na coxa 
direita quanto na esquerda.

IMOBILIZADOR PARA TORNOZELO

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0642

TALA
ANATÔMICA

O Imobilizador para Tornozelo é um recurso que auxilia pessoas em 
casos de lesões que exijam restrição aos movimentos de flexão e 
lateralização, podendo ser usado em substituição ao gesso ou bota 
imobilizadora.

M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

O recurso possui talas anatômicas laterais e dorsais em alumínio, é 
ajustável por fechos aderentes e cintas cruzadas sobrepostas, para 
proporcionar maior firmeza. Sem as talas, pode ser usado para a 
prática de esportes. O imobilizador é confeccionado em tecido 
resistente e contém forro macio em algodão. Pode ser usado tanto no 
tornozelo direito quanto no esquerdo.

P  DE 21 A 23cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui formato anatômico e reforço interno que oferece 
maior conforto ao usuário. A órtese é ajustável através de fechos 
aderentes, que proporcionam uma compressão adequada na região, e 
é confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
joelho direito quanto no esquerdo.

TAMANHO - CIRCUNFERÊNCIA

P - M DE 33 A 38cm
BC 0039 AB

 

G - GG DE 39 A 46cm
BC 0039 CD

A Órtese Subpatelar é um recurso que auxilia pessoas em casos de 
lesões do tendão patelar, proporcionando suporte e estabilidade à 
região da patela. 

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL
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ÓRTESE PARA TORNOZELO

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0041

TÉRMICO
A Órtese para Tornozelo é um recurso que auxilia pessoas em casos de 
prevenção e recuperação de lesões como entorses, contusões e 
tendinites.

O recurso é confeccionado em Neoprene®, que retém o calor corporal, 
auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões. A órtese é ajustá-
vel através de fechos aderentes, que oferecem melhor ajuste e 
facilitam a colocação e a retirada do produto, especialmente em casos 
de inchaço e/ou limitação de movimentos. Pode ser usada tanto no 
tornozelo direito quanto no esquerdo.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

ÓRTESE PUNHO COM TALA PARA POLEGAR

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

BILATERAL

BILATERAL

A Órtese Punho com Tala para Polegar auxilia pessoas na prevenção e 
tratamento de lesões por esforço repetitivo e/ou DORT, em casos de 
tendinite, tenossinovite e síndrome de “De Quervain”; também é 
indicada para lesões e dores no punho e polegar.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

O recurso possui tala anatômica removível, que proporciona 
estabilização e proteção do polegar, podendo ser retirada quando 
desejado. A órtese é ajustável através de fecho aderente, que propor-
ciona compressão adequada, conforme a necessidade, e é confeccio-
nada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no punho 
direito quanto no esquerdo.

PRETA  BC 0055

ÓRTESE CURTA PUNHO COM TALA PARA POLEGAR

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

DIREITA BEGE  BC 0655-D
ESQUERDA BEGE  BC 0655-E

DIREITA PRETA  BC 0655-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0655-EP

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso é leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, que 
proporciona melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica 
interna, que estabiliza o punho e o polegar. Confeccionada em 
tecido macio e resistente, com revestimento em algodão.

A Órtese Curta Punho com Tala para Polegar é um recurso que auxilia 
pessoas na prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite, tenossinovite e síndrome de “De Quervain”, também auxiliando 
na recuperação em pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no 
punho e polegar, que necessitem de estabilização. Para uso também após 
a retirada do gesso.

TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

ÓRTESE LONGA PUNHO COM TALA

ÓRTESE CURTA PUNHO COM TALA

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

DIREITA BEGE  BC 0057-D
ESQUERDA BEGE  BC 0057-E

DIREITA PRETA  BC 0057-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0057-EP

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso é leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, que proporciona 
melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica removível, que estabiliza o 
punho. Confeccionada em tecido macio e resistente, com revestimento em 
algodão.

A Órtese Longa Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como tendinite, 
tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também auxiliando na recupe-
ração em pós-fraturas, torções ou outras lesões e dores no punho e que 
necessitem de estabilização. Para uso também após a retirada do gesso.

ÓRTESE CURTA PUNHO  COM TALA - BILATERAL

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0656-P
BEGE  BC 0656

BILATERAL

A Órtese Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também 
auxiliando na recuperação em pós-fraturas e torções ou outras lesões 
e dores no punho que necessitem de estabilização. Para uso também 
após a retirada do gesso.

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm

G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17cm

O recurso é leve, ajustável através de fechos aderentes, que propor-
cionam compressão adequada. A órtese possui tala anatômica 
removível, que proporciona maior estabilização e proteção do punho, 
podendo ser retirada quando desejado. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão. Pode ser utilizada 
tanto no punho direito quanto no esquerdo.

A Órtese Curta Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também 
auxiliando na recuperação em pós-fraturas, torções ou outras lesões 
e dores no punho e que necessitem de estabilização. Para uso 
também após a retirada do gesso.

DIREITA BEGE  BC 0056-D
ESQUERDA BEGE  BC 0056-E

DIREITA PRETA  BC 0056-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0056-EP

O recurso é leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, que 
proporciona melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica removí-
vel, que estabiliza o punho. Confeccionada em tecido macio e resistente, 
com revestimento em algodão.

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm

G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17cm
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TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

ÓRTESE LONGA PUNHO COM TALA

ÓRTESE CURTA PUNHO COM TALA

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

DIREITA BEGE  BC 0057-D
ESQUERDA BEGE  BC 0057-E

DIREITA PRETA  BC 0057-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0057-EP

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso é leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, que proporciona 
melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica removível, que estabiliza o 
punho. Confeccionada em tecido macio e resistente, com revestimento em 
algodão.

A Órtese Longa Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como tendinite, 
tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também auxiliando na recupe-
ração em pós-fraturas, torções ou outras lesões e dores no punho e que 
necessitem de estabilização. Para uso também após a retirada do gesso.

ÓRTESE CURTA PUNHO  COM TALA - BILATERAL

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0656-P
BEGE  BC 0656

BILATERAL

A Órtese Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também 
auxiliando na recuperação em pós-fraturas e torções ou outras lesões 
e dores no punho que necessitem de estabilização. Para uso também 
após a retirada do gesso.

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm

G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17cm

O recurso é leve, ajustável através de fechos aderentes, que propor-
cionam compressão adequada. A órtese possui tala anatômica 
removível, que proporciona maior estabilização e proteção do punho, 
podendo ser retirada quando desejado. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão. Pode ser utilizada 
tanto no punho direito quanto no esquerdo.

A Órtese Curta Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também 
auxiliando na recuperação em pós-fraturas, torções ou outras lesões 
e dores no punho e que necessitem de estabilização. Para uso 
também após a retirada do gesso.

DIREITA BEGE  BC 0056-D
ESQUERDA BEGE  BC 0056-E

DIREITA PRETA  BC 0056-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0056-EP

O recurso é leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, que 
proporciona melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica removí-
vel, que estabiliza o punho. Confeccionada em tecido macio e resistente, 
com revestimento em algodão.

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm

G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17cm
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10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA

TALA
ANATÔMICA

A Órtese Punho com Tala é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões por esforço repetitivo, como 
tendinite e tenossinovite, recuperação em pós-fraturas, torções ou 
outras lesões e dores no punho que necessitem de estabilização. Para 
uso também após a retirada do gesso.

O recurso possui tala anatômica removível, que proporciona maior 
estabilização e proteção do punho, podendo ser retirada quando 
desejado. A órtese é ajustável através de fecho aderente, proporcionando 
compressão adequada, é confeccionada em Neoprene®, que retém o calor 
corporal, auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

DIREITA  BC 0052-D ESQUERDA  BC 0052-E

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0051

ÓRTESE PARA PUNHO

TÉRMICO

TÉRMICO

A Órtese para Punho auxilia pessoas na prevenção e tratamento de lesões 
por esforço repetitivo, como tendinite e tenossinovite, recuperação em 
pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no punho que necessitem 
de estabilização. Para uso também após a retirada do gesso.

O recurso é ajustável através de fecho aderente, proporcionando 
compressão adequada, e é confeccionado em Neoprene®, que retém o 
calor corporal, auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

BILATERAL

ÓRTESE PUNHO COM TALA

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA BC 0657P
BEGE BC 0657

TALA
ANATÔMICA

A Órtese Longa Punho com Tala – Bilateral é um recurso que auxilia 
pessoas no tratamento de lesões por esforço repetitivo, como tendini-
te, tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, também auxiliando na 
recuperação em pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no punho 
que necessitem de estabilização. A órtese oferece sustentação extra 
para o antebraço e pode ser usada também após a retirada do gesso.

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 A 21cm

G  DE 21 A 23cm GG  DE 23 A 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17cm

O recurso é leve, ajustável através de fechos aderentes, que propor-
cionam compressão adequada. A órtese possui tala anatômica 
removível, que proporciona maior estabilização e proteção do punho, 
podendo ser retirada quando desejado. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão. Pode ser utilizada 
tanto no punho direito quanto no esquerdo.

ÓRTESE LONGA PUNHO COM TALA - BILATERAL

BILATERAL
NOVA
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A Órtese para Cotovelo é um recurso que auxilia pessoas na prevenção 
e recuperação de lesões na região do cotovelo, tais como tendinites e 
outras lesões provocadas por movimentos intensos e/ou repetitivos.

10340440078
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0061

TÉRMICO

ANATÔMICO

ÓRTESE DUPLA TENNIS ELBOW

A Órtese Dupla Tennis Elbow é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e no alívio das dores causadas por esforço da região do 
antebraço e cotovelo, proporcionando suporte em movimentos que 
envolvem constante tensão dos músculos. Indicada para tratamento 
de epicondilite, tendinite e tenossinovite, para prática de esportes e 
atividades do dia a dia.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0059

TÉRMICO

O recurso possui tala metálica e ajuste duplo com fecho aderente, que 
proporciona maior compressão para os músculos do antebraço e é 
confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
antebraço direito quanto no esquerdo.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

BILATERAL

BILATERAL

O recurso possui sistema de tiras duplas, que permitem graduar a 
compressão e facilitar a colocação do produto. Confeccionada em 
Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da dor e 
prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no cotovelo esquerdo 
quanto no direito.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

ÓRTESE PARA COTOVELO

BILATERAL

10340440045
ANVISA

exija produtos com registroPRETA  BC 0058

ÓRTESE IMOBILIZADORA DE DEDOS

O recurso possui tala de alumínio que se estende do punho até o dedo 
para maior imobilização, e faixas reguláveis com fechos aderentes, 
para melhor ajuste. Pode ser usada na mão direita ou esquerda e em 
todos os dedos, com exceção do polegar.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

A Órtese Imobilizadora de Dedos auxilia pessoas em casos de fraturas, 
luxações, entorses, rupturas e lesões de tendões, deformação de "dedo 
em martelo", tendinite e tenossinovite dos músculos flexores dos 
dedos, proporcionando uma imobilização dos dedos e ossos 
metacarpianos.
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PRÁTICA

CONFORTÁVEL

FUNCIONAL

Tipoia
Estabilizadora
Estofada
“Velpeau"

Proporciona apoio seguro e 
confortável quando necessária a 
imobilização do ombro, braço e
antebraço. Pode ser colocada ou 
retirada de maneira simples, com 
apenas uma das mãos.

www.mercur.com.br

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo das Tipoias
www.youtube.com/mercursa

 

Bilateral e sem a necessidade
de virar o produto do avesso.

