
SOLUÇÕES  
PEDIÁTRICAS

Para todas as crianças





AS CRIANÇAS SÃO MAIS ATIVAS DO QUE OS ADULTOS

Não é segredo nenhum que as crianças se mexem mais do que os adultos. Elas têm mais 

energia, brincam mais e enquanto estas incluem a corrida como parte da sua atividade 

diária, a maioria dos adultos não o faz.

Por essa razão adicionamos à nossa linha pediátrica não uma nem duas mas sim três 

novas opções de pés dinâmicos, incluindo um pé de corrida para crianças com membros 

residuais mais longos e um pé híbrido para caminhada / corrida: o Cheetah®Xplore Junior

As crianças podem sonhar em brincar com os amigos, competir em desportos ou passear 

o cão da família e a Össur quer apoiá-los em cada passo.

Total Knee® 
1100

Iceross® Junior
Dermo® e Stabilo

Flex-Foot® Junior Vari-Flex® Junior Cheetah® Xplore 
Junior

Cheetah® JuniorFlex-Run™ Junior

Seleção de Produtos  
da Gama Pediátrica



VARI-FLEX® JUNIOR

O Vari-Flex Junior oferece uma combinação ex-
clusiva entre conforto e dinâmica. É indicado 
especialmente para as crianças, que necessitam 
de energia adicional.

O Vari-Flex Junior é leve, fácil de montar e tem um perfil esguio 
que facilita o acabamento cosmético. Este pé garante níveis de 
confiança mais elevados e a segurança do utilizador. Ao promover 
uma marcha natural com menos fadiga e menor pressão na zona 
lombar e no membro são, é o pé ideal para qualquer atividade.

QUILHA 
COMPRIMENTO 

TOTAL

RESPOSTA
PROPORCIONAL

PROGRESSÃO 
TIBIAL ATIVA

CALCANHAR 
ATIVO CARBON-X®

DEDO DE 
SANDÁLIA

FLEX-FOOT® JUNIOR

Dê um impulso ao seu passo, com um Flex-
Foot em fibra de carbono, especialmente 
desenhado para crianças.

Ideal para crianças, o Flex-Foot Junior garante o retorno total de 
energia. O calcanhar ativo Carbon-X® armazena energia e absorve 
o impacto, enquanto a quilha de comprimento total contribui para 
a estabilidade e ainda para a simetria da passada.

O módulo do pé de perfil baixo com armazenamento de energia 
inclui dedo de sandália e uma pirâmide macho integrada. 
A forma da placa da pirâmide contribui para a resistência 
progressiva do pé.

As camadas de fibra de carbono são cuidadosamente alinhadas 
para oferecer o apoio e a flexibilidade necessárias para 
complementar os movimentos variados das crianças. A deflexão 
do antepé, desde a fase media de apoio até à fase de propulsão, 
é proporcional ao peso da criança e é desenhada para tolerar os 
altos níveis de impacto gerados pelas crianças.
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FLEX-RUN™ JUNIOR

O Flex-Run Junior é uma solução personalizada 
para crianças. A resposta vertical e o retorno de 
energia eficientes são obrigatórios para crianças 
muito ativas.

Desenvolvido para ser o mais flexível dos pés de corrida, o 
Flex-Run Junior oferece absorção de impacto superior, fazendo 
com que este seja o pé ideal para usuários transtibiais e 
transfemorais.
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PROGRESSÃO 
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CHEETA® XPLORE JUNIOR

Um pé híbrido em fibra de carbono, feito 
por medida, desenhado para funcionar tan-
to como um pé para uso diário como para 
desporto.

Para as crianças que requeiram a flexibilidade de um pé para 
o dia a dia e um pé de corrida numa única prótese, o Cheetah 
XPlore Junior é a resposta. O Cheetah Xplore combina o des-
empenho comprovado do nosso pé de corrida Cheetah com um 
calcanhar para uso diário.
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CHEETAH® JUNIOR

Pé em fibra de carbono, feito por medida, de 
alto desempenho desenvolvido principalmente 
para atividades desportivas.

Este é o pé ideal para correr e brincar para usuários transtibiais 
e transfemorais. Monta-se na parte posterior do encaixe, 
tornando-se ágil, resistente e de desempenho comprovado para 
as crianças que queiram praticar desporto.
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ICEROSS ® JUNIOR

Os interfaces em silicone Iceross são ampla-
mente aceites como um sistema de suspensão 
excepcional. Os interfaces Iceross estabilizam 
os tecidos moles, minimizam o pistonamento 
(alongamento), ajudam a melhorar a circulação 
sanguínea e proporcionam conforto.

O interface Iceross Stabilo® Junior Locking (para trancador) 
com Wave foi especialmente desenhado para proporcionar 
conforto e estabilidade para as crianças envolvidas em ativida-
des de alto impacto. Os ingredientes de cuidado ativo da pele 
proporcionam efeitos calmantes para um dia cheio de jogos e 
atividades. Ideal para as crianças que necessitam de estabili-
zação dos tecidos moles.

