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Somos uma empresa genuinamente brasileira, sediada em Santa Catarina, com presença em todos os estados do País. Existimos para cuidar das pessoas
promovendo saúde, bem-estar, proporcionando a elas mais liberdade e conforto. Nosso propósito é fazer com que se sintam bem, e para isso cuidamos de cada
detalhe – da pesquisa ao desenvolvimento, da matéria-prima ao acabamento, da embalagem ao atendimento. Tudo é pensado de forma a inovar e evoluir sempre
para trazer a melhor experiência a você, com conforto e liberdade.
Essa é a nossa Essência, construída dia a dia sobre nossos valores inegociáveis: o Bem-estar das pessoas, a Inovação das nossas soluções, a Qualidade em
tudo o que fazemos, a Ética e o Respeito nos relacionamentos, a Pluralidade de ideias e os Resultados sustentáveis.
Em cada produto, dentro de cada caixinha, está todo o nosso cuidado com quem realmente importa: Você.
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Reconhecimento do compromisso KESTAL

Membros
inferiores

É com muito orgulho e honra, que em 2021, passamos a
ser reconhecidos internacionalmente como Empresa Amiga
dos Animais, listada pela PETA em seu site oficial:
https://crueltyfree.peta.org/.
Assumimos publicamente aquilo que já praticávamos:
somos uma empresa Vegana e ‘Cruelty-Free’, ou seja: não
utilizamos matérias-primas de origem animal, nem fazemos testes alergênicos (ou de qualquer tipo) em
animais, e isso envolve nossos lançamentos recentes, os produtos que estão em desenvolvimento e todos
os que virão. Esse é nosso compromisso com o futuro. Esse é o nosso compromisso.
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Quem é a PETA
Sem fins lucrativos, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) é a maior entidade do mundo em defesa dos direitos dos animais, com mais de 6,5
milhões de membros e apoiadores.
Ela concentra-se nas quatro áreas onde há o maior impacto e exploração comercial: fazendas industriais, grandes laboratórios, mercado do entretenimento,
além da indústria têxtil e da beleza. Também atua em diversas outras frentes, como: no resgate de animais, na luta contra seu uso em pesquisas científicas e no
combate aos seus maus tratos.
A ONG trabalha por meio de denúncias, protestos e divulgação de dados, exerce forte pressão legislativa em todos os países onde atua, bem como realiza
diversos eventos e campanhas.
Mas a PETA não está sozinha na causa do respeito e tratamento ético aos animais. Além de civis, muitas empresas levam isso a sério: elas não os utilizam
como fontes de matérias-primas*, ou como cobaias de testes, em nenhum nível da sua cadeia produtiva e/ou comercial. E é justamente por isso que são
publicamente reconhecidas e certificadas pela PETA como amigas dos animais.
No Brasil são poucas ainda, mas a KESTAL é uma delas!
*(Cerdas, pelos, couro, seda, penas, plumas, óleos, pigmentos, essências, entre outros.)
Fontes: https://www.peta.org/ ; https://www.petalatino.com/
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Sinta-se Bem!
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porque comprar
?

Velcros e tecidos
diferenciados

Velcro 3D / Velcro Japão / tecnologia ‘Damage
Resist’: investimos na busca de materiais
fortes, duráveis e com um toque mais suave.

Elastômeros e
talas especiais

A anatomia, claro, é o nosso ponto de partida no
desenvolvimento de produtos que funcionam respeitando as
curvaturas do corpo humano e seus pontos de alívio e de dor.

Acabamentos

Neoprene de 3,5mm
Além de bastante flexível,
ele é mais resistente.

design

Para nós, além de efetivo, tem de
ser bonito, fácil e agradável de
usar: nossos modelos evoluem
constantemente.

As costuras, e até a ausência delas, foram
pensadas para trazer mais durabilidade às
peças e conforto aos usuários.

A experiência
do cliente em

1°lugar

Embalagens em
posição de destaque
Assim como as cores, os materiais, as fotos, as fontes, a
disposição das informações, saquinhos plásticos para
melhor proteção dos produtos, tags informativas: tudo é
levado em conta na hora de promover nossos produtos da
melhor forma e deixar os clientes mais confiantes.

Segurança na
Indicação Terapêutica

Kestal Lab
Pesquisa e desenvolvimento próprios,
testes e validações próprias e por
entidades certificadas.