Orifício para encaixe
anatômico  do cotovelo.

Permite a limitação dos
movimentos nas três articulações
(ombro, braço e antebraço).

Protetor de
ombro com novo
estofamento.

Tiras ajustáveis
de material leve
e resistente.

1 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW   2 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW ESPORTE

TÉRMICO
A Órtese Tennis Elbow é um recurso que proporciona suporte à região 
do punho ou cotovelo, auxiliando na redução da tensão, dor e rigidez 
nos tendões e músculos. Ideal para prática de tênis, padel, golfe e 
outros esportes que exijam sobrecarga dos punhos e cotovelos.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro
TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1. PRETA  BC 0050

2. CINZA  BC 0050-S

1

2

BILATERALO recurso possui faixa ajustável com fechamento aderente, que 
proporciona melhor compressão. Pode ser usada ao redor do punho, 
como munhequeira, ou abaixo do cotovelo, no antebraço. A órtese é 
confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
punho/cotovelo direito quanto no esquerdo.
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PRÁTICA

CONFORTÁVEL

FUNCIONAL

Tipoia
Estabilizadora
Estofada
“Velpeau"

Proporciona apoio seguro e 
confortável quando necessária a 
imobilização do ombro, braço e
antebraço. Pode ser colocada ou 
retirada de maneira simples, com 
apenas uma das mãos.

www.mercur.com.br

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo das Tipoias
www.youtube.com/mercursa

 

Bilateral e sem a necessidade
de virar o produto do avesso.

Orifício para encaixe
anatômico  do cotovelo.

Permite a limitação dos
movimentos nas três articulações
(ombro, braço e antebraço).

Protetor de
ombro com novo
estofamento.

Tiras ajustáveis
de material leve
e resistente.

1 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW   2 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW ESPORTE

TÉRMICO
A Órtese Tennis Elbow é um recurso que proporciona suporte à região 
do punho ou cotovelo, auxiliando na redução da tensão, dor e rigidez 
nos tendões e músculos. Ideal para prática de tênis, padel, golfe e 
outros esportes que exijam sobrecarga dos punhos e cotovelos.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro
TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1. PRETA  BC 0050

2. CINZA  BC 0050-S

1

2

BILATERALO recurso possui faixa ajustável com fechamento aderente, que 
proporciona melhor compressão. Pode ser usada ao redor do punho, 
como munhequeira, ou abaixo do cotovelo, no antebraço. A órtese é 
confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando 
na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
punho/cotovelo direito quanto no esquerdo.

TIPOIA ESTABILIZADORA ESTOFADA "VELPEAU" INFANTIL

INFANTIL

BILATERAL

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

I  DE 20 A 25cm PP  DE 26 A 30cm

TAMANHOS   INFANTIL/PP 

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. 

AZUL MARINHO  BC 0069-RE

ROSA  I  BC 0069-REIRO
ROSA PP  BC 0069-REAARO

AZUL  I   BC 0069-REIAZ
AZUL  PP   BC 0069-REAAAZ

I  DE 20 A 25cm  PP  DE 26 A 30cm

TAMANHOS   INFANTIL/PP 

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. 

A Tipoia Estabilizadora Estofada Velpeau auxilia pessoas durante a 
recuperação de lesões no ombro, braço e mão, proporcionando 
estabilização do membro superior, limitando o movimento nas três 
articulações (ombro, cotovelo e punho). O recurso é indicado em 
casos de instabilidades graves do ombro (traumáticas ou de artrite 
reumatoide), sequelas de AVC, contusões, luxações, fraturas 
estáveis do membro superior, bursites, periartrites, uso pós-
operatório e para sustentação do gesso.

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. 

TAMANHOS

I  DE 20 A 25cm PP  DE 26 A 30cm

M DE  36 A 40cm G  DE 41 A 45cm GG DE 46 A 50cm

P  DE 31 A 35cm

A tipoia une design, conforto, praticidade e funcionalidade, poden-
do ser utilizada tanto no braço direito quanto no esquerdo, sem a 
necessidade de inverter as tiras. O recurso possui um orifício 
anatômico responsável por acomodar o antebraço, proporcionando 
um encaixe que evita deslocamentos. O produto contém protetor 
de ombro com ondulações estofadas que proporcionam comodi-
dade no uso e menos atrito na região do ombro e pescoço. Confec-
cionada em algodão, a tipoia é estofada em regiões que apoiam e 
acolhem ombro e mão, oferecendo acomodação e conforto térmico 
durante o uso.

BILATERAL

TIPOIA ESTABILIZADORA ESTOFADA "VELPEAU"

41



* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo.

G  DE 41 A 45cmM  DE 36 A 40cmP  DE 31 A 35cm

TAMANHOS 

TIPOIA ORTOPÉDICA

A Tipoia Ortopédica é um recurso que proporciona estabilização e 
sustentação do antebraço em casos de pós-operatório, contusões, 
luxações e instabilidades. Pode ser usada também na sustentação do 
gesso. 

GG DE 46 A 50cm

COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO

O Colar Cervical com Apoio Mentoniano é um recurso que imobiliza a 
coluna cervical, auxiliando pessoas no tratamento de traumatismos 
graves, quadros de dor aguda (cervicalgia, torcicolo) e pós-operatórios.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

ANATÔMICO

P  DE 33 A 37cm M  DE 37 A 40cm G  DE 40 A 44cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

BRANCA  BC 0161

TIPOIA EM TIRA

A Tipoia em Tira é um recurso que proporciona sustentação do 
antebraço, punho e mão em casos de pós-operatório, contusões, 
luxações e instabilidades, podendo ser usada na sustentação do gesso.

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

O recurso pode ser utilizado tanto no braço direito quanto no braço 
esquerdo, através de ajuste da alça com apenas uma mão. Confeccio-
nada em algodão, material resistente e lavável.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

BILATERAL

AZUL MARINHO  BC 0069-SI

AZUL MARINHO  BC 0069-TI

Com formato anatômico, o colar possui bordas estofadas, que propor-
cionam maior conforto, e orifícios que facilitam a transpiração, além 
de fechos aderentes que permitem ajustes de altura e de circunferên-
cia do produto.

O recurso pode ser utilizado tanto no braço direito quanto no braço 
esquerdo, através de ajuste da alça com apenas uma mão. Confeccio-
nada em algodão, é lavável, resistente e seu formato não restringe o 
movimento do ombro.

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

BILATERAL

COLAR CERVICAL DE ESPUMA - LEVE

ANATÔMICO

BRANCA  BC 0162
AZUL MARINHO  BC 0162-Z

BRANCA  BC 0160
 AZUL  MARINHO BC 0160-AZ

BEGE BC 0160-BG

ANATÔMICO

G  12cmM  10cmP  8cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO
do produto

O Colar Cervical de Espuma é um recurso que mantém a coluna 
cervical em posição neutra, proporcionando imobilização parcial para 
auxiliar pessoas no tratamento de traumatismos, quadros de dor 
aguda (cervicalgia, torcicolo) e pós-operatórios. 

57cm

O recurso possui formato anatômico e ajuste em fecho aderente, que 
proporcionam conforto e segurança durante o uso, além de conter capa 
removível de tecido atoalhado, que facilita a higienização. É conhecido 
como Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da coluna cervical em 
posição de repouso durante o sono. Também é indicado após a retirada de 
colar rígido.

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

ATADURA ELÁSTICA - BANDAGEM

MAIOR
ELASTICIDADE

A Atadura Elástica Bandagem é ideal para enfaixamentos compres-
sivos que auxiliam pessoas em casos de varizes, pós-operatórios, 
edemas e amputações. Indicada também para prevenção e tratamen-
to de lesões musculares e articulares em atividades físicas ou em casos 
de lesões por esforço repetitivo.

O produto é confeccionado em elástico confortável e de alta resistên-
cia, que proporciona diferentes níveis de compressão de acordo com a 
necessidade. Disponível em três tamanhos. Contém quatro presilhas 
de metal que facilitam a fixação.

TAMANHOS

7,5 x 120cm BC 0110 10 x 120cm BC 0110-10 15 x 120cm BC 0110-15BEGE

O Colar Cervical de Espuma Leve restringe os movimentos da coluna 
cervical, proporcionando estabilização para auxiliar pessoas no 
tratamento de traumatismos, quadros de dor aguda (cervicalgia, 
torcicolo) e pós-operatórios. 

G  12cmM  10cmP  8cm 57cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO
do produto

O recurso é confeccionado em material leve, possui formato anatômico e 
acabamento em fecho aderente, que permite melhor ajuste do produto. O 
tecido macio proporciona maior conforto ao usuário. É conhecido como 
Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da coluna cervical em posição 
de repouso durante o sono. Também é indicado após a retirada de colar 
rígido.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

COLAR CERVICAL DE ESPUMA
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COLAR CERVICAL DE ESPUMA - LEVE

ANATÔMICO

BRANCA  BC 0162
AZUL MARINHO  BC 0162-Z

BRANCA  BC 0160
 AZUL  MARINHO BC 0160-AZ

BEGE BC 0160-BG

ANATÔMICO

G  12cmM  10cmP  8cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO
do produto

O Colar Cervical de Espuma é um recurso que mantém a coluna 
cervical em posição neutra, proporcionando imobilização parcial para 
auxiliar pessoas no tratamento de traumatismos, quadros de dor 
aguda (cervicalgia, torcicolo) e pós-operatórios. 

57cm

O recurso possui formato anatômico e ajuste em fecho aderente, que 
proporcionam conforto e segurança durante o uso, além de conter capa 
removível de tecido atoalhado, que facilita a higienização. É conhecido 
como Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da coluna cervical em 
posição de repouso durante o sono. Também é indicado após a retirada de 
colar rígido.

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

ATADURA ELÁSTICA - BANDAGEM

MAIOR
ELASTICIDADE

A Atadura Elástica Bandagem é ideal para enfaixamentos compres-
sivos que auxiliam pessoas em casos de varizes, pós-operatórios, 
edemas e amputações. Indicada também para prevenção e tratamen-
to de lesões musculares e articulares em atividades físicas ou em casos 
de lesões por esforço repetitivo.

O produto é confeccionado em elástico confortável e de alta resistên-
cia, que proporciona diferentes níveis de compressão de acordo com a 
necessidade. Disponível em três tamanhos. Contém quatro presilhas 
de metal que facilitam a fixação.

