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“Procuramos oferecer soluções
criativas e investigação pioneira
que permitam aos utilizadores
ultrapassar desafios físicos e
alcançar os seus objetivos de vida .”
Martin Matthews, Diretor DMO

dmo
medical

A DM Orthotics é líder mundial no
desenvolvimento e no fabrico de Ortóteses
Dinâmicas de elastómero.
As nossas Ortóteses de Movimento Dinâmico foram
especificamente desenhadas para controlo de
problemas neurológicos e músculo esqueléticos.
Dispomos da nossa própria equipa técnica de
especialistas qualificados para perceber as necessidades
dos profissionais de saúde e dos seus pacientes.
A DM Orthotics foi criada em 2005 e, atualmente,
distribui os seus produtos em mais de 20 países em
todo o mundo. A DMO está claramente focada na
investigação e desenvolvimento e tem um único
objetivo – aumentar a função e independência
do utilizador.
Encontrará mais informação acerca dos produtos
DMO Medical nas próximas páginas.

“Já consigo fazer tantas coisas –
a vida é muito mais divertida!”

fato dmo
O fato DMO foi desenvolvido para alinhar os ombros, tronco e pélvis – melhora a simetria e assiste
na estabilização do corpo e coluna vertebral.
O fato DMO é feito com painéis reforçados e de compressão em zonas estratégicas, que oferecem
o mais alto nível de suporte para ajudar a estabilidade proximal e para afetar positivamente o
tónus muscular.
Fornece:
> Controlo proximal
> Controlo distal
> Núcleo de estabilidade proximal
> Realinhamento biomecânico
> Melhor postura
> Equilíbrio dinâmico
> Melhor função muscular
> Melhor tónus muscular

“Sinto-me muito menos inseguro
devido ao meu problema.
Sinto-me muito mais confiante
em público.”

luvas dmo
A luva DMO foi desenvolvida para melhorar problemas que induzam tónus muscular alto ou baixo e tremor.
A sua conceção única promove a rotação do braço, abdução do polegar e mantém o correto alinhamento do pulso.
Um estudo sobre a eficácia dos produtos DMO na função dos membros superiores em pacientes com LCA (lesões
cerebrais adquiridas) mostraram melhorias na amplitude de movimento e na função global do membro.
(M. J. Watson, P. Crosby, M. Matthews - An evaluation of the effects of a dynamic movement orthosis on arm function in a late stage patient with
acquired brain injury: Brain Injury, June 2007; 21(7): 753-761)

Fornece:
> Abdução do polegar
> Melhor extensão dos dedos
> Extensão de pulso
> Extensão do cotovelo (com luva de
comprimento total)
> Supinação do antebraço
> Melhor função distal
> Melhor tónus muscular
> Aumento da proprioceção
> Melhoria da função global do membro

“Quando o braço está em repouso ao meu lado já não se
move por si mesmo, permanece ali mesmo. Já não
chama a atenção. A redução do tremor permitiu-me um
melhor controlo sobre o braço. Tenho agora muito mais
confiança em mim e nas minhas capacidades.”
Michelle Dyson – paciente com esclerose múltipla e utilizadora da Luva DMO.

“Adoro aventurar-me. Agora
já não me sinto presa!”

calções e leggings dmo
Os calções e leggings DMO foram desenvolvidos para melhorar a função dos membros inferiores e os
padrões de marcha, enquanto aumentam a estabilidade pélvica e proximal.
Um estudo acerca da eficácia das Leggings DMO sobre a marcha de crianças com diplegia espástica
resultantes de paralisia cerebral indicaram resultados positivos. Foram identificadas melhorias
estatisticamente significativas relacionadas com a velocidade de marcha e consistência da mesma.
(Matthews M. J., Watson M, & Richardson B, Effects of dynamic elastomeric fabric orthoses on
children with cerebral palsy. Prosthetics and Orthotics International December 2009; 33(4): 339–347.)

Fornece:
> Estabilidade pélvica
> Extensão do joelho e anca
> Redução da rotação externa/interna da anca
> Aumento da proprioceção
> Melhor postura
> Redução da marcha em tesoura
> Melhor função muscular
> Alívio da dor

“Consigo agora ver perfeitamente a
diferença na marcha quando ela está
a usar as meias.”

meias dmo
A DMO tem dois tipos de meias especializadas – Meia DMO de Dorsiflexão e meia DMO para
Fascite Plantar. A meia de Dorsiflexão foi desenvolvida para fornecer uma dorsiflexão ativa
durante a marcha e a corrida. É particularmente eficaz em melhorar o comportamento do
caminhar no caso de problemas onde a força muscular é reduzida, como pé caído e AVCs.
A meia DMO de Fascite Plantar foi desenvolvida para aliviar a dor causada pela fascite plantar.
O design destas meias copia o efeito dos taping tradicionais e oferece uma descarga da fáscia
onde é necessário. Fornece também dorsiflexão, alongando os gémeos para aliviar a tensão e dor.
Fornece:
> Melhor padrão de marcha
> Promove dorsiflexão
> Aumento da proprioceção
> Aumento da amplitude de movimento
> Alívio da dor
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A DM Orthotics desenvolve e fabrica um vasto leque de Ortóteses
de Movimento Dinâmico que incluem: fatos, luvas, calções,
leggings e meias.
Cada produto é prescrito individualmente atendendo às necessidades específicas do
paciente. Combinamos a mais recente tecnologia CAD-CAM (Desenho Assistido por
Computador) com técnicas de alfaiataria tradicional para garantir que cada produto tem
as medidas exatas que nos foram fornecidas.