Fechando essa cadeia de elementos/experiência, o
cliente tem mais confiança nas informações,
diferenciais e resultados que seu produto Kestal pode
lhe proporcionar para Sentir-se Bem!

Valor agregado
Sua contribuição nos faz melhores: além de ouvir os nossos clientes,
apostamos em inteligência para identificar o que mais o mercado busca e
valoriza. Assim, aumentamos os nossos esforços na busca por
diferenciais que de fato agregassem valor – do cuidado com novos
detalhes, até grandes inovações – trazendo mudanças que respeitem,

fidelizem e atendam mais prontamente o público, surpreendendo-o
positivamente.
Sentir-se bem não deveria ser um estado, mas uma condição
permanente, e nós da KESTAL acreditamos nisso, trabalhamos a cada dia
para que você se sinta ainda melhor. Muitas novidades estão por vir!
Venha conosco.

neoprene
Sensibilidade para atuar nos pontos certos e com o mais
conforto. Matérias-primas diferenciadas, acabamento
impecável, design inteligente. Tudo para entregar melhor
performance e resultado.

ELASTÔMEROS

design
inteligente

Estímulo
proprioceptivo
(Suporte Funcional)

velcro 3D

(Produzidos com
densidade especial)

Cada linha do desenho foi pensada de modo a
respeitar as curvas naturais do corpo em ação,
explorando ao máximo as propriedades dos
materiais utilizados, melhorando a experiência.
Surpreende pela alta aderência e força, mesmo
sendo suave ao toque. Ele é menos abrasivo à
pele e ao próprio Neoprene.

Com tecnologia damage-resist, o tecido especial
foi pensado para ser forte e durável, resistindo
ao Velcro e às tensões do uso diário, não
damage-resist
desfiando com facilidade.

Design
Anatômico

Fechamento polegar:
conforto e segurança.

Utilizamos uma especificação cuidadosamente
escolhida que, além de resistente, é bastante
flexível e extremamente agradável ao toque.

tala plástica posterior:
mais eficiente na imobilização.

Passadores em
polímero de engenharia
Tira Dupla Pré-ajustada:
prática e de fácil colocação.
tala plástica palmar anatômica:
mais conforto e imobilização.
esquerda e direita

CÓD.: KSN086

MUNHEQUEIRA COM TALA

SOBRE O PRODUTO:
Mais conforto e praticidade: alivie dores e ganhe firmeza no punho sem comprometer a mobilidade dos dedos. A Sensi Wrist possui 2 talas moldadas especialmente para garantir imobilização e respeitar as linhas naturais do corpo, acelerando a
recuperação, reduzindo dores e incômodos mesmo com o uso prolongado. O desenho inteligente confere mais autonomia e segurança, pois os dedos permanecem livres para as atividades do dia a dia. Com encaixes precisos e rápidos, suas tiras
pré-ajustadas permitem a fácil colocação e remoção.

INDICAÇÕES:
Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de entorses e fraturas de punho e antebraço. Alívio da dor e correção de posturas viciosas do punho. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
14cm - 16cm (P) 17cm - 19cm (M) 20cm - 22cm (G)

COMPOSIÇÃO:

77% Poliéster 23% Espuma de Poliuretano Tala superior: 100% Polipropileno Tala inferior: 100% Poliamida
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Elastômero com
densidade especial

Design
Anatômico

Suporte
Funcional

Elastômero com
densidade especial

CÓD.: KSN085

TENNIS ELBOW BILATERAL

Suporte
Funcional

SUPORTE SUB PATELAR BILATERAL

CÓD.: KSN084

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Sensi Elbow Kestal foi projetada para proporcionar a maior estabilidade e compressão na prática esportiva. Produzido com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do velcro, garantindo a melhor qualidade do produto.
Com design anatômico, o suporte em elastômero proporciona alívio da dor graças ao elemento funcional dos pontos de pressão.