TAMANHOS

7,5 x 120cm BC 0110 10 x 120cm BC 0110-10 15 x 120cm BC 0110-15BEGE

O Colar Cervical de Espuma Leve restringe os movimentos da coluna 
cervical, proporcionando estabilização para auxiliar pessoas no 
tratamento de traumatismos, quadros de dor aguda (cervicalgia, 
torcicolo) e pós-operatórios. 

G  12cmM  10cmP  8cm 57cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO
do produto

O recurso é confeccionado em material leve, possui formato anatômico e 
acabamento em fecho aderente, que permite melhor ajuste do produto. O 
tecido macio proporciona maior conforto ao usuário. É conhecido como 
Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da coluna cervical em posição 
de repouso durante o sono. Também é indicado após a retirada de colar 
rígido.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

COLAR CERVICAL DE ESPUMA
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10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

SUSPENSÓRIO ESCROTAL

10340449053
ANVISA

exija produtos com registroBRANCA  BC 0150
*Para escolher o tamanho adequado, verificar a medida da cintura.

O recurso possui formato anatômico, é confeccionado em tecido 
confortável de algodão e possui elástico para ajuste, facilitando a 
colocação e aumentando o conforto durante o uso.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA (CINTURA)

P  DE 67 A 83cm M  DE 81 A 96cm

G  DE 94 A 110cm GG  DE 108 A 126cm

O Suspensório Escrotal é um recurso que oferece suporte e proteção 
à região escrotal, proporcionando alívio da tensão dos músculos. É 
ideal tanto para a prática de esportes quanto para a recuperação 
pós-operatória em casos de hérnia, varicocele, vasectomia e demais 
lesões na região escrotal.

ATADURA ELÁSTICA SPANDEX

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

PUNHO/ANTEBRAÇO TORNOZELO/COTOVELO

7,5 x 41cm BC 0091 7,5 x 81cm BC 0092

A Atadura Elástica Spandex é ideal para auxiliar pessoas na prevenção 
e tratamento de lesões musculares e articulares, agindo no alívio da 
dor, oferecendo proteção e estabilização extra durante a prática de 
atividades físicas.

JOELHO/COXA

7,5 x 113cm BC 0093

O produto é confeccionado em elástico leve e macio, que facilita a 
transpiração, garantindo maior conforto. Possui fecho aderente que 
facilita o ajuste e proporciona compressão e estabilização adequadas.
Disponível em três tamanhos que permitem o uso em diferentes 
partes do corpo.

BRANCA BC 0111

O produto é confeccionado em elástico confortável, que proporciona 
compressão adequada. Contém duas presilhas plásticas que facilitam 
a fixação.

TAMANHO  10 x 120cm

A Atadura Ajustável Elástica é ideal para auxiliar pessoas na prevenção 
e tratamento de lesões musculares e articulares em atividades físicas 
ou em casos de lesões por esforço repetitivo. Indicada também para 
enfaixamentos compressivos em casos de varizes, pós-operatórios, 
edemas e amputações.

ATADURA AJUSTÁVEL ELÁSTICA
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Cinta de Posicionamento 2m

Possibilita uma fixação adequada
do usuário a cadeiras e poltronas.

Luva Flexora

Auxilia pessoas com dificuldades
motoras a segurarem objetos.

Cinta Elástica
Protetora de Gastrostomia

Conheça as novidades Mercur em tecnologia assistiva.

Confeccionada em elástico, material
leve que proporciona conforto térmico.

www.mercur.com.br

CINTA DE POSICIONAMENTO

O recurso está disponível em três apresentações: para uso em 
abdômen, pernas e pés. Confeccionada em Neoprene® e ajustável por 
fechos aderentes, a cinta foi desenvolvida junto com jogadores de 
basquete em cadeira de rodas, buscando atender suas necessidades 
na prática esportiva e demais atividades.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL

ABDÔMEN  120 x 20cm           PERNAS  100 x 10cm              PÉS  60 x 10cm

ABDÔMEN  BC 0900-120
PERNAS  BC 0901-100

PÉS BC 0901-60

pés

pernas

abdômen

P  DE 58 A 70cm M  DE 68 A 90cm G  DE 88 A 110cmPP  DE 46 A 60cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

 
Confeccionada em material leve, permite melhor ventilação, 
diminuindo o desconforto térmico. Além de confortável, a cinta é 
prática, possibilitando lavar apenas a peça que fica em contato com 
o estoma. Disponível em duas apresentações: para uso com cateter 
e para uso com bóton. 

CINTA ELÁSTICA PROTETORA DE GASTROSTOMIA

A Cinta Protetora de Gastrostomia é um dispositivo pensado para 
trazer proteção para pessoas que se alimentam através de gastros-
tomia. O recurso oculta e protege o bóton ou cateter, evitando o 
desposicionamento ou a retirada acidental ou voluntária dos 
mesmos.

CINTA PROTETORA DE GASTROSTOMIA

PARA USO COM BÓTON  BC 0902
PARA USO COM CATETER BC 0903

PARA USO COM BÓTON  BC 0904
PARA USO COM CATETER BC 0905

*Medir a circunferência da cintura na altura do umbigo.

*Medir a circunferência da cintura na altura do umbigo.

81284250011
ANVISA

exija produtos com registro

81284250011
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

A Cinta Elástica Protetora de Gastrostomia é um dispositivo pensado 
para trazer proteção e conforto para pessoas que se alimentam 
através de gastrostomia. Oculta e protege o cateter ou bóton, 
evitando o desposicionamento e retirada acidental ou voluntária dos 
mesmos.

A cinta possui duas apresentações, uma para uso com bóton e outra 
para uso com cateter, é confeccionada em Neoprene® e ajustável por 
fechos aderentes, proporcionando conforto e praticidade ao usuário.

A Cinta de Posicionamento é um dispositivo multifuncional que permite 
uma efetiva fixação a pessoas com dificuldades no controle do tronco, 
pernas e pés. O recurso proporciona uma sustentação segura para a prática 
de esportes sobre cadeira de rodas, além de outras situações, como 
posicionamento em bancos de automóveis, ônibus ou aviões.
Abdômen: possibilita às pessoas com dificuldades no controle do tronco 
uma sustentação segura e fixação efetiva a cadeiras de rodas, poltronas e 
camas ortostáticas, oferecendo segurança e conforto.
Pernas e Pés: possibilita a cadeirantes uma efetiva fixação de pernas e/ou 
pés, permitindo movimentação e oferecendo conforto e segurança.

P  DE 58 A 70cm M  DE 68 A 90cm G  DE 88 A 110cmPP  DE 46 A 60cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA
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CINTA DE POSICIONAMENTO

O recurso está disponível em três apresentações: para uso em 
abdômen, pernas e pés. Confeccionada em Neoprene® e ajustável por 
fechos aderentes, a cinta foi desenvolvida junto com jogadores de 
basquete em cadeira de rodas, buscando atender suas necessidades 
na prática esportiva e demais atividades.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL

ABDÔMEN  120 x 20cm           PERNAS  100 x 10cm              PÉS  60 x 10cm

ABDÔMEN  BC 0900-120
PERNAS  BC 0901-100

PÉS BC 0901-60

pés

pernas

abdômen

P  DE 58 A 70cm M  DE 68 A 90cm G  DE 88 A 110cmPP  DE 46 A 60cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

 
Confeccionada em material leve, permite melhor ventilação, 
diminuindo o desconforto térmico. Além de confortável, a cinta é 
prática, possibilitando lavar apenas a peça que fica em contato com 
o estoma. Disponível em duas apresentações: para uso com cateter 
e para uso com bóton. 

CINTA ELÁSTICA PROTETORA DE GASTROSTOMIA

A Cinta Protetora de Gastrostomia é um dispositivo pensado para 
trazer proteção para pessoas que se alimentam através de gastros-
tomia. O recurso oculta e protege o bóton ou cateter, evitando o 
desposicionamento ou a retirada acidental ou voluntária dos 
mesmos.

CINTA PROTETORA DE GASTROSTOMIA

PARA USO COM BÓTON  BC 0902
PARA USO COM CATETER BC 0903

PARA USO COM BÓTON  BC 0904
PARA USO COM CATETER BC 0905

*Medir a circunferência da cintura na altura do umbigo.

*Medir a circunferência da cintura na altura do umbigo.

81284250011
ANVISA

exija produtos com registro

81284250011
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

A Cinta Elástica Protetora de Gastrostomia é um dispositivo pensado 
para trazer proteção e conforto para pessoas que se alimentam 
através de gastrostomia. Oculta e protege o cateter ou bóton, 
evitando o desposicionamento e retirada acidental ou voluntária dos 
mesmos.

A cinta possui duas apresentações, uma para uso com bóton e outra 
para uso com cateter, é confeccionada em Neoprene® e ajustável por 
fechos aderentes, proporcionando conforto e praticidade ao usuário.

A Cinta de Posicionamento é um dispositivo multifuncional que permite 
uma efetiva fixação a pessoas com dificuldades no controle do tronco, 
pernas e pés. O recurso proporciona uma sustentação segura para a prática 
de esportes sobre cadeira de rodas, além de outras situações, como 
posicionamento em bancos de automóveis, ônibus ou aviões.
Abdômen: possibilita às pessoas com dificuldades no controle do tronco 
uma sustentação segura e fixação efetiva a cadeiras de rodas, poltronas e 
camas ortostáticas, oferecendo segurança e conforto.
Pernas e Pés: possibilita a cadeirantes uma efetiva fixação de pernas e/ou 
pés, permitindo movimentação e oferecendo conforto e segurança.

P  DE 58 A 70cm M  DE 68 A 90cm G  DE 88 A 110cmPP  DE 46 A 60cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA
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CINTA DE POSICIONAMENTO 2 METROS

PRETA BC 0900-200

LUVA FLEXORA

PRETA BC 0940

81284250013
ANVISA

exija produtos com registro

*Medir do punho até a extremidade do dedo médio.

BILATERAL

Oferece uma sustentação segura do tronco, permitindo movimen-
tação com conforto. É confeccionada em Neoprene® e possui 
sistema de fechamento ajustável, o que possibilita o uso em 
cadeiras de rodas com adequação postural e poltronas.

A Cinta de Posicionamento 2 Metros foi desenvolvida para auxiliar 
no posicionamento de pessoas em cadeira de rodas ou poltronas.
Sustentação segura e fixação efetiva para pessoas com dificuldade 
de controle de tronco a cadeiras de rodas, inclusive as que possuem 
adequação postural, poltronas volumosas e camas ortostáticas, 
oferecendo segurança e conforto.  

A Luva Flexora é um recurso que auxilia pessoas com dificuldades 
motoras a segurarem objetos importantes para a realização de 
suas atividades de vida diária. Este dispositivo faz com que os dedos 
permaneçam fletidos (dobrados) e envolvam o objeto que se deseja 
segurar. É indicada para pessoas que tenham dificuldade de manter 
os dedos fletidos para segurar objetos na realização de suas 
atividades de vida diária. 

