
Imobilizador de Ombro Tipo Velpeau  
 
Características: 

Fabricada numa só peça de tecido POROMAX tipo rede em forma de arnês, com uma ombreira anatomicamente desenvolvida para se 
acoplar ao ombro. A parte anterior é constituída por uma aba que abraça o antebraço. A parte posterior é constituída por duas bandas, 
sendo que uma delas possui uma cavidade para alojar o cotovelo do braço e uma parte prolongada na extremidade com fecho em micro  
gancho.
Na outra extremidade nascem duas bandas, em que uma delas abraça o lado oposto, passando por baixo da axila, e na sua extremidade  
apresenta um micro gancho para fixação. A outra banda passa pelo ombro contrário, actuando como uma correia de desagravamento,  
com sistema de micro gancho na sua extremidade para fixação da mesma, estes elementos unem-se através de um cinto de  regulação  
na zona dianteira.
Pelo facto de ser ambidestro, permite ser colocado tanto nas fracturas do membro superior esquerdo como nas do direito. Ambas as  
faces internas são acolchoadas com espuma e forradas a veludo.
Cada elemento da ortótese é diferenciado através de cores e estrelas para facilitar a sua colocação.

Efeitos: 

Imobilização da articulação do ombro e do cotovelo.

Indicações:
Imobilização  das  luxações  na  articulação  acrómio-articular,  indicada  no  tratamento  de  fracturas  do  colo  do  úmero,  fracturas  não 
deslocadas da escápula e das articulações, luxações na zona anterior do ombro. Tratamento da cabeça do úmero e da periartrite aguda  
da tuberosidade escapula umeral. Imobilização do ombro pós inflamação. Reumatismo, poliartrite reumatóide.

Cor:  Preto

                                                                  
                                                                               

 

Tamanhos S/1 M/2 L/3

Perímetro 
( cm )

Perímetro à volta do tórax incluindo o 
braço afectado

< 95 95 - 110   > 110 

FRACTURA EM 
ADUÇÃO

FRACTURA EM 
ABDUÇÃO

FRACTURA DO COLO 
DO ÚMERO

MODO DE COLOCAÇÃO

ALGUMAS FRACTURAS TÍPICAS,  SUSCEPTÍVEIS DE SEREM TRATADAS COM O IMOBILIZADOR VELPEAU
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