O Suporte Sub Patelar Sensi Patella Kestal foi projetado para proporcionar a maior estabilidade e segurança na prática esportiva. Produzido com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do velcro, garantindo a melhor qualidade
do produto. O suporte em elastômero guia e estabiliza o tendão patelar durante o movimento. Com design anatômico, o suporte proporciona alívio da dor graças ao elemento funcional dos pontos de pressão.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites na região do cotovelo. Auxilia no tratamento de dores agudas e crônicas. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

É ideal para pessoas que sobem e descem escadas em demasia. Prevenção de lesões médias como tendinite patelar, condromalácia, inflamações, distensões e luxações. Ideal para a prática esportiva. Consulte um especialista.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO ANTEBRAÇO (cm)

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO (cm)

21cm - 25cm (P) 25cm - 29cm (M) 29cm - 33cm (G)

30cm - 36cm (P) 36cm - 43cm (M) 43cm - 48cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

55% Poliéster, 21% Poliamida, 20% Espuma de Poliuretano, 4% Elastano Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

57% Poliamida, 33% Poliéster, 10% Elastano. Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

Tira elástica com alça única garante
praticidade com um ajuste adequado
e alto nível de compressão.

Passadores em
polímero de engenharia

Livre de vieses nas aberturas para
reduzir o atrito com a pele. Tenha
mais conforto nas atividades, até
mesmo com calçados.

Estabilizador pré-moldado exclusivo,
para restringir a rotação do
tornozelo e evitar entorses.
esquerdo e direito

CÓD.: KSN080

JOELHEIRA BILATERAL

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO
CÓD.: KSO129
SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:
A Joelheira Sensi Knee Kestal foi projetada para proporcionar a maior estabilidade e segurança na prática esportiva. Produzida com material diferenciado de alta tecnologia, ultra resistente ao uso do velcro, garantindo a melhor qualidade do produto.
Os suportes em elastômero inferior e superior guiam e estabilizam o tendão patelar durante o movimento. Com design anatômico, os suportes proporcionam alívio da dor graças ao elemento funcional dos pontos de pressão. Os suportes laterais dão
estabilidade e firmeza aos movimentos do joelho.

Tenha mais conforto e praticidade na prevenção de lesões e na recuperação de entorses e luxações: o Sensi Ankle pode ser usado com calçados. Seu corpo em Neoprene e a faixa elástica tornam o produto muito fácil de vestir e ajustar. Alivie dores e
ganhe firmeza no tornozelo em tarefas do dia a dia, ou até mesmo na prática desportiva. O produto foi desenvolvido para tratar entorses e prevenir lesões no tornozelo trazendo o máximo resultado, com o mínimo incômodo: ele ajusta-se melhor ao
corpo graças à sua tala estabilizadora em forma de “U” (contornando a base do pé) e às suas hastes especialmente moldadas para acomodar os maléolos ao passo que reduzem o risco de torções laterais.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia, luxações e bursites. Indicado também para a redução de dores nos joelhos devido a exercícios físicos. Consulte um especialista.

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade do tornozelo. Reabilitação de fraturas e dores crônicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO TORNOZELO (cm)

TAMANHOS: CIRCUNFERÊNCIA DO JOELHO (cm)
30cm - 36cm (P) 36cm - 43cm (M) 43cm - 48cm (G)

20cm - 22cm (P) 23cm - 25cm (M) 26cm - 28cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida Massageador: 100% Elastômero termoplástico.

85% SBR 15% Poliamida
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Tala: 100% Polipropileno
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MEMBROS SUPERIORES

MEMBROS
SUPERIORES
TENNIS ELBOW - AJUSTÁVEL

TENNIS ELBOW - LONGO

CÓD.: KSN013

CÓD.: KSN029

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Tennis Elbow Ajustável Kestal oferece compressão em torno do punho e/ou cotovelo, que melhora a circulação
sanguínea, aliviando a tensão sobre os músculos e tendões. Possui faixa ajustável que proporciona melhor compressão
e ajuste ao corpo.