Confeccionada em Neoprene®, possui fechamento ajustável 
através de fecho aderente.

TAMANHOS - COMPRIMENTO

PP  DE 13 A 16cm P  DE 15 A 18cm M  DE 17 A 20cm G  DE 19 A 22cm

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 2m

Conheça os nossos facilitadores de atividades de vida diária:

Nossos recursos de Tecnologia Assistiva foram desenvolvidos a partir de oficinas de criação com 
profissionais da saúde, educação, design, usuários e familiares, pensados especialmente para 
atender às necessidades de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, proporcionan-

do-lhes autonomia e independência para realizar as atividades de vida diária (AVDs).

ENGROSSADOR
DE TALHERES

ENGROSSADOR
MULTIUSO

FIXADOR
EM TIRA

PULSEIRA
DE PESO

FIXADOR
MULTIUSO

ABDUTOR
DE POLEGAR

FIXADOR
EM ALÇA

ENGROSSADOR
EM DISCOS

ENGROSSADOR
HORIZONTAL

Saiba mais em:
loja.mercur.com.br/tecnologia-assistiva

Consulte a equipe Mercur para mais informações.48



Conheça os nossos facilitadores de atividades de vida diária:

Nossos recursos de Tecnologia Assistiva foram desenvolvidos a partir de oficinas de criação com 
profissionais da saúde, educação, design, usuários e familiares, pensados especialmente para 
atender às necessidades de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, proporcionan-

do-lhes autonomia e independência para realizar as atividades de vida diária (AVDs).

ENGROSSADOR
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ENGROSSADOR
MULTIUSO

FIXADOR
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PULSEIRA
DE PESO

FIXADOR
MULTIUSO

ABDUTOR
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FIXADOR
EM ALÇA

ENGROSSADOR
EM DISCOS
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HORIZONTAL

Saiba mais em:
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Faixas Elásticas para Exercícios

Resistência impressa na faixa.

Aroma neutro e toque macio.

Em látex natural: excelente elasticidade 
e capacidade de manter a sua resistência 
original. Fonte renovável.

1,5m de comprimento,
mais possibilidades

de exercícios.

Resistências diferenciadas por cores: 
sistema progressivo.

DURÁVEIS PRÁTICAS

Acesse aqui mais informações sobre
as Faixas Elásticas para Exercícios.

www.mercur.com.br 51



COMPRIMENTO
1,5 METRO

LÁTEX
NATURAL

RESISTÊNCIA
PROGRESSIVA

As Faixas Elásticas para Exercícios auxiliam pessoas no fortalecimento 
e resistência de todo o corpo, na melhora da coordenação motora e 
habilidades funcionais, no aumento da mobilidade, flexibilidade e 
força, na prevenção e na reabilitação de lesões, no treinamento 
esportivo, no condicionamento físico e no tratamento pós-operatório.

Os recursos são leves e práticos, possibilitando a realização de diversos 
tipos de exercícios. As faixas possuem sete níveis de resistência, 
representadas por cores diferentes e informação de resistência 
impressa no próprio produto. São produzidas em látex natural 
(matéria-prima), proporcionando durabilidade, têm aroma neutro e 
toque macio. 

FAIXAS ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIOS

10340440061
ANVISA

exija produtos com registro

* Os valores das forças informados são médias estabelecidas através de testes. 
Podem acontecer pequenas variações de acordo com a espessura da faixa.

RESISTÊNCIA

CAIXA 1,5m

EMBALAGEM

CAIXA 45m

FORÇA/PESO (Kg) CORRESPONDENTE AO ALONGAMENTO (%)

% DE ALONGAMENTO NO COMPRIMENTO DA FAIXA

200% (Kg)

BC 1460-AM BC 1468-AM

BC 1460-VM BC 1468-VM

BC 1460-VD BC 1468-VD

BC 1460-AZ BC 1468-AZ

BC 1460-PR BC 1468-PR

BC 1460-PT BC 1468-PT

BC 1460-DO BC 1468-DO

COR

SUAVE

MÉDIA

FORTE

EXTRA FORTE

FORTE ESPECIAL

SUPERFORTE

MÁXIMA

2,1

2,8

3,5

4,2

5,6

8,0

10,7

AMARELA

VERMELHA

VERDE

AZUL

PRETA

PRATA

DOURADA

PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA

O Puxador para Faixa Elástica é um acessório que auxilia no uso da 
Faixa Elástica, tornando mais segura a execução de exercícios.

O acessório proporciona melhor desempenho durante os exercícios e 
garante maior segurança, pois reduz o risco de a faixa escapar. Comer-
cializado em par, sem a Faixa Elástica.

PRETO (PAR)  SEM FAIXA  BC 1200VENDA
EM PAR

1,5 metro 45 metros

50% (Kg)

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

4,0

5,1

100% (Kg)

1,8

2,5

3,0

3,6

4,8

6,9

9,0

1,5

2,0

2,6

3,1

3,9

5,5

7,4

150% (Kg)
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COMPRIMENTO
1,5 METRO

LÁTEX
NATURAL

RESISTÊNCIA
PROGRESSIVA

As Faixas Elásticas para Exercícios auxiliam pessoas no fortalecimento 
e resistência de todo o corpo, na melhora da coordenação motora e 
habilidades funcionais, no aumento da mobilidade, flexibilidade e 
força, na prevenção e na reabilitação de lesões, no treinamento 
esportivo, no condicionamento físico e no tratamento pós-operatório.

Os recursos são leves e práticos, possibilitando a realização de diversos 
tipos de exercícios. As faixas possuem sete níveis de resistência, 
representadas por cores diferentes e informação de resistência 
impressa no próprio produto. São produzidas em látex natural 
(matéria-prima), proporcionando durabilidade, têm aroma neutro e 
toque macio. 

FAIXAS ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIOS

10340440061
ANVISA

exija produtos com registro

* Os valores das forças informados são médias estabelecidas através de testes. 
Podem acontecer pequenas variações de acordo com a espessura da faixa.

RESISTÊNCIA

CAIXA 1,5m

EMBALAGEM

CAIXA 45m

FORÇA/PESO (Kg) CORRESPONDENTE AO ALONGAMENTO (%)

% DE ALONGAMENTO NO COMPRIMENTO DA FAIXA

200% (Kg)

BC 1460-AM BC 1468-AM

BC 1460-VM BC 1468-VM

BC 1460-VD BC 1468-VD

BC 1460-AZ BC 1468-AZ

BC 1460-PR BC 1468-PR

BC 1460-PT BC 1468-PT

BC 1460-DO BC 1468-DO

COR

SUAVE

MÉDIA

FORTE

EXTRA FORTE

FORTE ESPECIAL

SUPERFORTE

MÁXIMA

2,1

2,8

3,5

4,2

5,6

8,0

10,7

AMARELA

VERMELHA

VERDE

AZUL

PRETA

PRATA

DOURADA

PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA

O Puxador para Faixa Elástica é um acessório que auxilia no uso da 
Faixa Elástica, tornando mais segura a execução de exercícios.

O acessório proporciona melhor desempenho durante os exercícios e 
garante maior segurança, pois reduz o risco de a faixa escapar. Comer-
cializado em par, sem a Faixa Elástica.

PRETO (PAR)  SEM FAIXA  BC 1200VENDA
EM PAR

1,5 metro 45 metros

50% (Kg)

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

4,0

5,1

100% (Kg)

1,8

2,5

3,0

3,6

4,8

6,9

9,0

1,5

2,0

2,6

3,1

3,9

5,5

7,4

150% (Kg)

ESTABILIZADOR PARA TORNOZELO TIPO "CAST"

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

TALA
ANATÔMICA

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

TORNOZELEIRA ESPORTIVA COM CADARÇO

A Tornozeleira Esportiva com Cadarço auxilia pessoas na prevenção e 
recuperação de lesões musculares e articulares. Também é recomen-
dada para a prática de esportes, podendo ser usada com chuteira ou 
tênis.

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro
P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui hastes flexíveis laterais que proporcionam firmeza à 
articulação do tornozelo, sem restringir os movimentos. Com acolcho-
amento interno que garante conforto e resistência, contém detalhes 
em elástico e fechamento por cadarços que permitem melhor ajuste 
de compressão.

HASTES
FLEXÍVEIS

ESTABILIZADOR PARA TORNOZELO

PRETA  BC 0043

O Estabilizador para Tornozelo é um recurso que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões da região do tornozelo em casos de 
entorses, contusões e tendinites, proporcionando suporte e 
estabilização dos movimentos de lateralização. Indicado para uso 
ortopédico e esportivo. Pode ser usado com ou sem calçado.

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

HASTES
FLEXÍVEIS

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui hastes laterais que proporcionam maior estabilização 
à articulação do tornozelo, com acolchoamento interno que garante 
conforto e resistência, contém detalhes em elástico e fechamento por 
cadarços, permitindo melhor ajuste, especialmente em casos de 
inchaço. É bilateral, pode ser usado no tornozelo esquerdo ou no 
direito.

PRETA  BC 0046

VENDA
EM PAR

PRETA  BC 0641

O recurso possui talas rígidas anatômicas que garantem a restrição de 
movimentos laterais no local lesionado. Seu revestimento interno é 
produzido em material macio e confortável. O estabilizador possui 
espessura adequada para uso com calçado e é ajustável através de 
faixas elásticas aderentes, possibilitando a utilização mesmo em 
situações de inchaço nos pés. É bilateral, pode ser utilizado tanto no pé 
direito quanto no esquerdo.

BILATERAL

BILATERAL

O Estabilizador para Tornozelo Tipo “Cast” auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de entorses e lesões ligamentares, tratamen-
to de tendinites e sinovites, limitando os movimentos laterais do 
tornozelo.

NOVO
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TORNOZELEIRA COM REFORÇO

A Tornozeleira com Reforço é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

A Tornozeleira com Zíper é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0048

ANATÔMICO

TÉRMICO

ANATÔMICO

G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cmP  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cm

TORNOZELEIRA ESPORTE 

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

ANATÔMICO

A Tornozeleira Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

O recurso tem formato anatômico com bordas reforçadas, que propor-
cionam compressão e resistência adequadas. A tornozeleira é confec-
cionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
tornozelo direito quanto no esquerdo.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 19 A 21cm P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

GG DE 28 A 31cmG DE 25 A 28cm
PRETA  BC 0045-S

PRETA  BC 0047

O recurso tem formato anatômico com bordas reforçadas, que propor-
cionam compressão e resistência adequadas. A tornozeleira possui 
zíper que facilita a colocação e a retirada do produto e é confeccionada 
em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da 
dor e na prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no tornozelo direito 
quanto no esquerdo.