Como funciona
As nossas ortóteses utilizam painéis estrategicamente colocados para alinhar o corpo numa
postura e alinhamento o mais corretos possível. Este novo posicionamento biomecânico,
combinado com uma proprioceção aumentada, estimula e ajusta o sistema neuro-sensorial,
treinando os músculos a trabalhar com melhor tónus, força e performance.
As Ortóteses de Movimento Dinâmico utilizam tecido de compressão que é macio, flexível e
forte. O tecido elastómero dinâmico oferece inúmeros benefícios em relação às ortóteses
rígidas, tais como:
> Maior proprioceção
> Permite amplitude de movimentos
> Incentiva o uso muscular
> A adesão do paciente
> O conforto do paciente
As nossas ortóteses foram criadas a partir de uma combinação de materiais para realinhar
o corpo e influenciar tónus muscular.
> Compressão

Compressão
Usamos tecido de elastómero como base dos produtos DMO de
modo a garantir um bom ajuste, criando forças de compressão
que aumentam o feedback de proprioceção recebido pelo
cérebro, influenciando o tónus muscular.
A compressão é formulada para oferecer a melhor combinação
de flexibilidade e conforto, permitindo uma ativação eficaz dos
músculos e a melhoria do movimento.
> Powernet

Painéis Reforçados
Os painéis de reforçados são feitos de material "powernet",
oferecendo força e estabilidade onde é necessário, melhorando
a postura e o alinhamento biomecânico.
Como os nossos produtos são prescritos individualmente, estes
painéis são ajustados às necessidades de cada paciente.

As Ortóteses de Movimento Dinâmico proporcionam vários benefícios para o
utilizador, que incluem:
>
>
>
>

Melhoria da postura
Melhor controlo de movimento
Melhoria da função proximal e/ou distal
Redução dos movimentos involuntários

>
>
>
>

Alívio da dor
Diminuição de reações associadas
Função melhorada
Melhoria nas sessões de terapia

Os nossos produtos podem ser utilizados para vários tipos de problemas,
que incluem:
>
>
>
>
>
>
>

Paralisia Cerebral
Esclerose Múltipla
AVC
Hemiplegia
Quadriplegia
Ataxia
Distonia

>
>
>
>
>
>

Escolioses
Distrofia Muscular
Síndrome de Rett
Espinha Bífida
Hipermobilidade
Tónus muscular excessionalmente
alto ou baixo

Para ver toda a nossa gama, visite www.dmorthotics.com

“Já consigo alcançar o que quero e o
meu problema não domina a minha
vida - não define quem sou.”
Chloe Sharland

lidar com a escoliose
A DM Orthotics desenvolveu dois fatos especiais destinados especificamente
a lidar com escoliose idiopáti-ca e neuropática instaladas.
Os painéis nos fatos de escoliose funcionam através da produção de forças
contrarrotacionais e contralaterais, que realinham o corpo para uma posição
e postura mais simétrica, melhorando a eficácia biomecânica. Os melhores
resultados são observados quando os fatos de escoliose são usados em
curvas da coluna vertebral que se encontram em estadios ini-ciais, no
entanto também se verificaram bons resultados em casos com ângulos de
Cobb elevados.
Os benefícios da utilização deste tecido elastómero são inúmeros: é leve,
flexível e não restringe movimentos, sendo uma alternativa não restritiva aos
coletes rígidos tradicionais. Isto promove um melhor cumprimento pelos
Disponivel em manga
pacientes, mas também in-centiva o desenvolvimento e a função musculares.
curta e comprida
Estudos realizados acerca da sua eficácia, demonstraram que apenas se
verificou uma deterioração no ângulo de Cobb de menos de 10 ° em 1/8 dos
Move as vertebras
pacientes a quem foi prescrito um fato de escoliose da DMO (45% da
medulares lateralmente
amostra total do estudo).
(Matthews M J, Blandford S M, and Freeman J A, 2013).

Fornece:
> Redução da curvatura da coluna vertebral até 50%
> Controlo da curvatura da coluna vertebral até 30°
> Correção no realinhamento da curvatura vertebral
> Alcance máximo nos movimentos da coluna vertebral
> Feedback sensorial
> Encoraja a correta função muscular do tronco
> Alivia a dor

Usa-se debaixo da roupa
Tecido de compressão para
conforto e movimento
Painés reforçados para
força e estabilidade

“Tenho usado o meu fato de escoliose há 3 anos – é simplesmente
brilhante! Achei muito positivo o facto de o fato nos fazer utilizar os
nossos músculos ao contrário do que acontece com os coletes rígidos,
e não afeta em nada a minha aparência.
O fato de escoliose permite-me ficar mais direita quando estou de pé,
melhorou o meu equilíbrio e deu-me mais confiança.”
Chloe Sharland
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