O Iceross Dermo® Junior Locking (para trancador) com Wave 
oferece excelente conforto e proteção contra impactos para 
as crianças com pele sensível envolvidas em atividades de 
impacto moderado. Os ingredientes de cuidado ativo da pele são 

incorporados no silicone.

TRANCADOR CUIDADO ATIVO 
DA PELE

FORRO SUPERFÍCIE 
INTERNA SEDOSA

MATRIZ 
ESTABILIZADORA

WAVE 
(ONDULADO)

TOTAL KNEE® JUNIOR

O joelho Total Knee Junior inclui todas as carac-
terísticas da tecnologia do premiado Total Knee. 
A durabilidade foi melhorada por rolamentos de 
agulhas de alta qualidade.

Os dias no jardim não são problema para este joelho leve em 
alumínio, extremamente durável. Com um peso de apenas 395 g, 
o Total Knee Junior inclui todas as características da tecnologia 
do premiado Total Knee, com dois terços do tamanho. Uma 
resistência suave à extensão para movimentos rápidos, controle 
da flexão para minimizar a elevação do calcanhar e uma flexão 
de apoio ajustável proporcionam ótimo controlo, absorção de 
impacto e a liberdade para se movimentar como uma criança.

ICELOCK® SÉRIE 700

Um mecanismo de trancador leve e resistente, 
desenvolvido para o uso com os interfaces Ice-
ross Junior.

O Icelock da Série 700 é um mecanismo de trancador, 
com adaptadores de bloqueio e ferramentas de fabricação 
especificamente indicados para membros residuais curtos. O 
trancador é aproximadamente 30% mais pequeno do que os 
trancadores da série 600 e é ideal para aplicações pediátricas 
para o membro inferior.

Ultra-leve e, ao mesmo tempo, forte e durável. As ferramentas de 
fabricação reutilizáveis em aço inoxidável foram desenvolvidas 
para tornar o processo de fabricação o mais simples possível. 
O trancador pode ser removido de dentro do encaixe, tornando 
mais fácil a manutenção.

As crianças podem decorar e 
personalizar os seus interfaces. 

Para isso, incluímos, com cada um, 
marcadores em quatro cores diferentes.

ADAPTADORES JUNIOR

Fabricamos os adaptadores mais leves e resistentes para uso em 
encaixes, joelhos e pés para montar sempre a melhor solução. Indi-
cado para o uso com todos os produtos Össur da gama pediátrica.





FLEX-FOOT® JUNIOR

Referência Descrição Peso kg 15-24 25-34 35-45

JRP0XYY1Z Kit Flex-Foot Junior com pirâmide macho X Categoria 1 2 3

YY: Tamanho (16 - 21) Z: Lado (D/E)
NOTA : As categorias acima aplicam-se apenas ao Flex-Foot Junior. Nem todos os tamanhos estão disponíveis para cada 
categoria

VARI-FLEX® JUNIOR

Referência Descrição Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

VJB0XYYZ Kit Vari-Flex Junior com pirâmide macho X Categoria 1 2 3 4

YY: Tamanho (16 - 21) Z: Lado (D/E)
NOTA : As categorias acima aplicam-se apenas ao Vari-Flex Junior. Nem todos os tamanhos estão disponíveis para cada 
categoria

COBERTURAS COSMÉTICAS PARA USO COM VARI-FLEX JUNIOR

Referência Tamanho (XX)

JRX50XXZ 16-21

FCT0XXZ 22-24

Z: Lado (D/E)

CHEETAH® XPLORE JUNIOR

Referência Descrição Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

CHX0Y24 Kit Cheetah Xplore Júnior Y Categoria 1 2 3 4

FLEX-RUN™JUNIOR

Referência Descrição Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-56 57-67 68-84

FSX007X Kit Flex-Run X Categoria 1 2 3 4 5 6

CHEETAH®JUNIOR

Referência Descrição Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55

CJX0Y00 Kit Cheetah Junior Y Categoria 1 2 3 4

ICEROSS® JUNIOR COM WAVE (PERFIL 3MM)

Referência Método de Suspensão Matriz

I-8302XX Dermo Locking 10 cm

I-8301XX Stabilo Locking 10 cm

XX - Tamanho 12, 14, 16, 18
Nota: Tamanhos 12 e 14 usar rosca M6.
Os tamanhos 16 e 18 usar ligação distal intercambiável para pino com rosca M6 ou M8

TOTAL KNEE®

Referência Descrição

1100 TOTAL KNEE JUNIOR

1100-KE TOTAL KNEE JUNIOR com adaptador ao encaixe de 4 garras

1100-OS TOTAL KNEE JUNIOR com adaptador de pirâmide macho
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