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL

O recurso tem reforço lateral que aumenta a proteção ao tornozelo e 
formato anatômico com bordas reforçadas, que proporcionam 
compressão e resistência adequadas. A tornozeleira é confeccionada 
em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da 
dor e na prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no tornozelo direito 
quanto no esquerdo.

TORNOZELEIRA COM ZÍPER
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TORNOZELEIRA COM REFORÇO

A Tornozeleira com Reforço é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

A Tornozeleira com Zíper é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0048

ANATÔMICO

TÉRMICO

ANATÔMICO

G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cmP  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cm

TORNOZELEIRA ESPORTE 

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

ANATÔMICO

A Tornozeleira Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomenda-
da também para a prática de esportes.

O recurso tem formato anatômico com bordas reforçadas, que propor-
cionam compressão e resistência adequadas. A tornozeleira é confec-
cionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no 
tornozelo direito quanto no esquerdo.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 19 A 21cm P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

GG DE 28 A 31cmG DE 25 A 28cm
PRETA  BC 0045-S

PRETA  BC 0047

O recurso tem formato anatômico com bordas reforçadas, que propor-
cionam compressão e resistência adequadas. A tornozeleira possui 
zíper que facilita a colocação e a retirada do produto e é confeccionada 
em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da 
dor e na prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no tornozelo direito 
quanto no esquerdo.

BILATERAL

BILATERAL

BILATERAL

O recurso tem reforço lateral que aumenta a proteção ao tornozelo e 
formato anatômico com bordas reforçadas, que proporcionam 
compressão e resistência adequadas. A tornozeleira é confeccionada 
em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da 
dor e na prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no tornozelo direito 
quanto no esquerdo.

TORNOZELEIRA COM ZÍPER TORNOZELEIRA ELÁSTICA

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

ANATÔMICO
A Tornozeleira Elástica é um recurso transpirável que auxilia na 
prevenção e tratamento de lesões musculares e articulares. É ideal para 
a prática de esportes. 

M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cmP  DE 21 A 23cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui bordas reforçadas, que proporcionam resistência e 
durabilidade, é confeccionado em material elástico, confortável e 
resistente, com tramas que acompanham o contorno do corpo, 
proporcionando uma modelagem anatômica. 

VENDA
EM PAR

MAIOR
ELASTICIDADE

BRANCA  BC 0647-BRAZUL  BC 0647-Z

JOELHEIRA ESPORTE COM ORIFÍCIO REFORÇADO

A Joelheira Esporte com Orifício Reforçado é um recurso térmico que auxilia 
pessoas na prevenção e tratamento de lesões no joelho em casos em que é 
necessário manter a patela centralizada e com alívio de pressão, proporcio-
nando estabilidade à região. Indicada para situações de uso mais intenso.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0037-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

TÉRMICO

ANATÔMICO

JOELHEIRA ESPORTE COM ORIFÍCIO

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0036-S
TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

A Joelheira Esporte com Orifício é um recurso térmico que auxilia pessoas 
na prevenção e tratamento de lesões no joelho em casos em que é 
necessário manter a patela centralizada e com alívio de pressão, proporcio-
nando estabilidade à região. Indicada para situações de uso moderado.

PRETA  BC 0647-P

O recurso contém costuras na parte traseira, que ajudam a estruturá-lo, 
tornando-o anatômico e confortável para o movimento de flexão do joelho. 
Além disso, possui orifício para centralizar a patela e bordas reforçadas, para 
mais durabilidade. Confeccionada em Neoprene®, que retém o calor 
corporal, auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser 
usada tanto no joelho direito quanto no esquerdo.

O recurso contém costuras na parte traseira, que ajudam a estruturá-lo, 
tornando-o anatômico e confortável para o movimento de flexão do joelho. 
Além disso, possui orifício para centralizar a patela e bordas reforçadas, para 
mais durabilidade. Confeccionada em Neoprene®, que retém o calor 
corporal, auxiliando na redução da dor e prevenção de lesões. Pode ser 
usada tanto no joelho direito quanto no esquerdo.

BILATERAL

BILATERAL
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M  DE 84 A 92cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PRETA  BC 0192 G  DE 92 A 100cmP  DE 76 A 84cm

O produto é confeccionado em tecido flexível, leve e macio, que 
permite que o suor evapore rapidamente, proporcionando conforto 
térmico. A bermuda é unissex e pode ser usada sob outro calção ou 
bermuda. 

A Bermuda Térmica é ideal para a prática de esportes e atividades 
físicas que exijam maior esforço dos músculos da coxa e virilha. Além 
de reduzir o risco de lesões, ela se ajusta ao corpo sem restringir os 
movimentos, garantindo conforto e desempenho.

BERMUDA TÉRMICA

JOELHEIRA ESPORTE

TÉRMICO

ANATÔMICO

A Joelheira Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões leves, proporcionando estabilidade 
ao joelho. Recomendada também para a prática de esportes.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0035-S
TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

O recurso contém costuras na parte traseira, que ajudam a estruturar a 
joelheira, tornando-a anatômica e confortável para o movimento de flexão 
do joelho. Além disso, possui bordas reforçadas, para mais durabilidade. 
Confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e na prevenção de lesões. Pode ser utilizada tanto no joelho 
direito quanto no esquerdo.

ANATÔMICO

JOELHEIRA ELÁSTICA

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

A Joelheira Elástica é um recurso transpirável ideal para prática esporti-
va, auxiliando na prevenção e tratamento de lesões musculares e 
articulares. 

MAIOR
ELASTICIDADE

P  DE 31 A 35cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

M  DE 35 A 39cm G  DE 39 A 43cm

O recurso possui bordas reforçadas, que proporcionam resistência e 
durabilidade, é confeccionado em material elástico, confortável e 
resistente, com tramas que acompanham o contorno do corpo, 
proporcionando uma modelagem anatômica.

VENDA
EM PAR

ANATÔMICO

UNISSEX

PRETA  BC 0633-P

AZUL  BC 0633-Z BRANCA  BC 0633-BR

BILATERAL
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M  DE 84 A 92cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PRETA  BC 0192 G  DE 92 A 100cmP  DE 76 A 84cm

O produto é confeccionado em tecido flexível, leve e macio, que 
permite que o suor evapore rapidamente, proporcionando conforto 
térmico. A bermuda é unissex e pode ser usada sob outro calção ou 
bermuda. 

A Bermuda Térmica é ideal para a prática de esportes e atividades 
físicas que exijam maior esforço dos músculos da coxa e virilha. Além 
de reduzir o risco de lesões, ela se ajusta ao corpo sem restringir os 
movimentos, garantindo conforto e desempenho.

BERMUDA TÉRMICA

JOELHEIRA ESPORTE

TÉRMICO

ANATÔMICO

A Joelheira Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões leves, proporcionando estabilidade 
ao joelho. Recomendada também para a prática de esportes.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0035-S
TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

O recurso contém costuras na parte traseira, que ajudam a estruturar a 
joelheira, tornando-a anatômica e confortável para o movimento de flexão 
do joelho. Além disso, possui bordas reforçadas, para mais durabilidade. 
Confeccionada em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na 
redução da dor e na prevenção de lesões. Pode ser utilizada tanto no joelho 
direito quanto no esquerdo.

ANATÔMICO

JOELHEIRA ELÁSTICA

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

A Joelheira Elástica é um recurso transpirável ideal para prática esporti-
va, auxiliando na prevenção e tratamento de lesões musculares e 
articulares. 

MAIOR
ELASTICIDADE

P  DE 31 A 35cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

M  DE 35 A 39cm G  DE 39 A 43cm

O recurso possui bordas reforçadas, que proporcionam resistência e 
durabilidade, é confeccionado em material elástico, confortável e 
resistente, com tramas que acompanham o contorno do corpo, 
proporcionando uma modelagem anatômica.

VENDA
EM PAR

ANATÔMICO

UNISSEX

PRETA  BC 0633-P

AZUL  BC 0633-Z BRANCA  BC 0633-BR

BILATERAL

O recurso possui bordas reforçadas, que proporcionam resistência e 
durabilidade, é confeccionado em material elástico, confortável e 
resistente, com tramas que acompanham o contorno do corpo, 
proporcionando uma modelagem anatômica.

COXAL ELÁSTICO

O Coxal Elástico é um recurso transpirável que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões musculares, em casos como 
distensões, contraturas e traumas locais. Ideal para a prática de esportes.

10340440042
ANVISA

exija produtos com registroBRANCA  BC 0670-BR
PRETA  BC 0670-P

ANATÔMICO

MAIOR
ELASTICIDADE

VENDA
EM PAR

COTOVELEIRA ESPORTE

A Cotoveleira Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes.

10340440078
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0065-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

P  DE 21 A 24cm M  DE 24 A 27cm G  DE 27 A 31cm GG  DE 31 A 35cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

COXAL ESPORTE

O Coxal Esporte é um recurso térmico que auxilia pessoas na 
prevenção e tratamento de lesões musculares, em casos como 
distensões, contraturas e traumas locais. Ideal para a prática de 
esportes.

10340440076
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0075-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 43 A 52cm M  DE 52 A 56cm

G  DE 56 A 63cm GG DE 63 A 67cm

O recurso possui formato anatômico e bordas reforçadas, que propor-
cionam conforto e resistência ao produto. O coxal é confeccionado em 
Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução da dor e 
na prevenção de lesões. Pode ser usado tanto na coxa direita quanto 
na esquerda.

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 43 A 52cm M  DE 52 A 56cm G  DE 56 A 63cm

BILATERAL

BILATERAL

O recurso possui formato anatômico e bordas reforçadas, que propor-
cionam conforto e resistência ao produto. A cotoveleira é confecciona-
da em Neoprene®, que retém o calor corporal, auxiliando na redução 
da dor e na prevenção de lesões. Pode ser usada tanto no cotovelo 
direito quanto no esquerdo.
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1. PRETA BC 0101-P     2. PRETA BC 0100

VENDA
EM PAR

1 - LUVA CICLISMO/MUSCULAÇÃO   2 - LUVA CICLISMO/MUSCULAÇÃO ESPORTE

Os dois modelos de luvas são indicados para prevenção de calosidades, 
bolhas, dores e desconfortos na mão em atividades como ciclismo, 
RPM, spinning e musculação, sendo recomendados também para 
usuários de cadeiras de rodas e muletas.

P  DE 18 A 21cm M  DE 21 A 23cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA *

G  DE 23 A 26cm

* Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar.

COTOVELEIRA ELÁSTICA

A Cotoveleira Elástica é um recurso transpirável que auxilia pessoas na 
prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Ideal para a 
prática de esportes.

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

MAIOR
ELASTICIDADE

ANATÔMICO

VENDA
EM PAR

P  DE 21 A 24cm M  DE 24 A 27cm G  DE 27 A 31cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

O recurso possui bordas reforçadas, que proporcionam resistência e 
durabilidade, é confeccionado em material elástico, confortável e 
resistente, com tramas que acompanham o contorno do corpo, 
proporcionando uma modelagem anatômica.

