
ESTRUTURA: soft em tecido PhyloEtek transpirante sem costuras 
com espessura reduzida, trama diferenciada na zona do poplíteo; 
tubular para PhyloEtek 60; com orifício rotuliano; completamente abrível 
para PhyloEtek 61.
ARTICULAÇÃO/HASTE: dupla vareta em espiral lateral e média
ESTABILIZADOR ROTULIANO: em forma de meia-lua coberto com tecido 
suave, orientável a 360° com sistema de velcro para PhyloEtek 60; 
nenhum para PhyloEtek 61.
FECHO: mediante duas faixas de velcro per� ladas reguláveis 
com sistema de pinças numeradas.
INDICAÇÕES 
PhyloEtek 60: condropatias fémoro-rotuleanas moderadas ou graves; 
leves tendinopatias da rótula; leves artroses fémoro-rotuleanas; luxações rotuleanas 
e/ou distensões do joelho; leve instabilidade pós-traumática.
PhyloEtek 61: leve instabilidade pós-traumática; distensão do joelho, 
estabilização pós-traumática do joelho; gonartrose leve.

Linha PhyloEtek - Joelheira transpirante
aberta e não aberta, com varetas em espiral
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PHYLOETEK 60 PHYLOETEK 61

INSTRUÇÕES DE USO

MEDIDAS
Tamanho Ø Coxa
XS 34–40 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

PHYLOETEK 60 
1. Abra as tiras de velcro e faça deslizar 

ao longo da perna de forma a que a 
zona de silicone presente no interior 
do tutor � que posicionada na parte 
superior da perna.

2. Coloque o tutor de forma a que o 
orifício rotuliano � que colocado exata-
mente na rótula.

3. Por � m, � xe o fecho de velcro inferior A 
e, em seguida, o superior B (� g. 2 e 3).

4. Para remover o tutor, abra as tiras de 
velcro e extraia a joelheira conforme 
na � g. 4.

PHYLOETEK 61 
1. Abra as tiras de velcro e extraia das respe-

tivas casas. Abra o fecho frontal e enrole a 
ortótese apertando-a em volta da perna 
por trás, de forma a que a zona de silicone 
presente no interior do tutor � que posicionada 
na parte superior da perna.

2. Coloque o tutor de forma a que o orifício 
rotuliano � que colocado exatamente na rótula 
e feche primeiro a parte inferior e depois a 
superior do fecho frontal (� g. 1 e 2).

3. En� e as tiras de velcro nas respetivas casas 
e feche primeiro a tira de velcro A e depois a 
superior B (� g. 3 e 4).

4. Para remover o tutor, abra as � tas de velcro 
e en� e-as nas casas, abra o fecho frontal e 
remova a joelheira.

ALTURA
PhyloEtek 60 34 cm
PhyloEtek 61 34 cm

CÓDIGO DE ENCOMENDA
PY-TK60
PY-TK61

15 cm
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EMPRESA CERTIFICADA
ISO 13485:2016

• Utilizar na pele íntegra.
• Se presentes feridas, proteger conforme as indicações médicas.
• Não utilizar em caso de desgaste, rotura ou não integridade do material.
• A embalagem e as instruções fazem parte do dispositivo médico.
• A modi� cação/alteração do dispositivo médico isenta o fabricante de todas as suas

responsabilidades.
• Para evitar uma possível perda de funcionalidade do produto ou uma duração limitada

do mesmo, é aconselhável prevenir/limitar o contacto entre o dispositivo e cremes,
óleos, loções ou substâncias gordas ou ácidas.

• Não proceda a modi� car as regulações efetuadas pelo médico ou técnico de ortopedia
no  de forma a não conduzir a uma perda de funcionalidade do produto.

• O produto não prevê acessórios e não foi pensado para ser usado em conjunto com
outros  (por ex., em caso de aplicação de creme, aguarde o tempo necessário para
a sua absorção completa).

AVISOS DE USO

CONTRAINDICAÇÕES: no momento, nenhuma nota. A aplicação correta,
segundo as indicações pontuais fornecidas pelo médico assistente ou pelo 
técnico ortopédico, não dá lugar a contraindicações.
APLICAÇÃO: apenas para adultos.

UTILIZAÇÃO PREVISTA DO DISPOSITIVO MÉDICO coadjuvante 
no tratamento dos estados patológicos de natureza ortopédica do membro 
inferior.

NOTA: este dispositivo médico de classe I deve ser usado 
com as devidas advertências indicadas nas presentes ins-
truções, em combinação com as fornecidas pelo técnico de 
ortopedia ou pelo médico assistente, que fazem parte inte-
grante das mesmas. Para todas as eventuais problemáticas 
surgidas em consequência da utilização do dispositivo, dirija-
-se ao médico assistente ou ao técnico de ortopedia. Em 
caso de reclamações ou alegados maus funcionamentos, 
queira dirigir-se ao revendedor junto do qual foi adquirido o 
produto. A ortótese é fabricada para utilização exclusiva num 
único paciente. Em caso de incidente grave, morte ou dete-
rioração grave das condições de saúde do paciente, relacio-
nadas com , queira contactar imediatamente o fabricante 
e as Autoridades competentes.

Distribuído em Portugal por: 
medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt

CONSERVAÇÃO: conserve num local seco à temperatura ambiente. Proteja do calor, 
da exposição direta à luz solar e da humidade. Eliminação: não disperse no am-
biente. O produto pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos.

MANUTENÇÃO

SÍMBOLOSIGNIFICADO

Lavagem à mão. NOTA: lavagem à mão normal à temperatura
máxima de 30° com sabão neutro. Passar bem por água

Não branquear

Não secar na máquina de lavar roupa de tambor rotativo

Não engomar

Não lavar a seco
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