BRANCA  BC 0660-BR
PRETA  BC 0660-P

1

2

1. Anatômica e confortável, a Luva Ciclismo/Musculação possui palma 
antiderrapante e abertura na parte superior, para facilitar a transpiração. 
Confeccionada em Neoprene®, com acabamento reforçado nas bordas.

2. Anatômica e confortável, a Luva Ciclismo/Musculação Esporte 
possui palma antiderrapante e abertura na parte superior, para 
facilitar a transpiração. Confeccionada em Neoprene®.

PALMA 
ANTIDERRAPANTE

MUNHEQUEIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL

O recurso é confeccionado em elástico com fecho aderente, que 
facilita o ajuste e proporciona compressão e estabilização adequada. 
Possui alça elástica para o polegar, que facilita a colocação.

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

1 PEÇA - DIMENSÕES 25 x 7cm 1 PAR - DIMENSÕES 25 x 7cm

BEGE  BC 0054
PRETA  BC 0054-PR

BEGE  BC 0054-02
PRETA  BC 0054-02PR

A Munhequeira Elástica Ajustável auxilia pessoas na prevenção e 
tratamento de lesões por esforço repetitivo e outras lesões do punho, 
proporcionando alívio da dor e proteção extra durante a prática de 
atividades físicas e atividades de vida diária. 

ALÇA
ELÁSTICA

ALÇA
ELÁSTICA

CALEIRA

PRETA  BC 0104

A Caleira protege as mãos de calosidades e bolhas, evitando o suor 
excessivo em atividades que utilizem a força e preensão das mãos. É 
ideal para a prática de exercícios, como musculação e ciclismo, assim 
como para usuários de cadeiras de rodas ou muletas.

O recurso é prático, fácil de colocar e tirar da mão. Possui acabamento 
reforçado em viés. Parte interna em algodão: macia e absorvente. 
Parte externa em couro: resistente e antiderrapante.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

VENDA
EM PAR

ACABAMENTO
REFORÇADO
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MUNHEQUEIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL

O recurso é confeccionado em elástico com fecho aderente, que 
facilita o ajuste e proporciona compressão e estabilização adequada. 
Possui alça elástica para o polegar, que facilita a colocação.

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

1 PEÇA - DIMENSÕES 25 x 7cm 1 PAR - DIMENSÕES 25 x 7cm

BEGE  BC 0054
PRETA  BC 0054-PR

BEGE  BC 0054-02
PRETA  BC 0054-02PR

A Munhequeira Elástica Ajustável auxilia pessoas na prevenção e 
tratamento de lesões por esforço repetitivo e outras lesões do punho, 
proporcionando alívio da dor e proteção extra durante a prática de 
atividades físicas e atividades de vida diária. 

ALÇA
ELÁSTICA

ALÇA
ELÁSTICA

CALEIRA

PRETA  BC 0104

A Caleira protege as mãos de calosidades e bolhas, evitando o suor 
excessivo em atividades que utilizem a força e preensão das mãos. É 
ideal para a prática de exercícios, como musculação e ciclismo, assim 
como para usuários de cadeiras de rodas ou muletas.

O recurso é prático, fácil de colocar e tirar da mão. Possui acabamento 
reforçado em viés. Parte interna em algodão: macia e absorvente. 
Parte externa em couro: resistente e antiderrapante.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

VENDA
EM PAR

ACABAMENTO
REFORÇADO
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Um produto, muitas histórias.
Assista ao vídeo no seu smartphone.

As Bolsas Térmicas Naturais
são uma alternativa sustentável
para aplicação de frio e calor com fins
terapêuticos.

Elas nasceram a partir do nosso objetivo
de atender às necessidades das pessoas,
disponibilizando um recurso com insumos
100% renováveis. Para isso, os produtos
foram desenvolvidos em conjunto com
usuários, profissionais de saúde
e públicos conectados ao 
nosso propósito.

O MUNDO
CUIDA

DE QUEM
CUIDA

DO MUNDO

Algodão orgânico Caroço de açaí da palmeira juçara



BOLSA TÉRMICA GEL

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

QUENTE
FRIO

81284250002
ANVISA

exija produtos com registro

1

2

VERDE

AZUL

A Bolsa Térmica Gel é um recurso que proporciona aplicação de frio e 
calor terapêuticos, indicados para o tratamento de lesões, processos 
inflamatórios, febres, dores e para promover relaxamento muscular. 

1 - MÉDIA 26,5 x 14,5cm - 410g

CAIXA C/ 1 UN. BC 0130-M
CX. DISPLAY C/ 12 UN. BC 0130-M12
CX. DISPLAY C/ 24 UN. BC 0130-M24
CX. MASTER C/ 48 UN. BC 0130-M48

CX. DISPLAY C/ 20 UN. BC 0130-P20
CX. MASTER C/ 50 UN. BC 0130-P50

2 - PEQUENA 16 x 13,5cm - 200g

BOLSA TÉRMICA NATURAL

81284250012
ANVISA

exija produtos com registro

P  28 cm 

Al
godão orgânico

em
 processos de agroecolo

gi
a

M
até

ria-prima natural

 com
 caroço de Palmeira Ju

ça
ra

 (a
ça

í)

    
Capa lavável

Fácil higienizaçã
o

A Bolsa Térmica Natural é uma alternativa sustentável para aplicação 
de frio e calor terapêuticos. Enquanto quente, a bolsa é indicada para 
auxiliar as pessoas em casos de tensões e dores musculares, cólicas, 
lesões nas articulações e músculos em fase crônica, dor de cabeça 
causada por tensão muscular na região cervical e rigidez nas 
articulações após períodos de imobilização, além de proporcionar 
aquecimento corporal, conforto, relaxamento e bem-estar. Já enquan-
to fria, é indicada para auxiliar pessoas em casos de dores musculares, 
agudas, edemas e hematomas leves, picadas de insetos, olheiras e 
inchaços no rosto, queimaduras leves, pós-operatórios de cirurgias 
faciais, pré/pós-aplicação de injeções, além de relaxamento e descan-
so para a área dos olhos.

1

2

3

O recurso foi desenvolvido em conjunto com usuários e profissionais 
de saúde, é prático e possui formatos que podem ser utilizados em 
qualquer parte do corpo. Feita com caroços do açaí da palmeira juçara 
e algodão orgânico (insumos 100% renováveis), a bolsa tem a intenção 
de cuidar das pessoas e do planeta. Disponível em três tamanhos: P, G 
e Cervical.

O recurso pode ser utilizado tanto frio quanto quente, é reutilizável e 
não congela, podendo ser resfriado no freezer e aquecido no micro-on-
das (sempre imerso em água) ou na água quente. A bolsa se molda 
perfeitamente ao corpo e não é tóxica.

BC 0015-JU
(CXL) 28 x 15cm 

BC 0016-JU
(CXL) 36 x 20cm

BC 0017-JU
(CXL) 49,5 x 19,5cm

C

L

1 - MULTIUSO P - 400G 2 - MULTIUSO G - 900G 3 - CERVICAL - 1.350G

Produto hipoalergênico,
dermatologicamente testado.
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BOLSA TÉRMICA GEL

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

QUENTE
FRIO

81284250002
ANVISA

exija produtos com registro

1

2

VERDE

AZUL

A Bolsa Térmica Gel é um recurso que proporciona aplicação de frio e 
calor terapêuticos, indicados para o tratamento de lesões, processos 
inflamatórios, febres, dores e para promover relaxamento muscular. 

1 - MÉDIA 26,5 x 14,5cm - 410g

CAIXA C/ 1 UN. BC 0130-M
CX. DISPLAY C/ 12 UN. BC 0130-M12
CX. DISPLAY C/ 24 UN. BC 0130-M24
CX. MASTER C/ 48 UN. BC 0130-M48

CX. DISPLAY C/ 20 UN. BC 0130-P20
CX. MASTER C/ 50 UN. BC 0130-P50

2 - PEQUENA 16 x 13,5cm - 200g

BOLSA TÉRMICA NATURAL

81284250012
ANVISA

exija produtos com registro

P  28 cm 

Al
godão orgânico

em
 processos de agroecolo

gi
a

M
até

ria-prima natural

 com
 caroço de Palmeira Ju

ça
ra

 (a
ça

í)

    
Capa lavável

Fácil higienizaçã
o

A Bolsa Térmica Natural é uma alternativa sustentável para aplicação 
de frio e calor terapêuticos. Enquanto quente, a bolsa é indicada para 
auxiliar as pessoas em casos de tensões e dores musculares, cólicas, 
lesões nas articulações e músculos em fase crônica, dor de cabeça 
causada por tensão muscular na região cervical e rigidez nas 
articulações após períodos de imobilização, além de proporcionar 
aquecimento corporal, conforto, relaxamento e bem-estar. Já enquan-
to fria, é indicada para auxiliar pessoas em casos de dores musculares, 
agudas, edemas e hematomas leves, picadas de insetos, olheiras e 
inchaços no rosto, queimaduras leves, pós-operatórios de cirurgias 
faciais, pré/pós-aplicação de injeções, além de relaxamento e descan-
so para a área dos olhos.

1

2

3

O recurso foi desenvolvido em conjunto com usuários e profissionais 
de saúde, é prático e possui formatos que podem ser utilizados em 
qualquer parte do corpo. Feita com caroços do açaí da palmeira juçara 
e algodão orgânico (insumos 100% renováveis), a bolsa tem a intenção 
de cuidar das pessoas e do planeta. Disponível em três tamanhos: P, G 
e Cervical.

O recurso pode ser utilizado tanto frio quanto quente, é reutilizável e 
não congela, podendo ser resfriado no freezer e aquecido no micro-on-
das (sempre imerso em água) ou na água quente. A bolsa se molda 
perfeitamente ao corpo e não é tóxica.

BC 0015-JU
(CXL) 28 x 15cm 

BC 0016-JU
(CXL) 36 x 20cm

BC 0017-JU
(CXL) 49,5 x 19,5cm

C

L

1 - MULTIUSO P - 400G 2 - MULTIUSO G - 900G 3 - CERVICAL - 1.350G

Produto hipoalergênico,
dermatologicamente testado.

10340440055
ANVISA

exija produtos com registro

CINTA MULTIÚSO PARA BOLSA TÉRMICA GEL

PRETA

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL GRANDE

BC 0134 81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

A Bolsa Térmica Gel Grande é um recurso que proporciona aplicação de 
frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de lesões, 
processos inflamatórios, febres, dores ocasionadas por estresse ou má 
postura e para promover relaxamento muscular.

TAMANHO  54 x 25cm PESO  1200g

O recurso possui dimensões adequadas para ser utilizado em regiões 
do corpo que exijam maior área de contato, como costas e coxas. A 
bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é reutilizável e não 
congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas 
(sempre imersa em água) ou na água quente. O produto se molda 
perfeitamente ao corpo e não é tóxico.

A Cinta Multiúso para Bolsa Térmica Gel é um recurso que proporciona 
suporte e compressão para aplicação de frio e calor terapêuticos, 
utilizando a Bolsa Térmica Gel em casos de lesões e dores em geral. 

COM BOLSA TÉRMICA GEL SEM BOLSA TÉRMICA GEL

COSTAS E OMBROS
123cm de comprimento  BC 0121

COSTAS E OMBROS
123cm de comprimento  BC 0121-S

MEMBROS E ARTICULAÇÕES
64cm de comprimento  BC 0120

MEMBROS E ARTICULAÇÕES
64cm de comprimento  BC 0120-S

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS

BC 0135

A Bolsa Térmica Gel para Ombros é um recurso que proporciona 
aplicação de frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de 
lesões, processos inflamatórios, febres, dores ocasionadas por estresse 
ou má postura e para promover relaxamento muscular.

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

81284250003
ANVISA

exija produtos com registroTAMANHO  40 x 29cm PESO  800g

O recurso possui formato ideal para a utilização na região dos ombros 
e pescoço. A bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é 
reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida 
no micro-ondas (sempre imersa em água) ou na água quente. O 
produto se molda perfeitamente ao corpo e não é tóxico.

TÉRMICO

O recurso é confeccionado em Neoprene®, que conserva a tem-
peratura da bolsa por mais tempo, é ajustável através de fechos 
aderentes e disponível em dois modelos ajustáveis, um para aplicações 
em membros e articulações e outro para costas e ombros. Permite a 
realização de atividades ao mesmo tempo em que está sendo aplicado 
o frio ou calor.
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81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OLHOS

BC 0256

VENDA
EM PAR

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL GATO

BC 0132

A Bolsa Térmica Gel Gato é um recurso que proporciona aplicação 
de frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de lesões, 
processos inflamatórios, febres, dores, cólicas e para promover 
relaxamento muscular.

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL PARA SEIOS

BC 0133 81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR

TAMANHO  19,9 x 17,5cm PESO  380g

O recurso possui formato e visual lúdicos, com ilustração de um 
gato segurando um aquário, permitindo que, ao manusear a bolsa, 
tenha-se a ideia de que o peixinho está se movimentando. A bolsa 
pode ser usada tanto fria quanto quente, é reutilizável e não 
congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-on-
das (sempre imersa em água) ou na água quente. O produto se 
molda perfeitamente ao corpo e não é tóxico.

TAMANHO  17cm DE DIÂMETRO

A Bolsa Térmica Gel para Seios é um recurso que proporciona aplicação 
de frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de processos 
inflamatórios, recuperação em pós-operatórios, desmanche de 
caroços que se formam durante amamentação e contra a flacidez, 
ajudando a tonificar os seios.

PESO DO PAR  260g

A Bolsa Térmica Gel para Olhos é um recurso que proporciona 
aplicação de frio e calor terapêuticos, indicados para aliviar inchaços, 
olheiras e afecções na região das pálpebras (terçol), auxiliar na 
recuperação de pós-operatório e promover relaxamento.

TAMANHO  8,3 x 6,8cm PESO DO PAR  44g

O recurso possui formato anatômico, que cobre totalmente o seio. A 
bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é reutilizável e não 
congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas 
(sempre imersa em água) ou na água quente. Não é tóxica.

O recurso possui formato anatômico, que oferece conforto durante a 
aplicação. A bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é 
reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida 
no micro-ondas (sempre imersa em água) ou na água quente. Não é 
tóxica.
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81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OLHOS

BC 0256

VENDA
EM PAR

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL GATO

BC 0132

A Bolsa Térmica Gel Gato é um recurso que proporciona aplicação 
de frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de lesões, 
processos inflamatórios, febres, dores, cólicas e para promover 
relaxamento muscular.

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL PARA SEIOS

BC 0133 81284250003
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR

TAMANHO  19,9 x 17,5cm PESO  380g

O recurso possui formato e visual lúdicos, com ilustração de um 
gato segurando um aquário, permitindo que, ao manusear a bolsa, 
tenha-se a ideia de que o peixinho está se movimentando. A bolsa 
pode ser usada tanto fria quanto quente, é reutilizável e não 
congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-on-
das (sempre imersa em água) ou na água quente. O produto se 
molda perfeitamente ao corpo e não é tóxico.

TAMANHO  17cm DE DIÂMETRO

A Bolsa Térmica Gel para Seios é um recurso que proporciona aplicação 
de frio e calor terapêuticos, indicados para o tratamento de processos 
inflamatórios, recuperação em pós-operatórios, desmanche de 
caroços que se formam durante amamentação e contra a flacidez, 
ajudando a tonificar os seios.

PESO DO PAR  260g

A Bolsa Térmica Gel para Olhos é um recurso que proporciona 
aplicação de frio e calor terapêuticos, indicados para aliviar inchaços, 
olheiras e afecções na região das pálpebras (terçol), auxiliar na 
recuperação de pós-operatório e promover relaxamento.

TAMANHO  8,3 x 6,8cm PESO DO PAR  44g

O recurso possui formato anatômico, que cobre totalmente o seio. A 
bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é reutilizável e não 
congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida no micro-ondas 
(sempre imersa em água) ou na água quente. Não é tóxica.

O recurso possui formato anatômico, que oferece conforto durante a 
aplicação. A bolsa pode ser usada tanto fria quanto quente, é 
reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer e aquecida 
no micro-ondas (sempre imersa em água) ou na água quente. Não é 
tóxica.

10340440067
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO

PRETA

CINTA PARA BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO

A Cinta para Bolsa Flexível para Gelo é um recurso que proporciona 
suporte e compressão para aplicação da Bolsa Flexível para Gelo, em 
casos de lesões e dores em geral. Também pode ser utilizada com a 
Bolsa para Gelo (borracha), porém envolta em uma toalha para 
proteger a pele. 

O recurso é confeccionado em tecido emborrachado flexível e macio, 
que permite o uso de forma eficiente e confortável (moldável ao 
corpo). Para ser utilizada com gelo ou com água gelada.

22cm de diâmetro BC 0025

1 - MÉDIA - 1,2L

26cm de diâmetro BC 0025

2 - GRANDE - 2,3L

A Bolsa Flexível para Gelo é um recurso para aplicação de frio 
terapêutico (crioterapia) indicado para auxiliar pessoas no tratamento 
de lesões musculares e articulares, na redução de inchaços e outros 
sintomas resultantes de processos inflamatórios. Agindo como um 
analgésico natural, proporciona alívio em casos de febres e dores 
agudas.

10340440055
ANVISA

exija produtos com registro

MEMBROS E ARTICULAÇÕES COSTAS E OMBROS

* A Bolsa Flexível para Gelo precisa ser adquirida separadamente.

54cm de comprimento  BC 0123 147cm de comprimento  BC 0124

BEGE

10340440008
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA PARA GELO

O recurso é fabricado em borracha natural e possui parede reforçada. 
Para ser utilizada somente com gelo. 

A Bolsa para Gelo é um recurso para aplicação de frio terapêutico 
(crioterapia) indicado para auxiliar pessoas no tratamento de lesões 
musculares e articulares, na redução de inchaços e outros sintomas 
resultantes de processos inflamatórios. Agindo como um analgésico 
natural, proporciona alívio em casos de febres e dores agudas.

20cm de diâmetro BC 0020

1 - PEQUENA - 0,5L

24cm de diâmetro BC 0021

2 - GRANDE - 1,6L

1 2

1

2

TÉRMICO

LÁTEX
NATURAL

O recurso possui acabamentos reforçados, formato anatômico e 
versátil, permitindo o uso em diferentes regiões do corpo. Além disso, 
a composição em Neoprene® mantém a temperatura baixa por mais 
tempo. Disponível em dois modelos ajustáveis, um para aplicações 
em membros e articulações e outro para costas e ombros. Permite a 
realização de atividades ao mesmo tempo em que está sendo 
aplicado o frio.

FLEXÍVEL
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10340440057
ANVISA

exija produtos com registro

COM CAPA
PROTETORA

10340440057
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE COM CAPA

A Bolsa para Água Quente é um recurso para aplicação de calor 
terapêutico (termoterapia) indicado para auxiliar pessoas no 
tratamento de dores e lesões musculares e articulares, processos 
inflamatórios crônicos, alívio de estresse muscular e cólicas. 

A Bolsa para Água Quente também conta com uma versão com capa 
protetora.

ALETAS
DIFUSORAS
DE CALOR

BORDAS
REFORÇADAS

LILÁS BC 0010-LI
BORDÔ BC 0010-BO
(L x A) 16 x 23cm

LILÁS BC 0014-LI
BORDÔ BC 0014-BO
(L x A) 20 x 31cm

LILÁS BC 0013-LI
BORDÔ BC 0013-BO
(L x A) 20 x 28cm

1 - PEQUENA - 0,5L 2 - MÉDIA - 1,4L 3 - GRANDE - 2L

BORDÔ COM CAPA VERDE BC 0013-BOC

MÉDIA - 1,4L

L

A

O recurso é fabricado em látex natural e possui textura com aletas 
(ranhuras) que aumentam a difusão do calor, atingindo temperaturas 
diferentes em cada lado da bolsa. A bolsa contém bordas reforçadas e 
bocal firme, para maior segurança no manuseio de água quente. 
Disponível em opção com capa protetora.

A versão da Bolsa para Água Quente com capa oferece proteção para a 
pele durante o uso. A capa é fácil de vestir na bolsa e é feita com tecido 
macio, resistente e lavável.

1 2 3

1 2 3
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10340440057
ANVISA

exija produtos com registro

COM CAPA
PROTETORA

10340440057
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE COM CAPA

A Bolsa para Água Quente é um recurso para aplicação de calor 
terapêutico (termoterapia) indicado para auxiliar pessoas no 
tratamento de dores e lesões musculares e articulares, processos 
inflamatórios crônicos, alívio de estresse muscular e cólicas. 

A Bolsa para Água Quente também conta com uma versão com capa 
protetora.

ALETAS
DIFUSORAS
DE CALOR

BORDAS
REFORÇADAS

LILÁS BC 0010-LI
BORDÔ BC 0010-BO
(L x A) 16 x 23cm

LILÁS BC 0014-LI
BORDÔ BC 0014-BO
(L x A) 20 x 31cm

LILÁS BC 0013-LI
BORDÔ BC 0013-BO
(L x A) 20 x 28cm

1 - PEQUENA - 0,5L 2 - MÉDIA - 1,4L 3 - GRANDE - 2L

BORDÔ COM CAPA VERDE BC 0013-BOC

MÉDIA - 1,4L

L

A

O recurso é fabricado em látex natural e possui textura com aletas 
(ranhuras) que aumentam a difusão do calor, atingindo temperaturas 
diferentes em cada lado da bolsa. A bolsa contém bordas reforçadas e 
bocal firme, para maior segurança no manuseio de água quente. 
Disponível em opção com capa protetora.

A versão da Bolsa para Água Quente com capa oferece proteção para a 
pele durante o uso. A capa é fácil de vestir na bolsa e é feita com tecido 
macio, resistente e lavável.

1 2 3

1 2 3

10340440046
ANVISA

exija produtos com registro

PESO

1. FRASCO  320g  BC 1603-FR

2. POTE 1Kg  BC 1610-PT

3. GALÃO 5Kg  BC 1650-GA

FÁCIL
RECARGA1

2
3

5

6

4

5. SACHÊ 1Kg  BC 1610-SA

6. SACHÊ 5Kg  BC 1650-SA

O Gel Condutor Mercur é fabricado a partir de matéria-prima de grau
farmacêutico e passa por criteriosos ensaios de laboratório.  

Gel Condutor

Multiuso, especialmente desenvolvido
para diferentes aplicações que utilizem
o gel como meio de contato.

Proporciona ótima condutibilidade,
que facilita a transmissão de ondas durante
sua aplicação. Altamente deslizante.

4. CAIXA DISPLAY COM 6 FRASCOS 320g  BC 1603-FR6

O Gel Condutor foi desenvolvido para ser utilizado como meio de 
contato para exames e procedimentos como ultrassonografia, 
eletrocardiograma, laser ou luz intensa pulsada, ultrassom terapêuti-
co e transmissão de correntes elétricas (TENS, FES, entre outras). 
O produto é multiuso, proporciona ótima condutibilidade, que 
facilita a transmissão de ondas durante sua aplicação, é altamente 
deslizante, inodoro e não mancha a pele ou a roupa. O gel possui 
viscosidade ideal, evitando que escorra no corpo. Disponível em seis 
apresentações, as embalagens aplicadoras são fáceis de recarregar e 
práticas de utilizar.
A produção do gel conta com espessantes de grau farmacêutico, 
utilizados na fabricação de medicamentos, o que garante maior 
confiabilidade em relação à toxicidade e reações no corpo do usuário. 
 

GEL CONDUTOR

Viscosidade ideal, responsável
pela estabilidade do gel no corpo do usuário.
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INFLÁVEL

RESISTÊNCIA

ALMOFADA TERAPÊUTICA 

10340440066
ANVISA

exija produtos com registro

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA

A Almofada Terapêutica é um recurso indicado para auxiliar pessoas 
que ficam sentadas por longos períodos (inclusive em cadeiras de 
rodas), em casos de pós-parto, pós-operatório, hemorroidas, dores e 
lesões do cóccix (parte final da coluna), proporcionando conforto. 
Ajuda na prevenção e tratamento de escaras.

O recurso é inflável, possui resistência de 130kg e é fabricado em 
borracha natural. 

38cm de diâmetro  BC 0320

Acompanha um folheto informativo sobre escaras.

MÁSCARA GEL

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BC 0255

42 a 67cm de circunferência

A Máscara Gel é um recurso que proporciona aplicação de frio e calor 
terapêuticos; é indicada para ativar a circulação e proporcionar 
relaxamento à área dos olhos, além de alívio de dor em casos de 
enxaqueca, sinusites, olheiras, inchaços, entre outros.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL PESO 160G

PESO  160g

MÁSCARA PARA REPOUSO

PRETA  BC 0251

A Máscara para Repouso protege os olhos da claridade (luz solar ou luz 
artificial). Recomendada para utilização em casa, no trabalho, em 
viagens (automóvel, ônibus ou avião), tratamentos estéticos, entre 
outros.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

O produto possui formato anatômico. A parte interna, confeccionada 
em tecido e estofada em espuma, proporciona um toque macio, 
garantindo conforto para a região dos olhos. Possui faixa elástica com 
ajuste em fecho aderente, que firma a máscara sem causar pressão 
excessiva.

O recurso possui formato anatômico, que se molda à região, e 
fechamento ajustável para conforto durante o uso.

LÁTEX
NATURAL
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DUCHA PARA HIGIENE ÍNTIMA

10340440047
ANVISA

exija produtos com registro

10340440069
ANVISA

exija produtos com registro

LIVRE DE
BISFENOL A

O recurso possui cânula retal e vaginal transparentes, para facilitar a 
higienização. 

TAMANHOS

Nº 10 250ml BC 0400 Nº 12 300ml BC 0401 Nº 14 350ml BC 0402

AMARELA BC 0500-M
AZUL BC 0500-Z
ROSA BC 0500-R

O recurso possui uma válvula que dificulta a entrada de leite no bulbo 
de sucção. Somente o leite armazenado no coletor pode ser utilizado 
para alimentar o bebê. Caso o leite entre no bulbo, deve ser sempre 
descartado. O tira-leite contém bulbo com formato anatômico para 
melhor encaixe na mão, produzido em borracha natural. O produto é 
livre de substâncias químicas como bisfenol A e ftalato. 

A Ducha para Higiene Íntima é um recurso para uso doméstico ou 
hospitalar, auxiliando pessoas na higiene íntima e na aplicação de 
medicamentos, prevenindo infecções ou auxiliando em tratamento 
específico. Também pode ser utilizada para a realização de enemas.

O Tira-Leite Materno é um recurso que auxilia mulheres em fase de 
amamentação, tanto estimulando a produção de leite quanto ajudando na 
retirada em casos de produção excessiva. Além disso, proporciona o 
desenvolvimento do mamilo por meio da sucção. Também indicado para 
prevenção e tratamento de mastite e coleta do leite. 

LÁTEX
NATURAL

TIRA-LEITE MATERNO

NOVAS
CORES
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DUCHA PARA HIGIENE ÍNTIMA

10340440047
ANVISA

exija produtos com registro

10340440069
ANVISA

exija produtos com registro

LIVRE DE
BISFENOL A

O recurso possui cânula retal e vaginal transparentes, para facilitar a 
higienização. 

TAMANHOS

Nº 10 250ml BC 0400 Nº 12 300ml BC 0401 Nº 14 350ml BC 0402

AMARELA BC 0500-M
AZUL BC 0500-Z
ROSA BC 0500-R

O recurso possui uma válvula que dificulta a entrada de leite no bulbo 
de sucção. Somente o leite armazenado no coletor pode ser utilizado 
para alimentar o bebê. Caso o leite entre no bulbo, deve ser sempre 
descartado. O tira-leite contém bulbo com formato anatômico para 
melhor encaixe na mão, produzido em borracha natural. O produto é 
livre de substâncias químicas como bisfenol A e ftalato. 

A Ducha para Higiene Íntima é um recurso para uso doméstico ou 
hospitalar, auxiliando pessoas na higiene íntima e na aplicação de 
medicamentos, prevenindo infecções ou auxiliando em tratamento 
específico. Também pode ser utilizada para a realização de enemas.

O Tira-Leite Materno é um recurso que auxilia mulheres em fase de 
amamentação, tanto estimulando a produção de leite quanto ajudando na 
retirada em casos de produção excessiva. Além disso, proporciona o 
desenvolvimento do mamilo por meio da sucção. Também indicado para 
prevenção e tratamento de mastite e coleta do leite. 

LÁTEX
NATURAL

TIRA-LEITE MATERNO

NOVAS
CORES
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Para melhorar a experiência do consumidor no ponto de venda, disponibilizamos diversos modelos de expositores:
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PERSONALIZAÇÃO DO PDV

EXPOSITORES

Slat Wall 
com testeira personalizável
escolha as imagens para o painel
de acordo com o perfil de público do seu ponto de venda.

Expositor para
Muleta Canadense
Fixa

Expositor Médio

Expositor de balcão

Expositor de Bengalas
e Muletas

Caixa Expositora
para Bolsa 
Térmica Gel

17
4c

m

Pode ser usado
no chão ou
acoplado ao Slat
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Olá!

Nós somos uma empresa familiar de 97 anos, localizada em Santa 
Cruz do Sul – RS. Em quase um século de existência, já passamos 
por muitas coisas; com uma trajetória evolutiva, celebramos os 
nossos acertos e aprendemos com os nossos erros. Mudamos. 
Viramos a chave com o propósito de possibilitar que o mundo 
seja de um jeito bom pra todo o mundo, de organismos a
pessoas. 

Com o compromisso institucional de unir pessoas e organizações 
para construir encaminhamentos e criar soluções sustentáveis, 
desenvolvemos produtos nas áreas da Saúde e da Educação.

Para criar recursos relevantes e que causem o menor dano possí-
vel ao meio ambiente, nos organizamos por projetos, somando 
conhecimentos de áreas distintas e observando as necessidades 
que surgem dos processos de cocriação com usuários, profissio-
nais da saúde, educação e demais públicos relacionados. Cada 
novo projeto toma forma sob a luz dos nossos Direcionadores e 
Direcionamentos, que nos guiam para escolhas responsáveis por 
um comportamento socioambiental. 

O cuidado está presente em tudo o que fazemos. No segmento da 
Saúde, entendemos que cuidar faz bem. E é através do nosso jeito 
de fazer as coisas que queremos inspirar pessoas e organizações a 
praticarem o cuidado: consigo, com os outros e com o planeta.

Daqui para frente queremos aprender, reinventar e evoluir ainda 
mais. Visamos ser, cada vez mais, uma empresa comprometida 
com relacionamentos que valorizam a vida. A sua e a de todo o 
mundo em que vivemos.

Prazer, nós somos a Mercur.

CONHEÇA A MERCUR

CAPACITAÇÕES

E N T R E  E M  C O N T A T O

C O N O S C O  A T R A V É S

D O S  N O S S O S  C A N A I S .

Queremos interagir com você e ampliar as 
oportunidades de nos relacionarmos.

Para isso, disponibilizamos alguns canais 
que irão nos ajudar a compartilhar 
conhecimentos, compreender as suas 
necessidades ou, se você quiser, somente 
trocar uma ideia. 

CAMPANHAS E LANÇAMENTOS

QUALIFICAÇÃO PARA VENDAS

Realizamos treinamentos para qualificar o atendimento da sua equipe, 
proporcionando mais conhecimento sobre os nossos produtos e, 

consequentemente, uma venda ainda mais assertiva ao consumidor.

Canal no Youtube 
atualizado com 

vídeos informativos 
e dicas dos produtos 

para compartilhamento 
com seus clientes

Desenvolvemos e disponibilizamos 
materiais de apoio às vendas para PDV
e meios digitais.

Banners e informações sobre
produto para e-commerce

Postagens para Redes Sociais

Cubos

Cartazes

VídeosBanners
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Portal Mercur: www.mercur.com.br

        facebook.com/mercuroficial

        twitter.com/mercuroficial

        youtube.com/mercursa

        linkedin.com/company/mercur-sa

         instagram.com/mercuroficial
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