O Tennis Elbow Longo Kestal oferece compressão em torno do cotovelo, melhorando a circulação sanguínea e aliviando a
tensão sobre os músculos e tendões. Possui faixa ajustável que oferece melhor compressão e ajuste ao corpo,
proporcionando mais firmeza à articulação.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites na região do cotovelo. Auxilia no tratamento de dores agudas e
crônicas. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER, DORT e tendinites. Auxilia no tratamento de dores agudas e crônicas, aliviando a rigidez
no cotovelo. Oferece proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

21cm - 24cm (PP) 24cm - 27cm (P) 27cm - 30cm (M) 30cm - 32cm (G) 32cm - 34cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

COTOVELEIRA LISA

COTOVELEIRA AJUSTÁVEL

CÓD.: KSN028

CÓD.: KSN012
SOBRE O PRODUTO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

SOBRE O PRODUTO:
A Cotoveleira Kestal protege o cotovelo de constantes choques e atritos. Proporciona compressão, aumentando
a estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores

A Cotoveleira Ajustável Kestal protege o cotovelo de constantes choques e atritos. Proporciona compressão,
aumentando a estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores. Possui suporte
interno em lycra que facilita o ajuste e a utilização do produto.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite e artrose. Pode ser utilizada na prática de
exercícios físicos. Consulte um especialista.

COTOVELEIRAS - TIPOIAS - MUNHEQUEIRAS - TALAS DE PUNHO

Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite e artrose. Protege o cotovelo de constantes
choques e atritos. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida
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85% SBR 15% Poliamida
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MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN027-BG

MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN027-PR

CÓD.:
KSN027-AZ

TIPOIA VELPEAU ESTOFADA

PROTETOR DE PUNHO

MUNHEQUEIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL

CÓD.: KSN027

CÓD.: KSN009

CÓD.: KSN064

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Protetor de Punho Kestal oferece compressão em torno do punho, que melhora a circulação sanguínea, aumenta a
firmeza do movimento e evita lesões.

A Munhequeira Elástica Ajustável Kestal oferece sensação de estabilidade da articulação. Essa compressão pode ser
ajustada conforme a necessidade.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER e DORT e tendinites. Auxilia no alívio da dor e oferece proteção extra durante a prática de
atividades físicas. Consulte um especialista.

Suporte e firmeza à região do punho, reduzindo tensão, dor e rigidez nos músculos e tendões. Ideal para prática de
esportes como tênis, escalada, frescobol, basquete, dentre outros. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

A Tipoia Velpeau Estofada Kestal oferece estabilidade e conforto na imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço). É estofada e pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Suas alças são ajustáveis com apenas uma das mãos.

INDICAÇÕES:
Imobilização do membro superior (ombro, braço e antebraço), fratura do colo do úmero, contusões, luxações, bursites e sequelas de AVC. Também utilizado em pós-operatório e apoio para gesso. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
25cm - 30cm (PP) 30cm - 35cm (P) 35cm - 40cm (M) 40cm - 45cm (G) 45cm - 50cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

70% Poliéster 30% Espuma de Poliuretano

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN058-AZ

77% Poliéster, 13% Elastano e 10% Poliamida.

CÓD.:
KSN058-VM

TIPOIA SIMPLES

TIPOIA ORTOPÉDICA INFANTIL

MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL

MUNHEQUEIRA BUMERANGUE

CÓD.: KSN057

CÓD.: KSN058

CÓD.: KSN010
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN030
SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tipoia Ortopédica Simples Kestal oferece estabilidade e conforto na recuperação de lesões do membro superior
(ombro, braço e antebraço). Pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Serve de apoio para o gesso.

A Tipoia Ortopédica Infantil Kestal oferece estabilidade e conforto na recuperação de lesões do membro superior (ombro,
braço e antebraço). Pode ser usada nos braços direito ou esquerdo. Serve de apoio para o gesso.

A Munhequeira Ajustável Kestal auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a estabilidade da articulação e melhora a circulação sanguínea, aliviando dores. Possui compressão ajustável que possibilita
a utilização do produto em diversas fases do tratamento (pré e pós-inchaço).

A Munhequeira Bumerangue Kestal auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a
estabilidade da articulação e melhora a circulação sanguínea, aliviando dores. Possui compressão ajustável que
possibilita a utilização do produto em diversas fases do tratamento (pré e pós-inchaço).

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Estabilização e sustentação do membro superior (ombro, braço, antebraço e cotovelo) em casos de contusões, luxações,
fraturas e instabilidades e pós-operatório. Pode ser utilizada como apoio para o gesso. Consulte um especialista.

Estabilização e sustentação do membro superior (ombro, braço, antebraço e cotovelo) em casos de contusões, luxações,
fraturas e instabilidades e pós-operatório. Pode ser utilizada como apoio para o gesso. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER, DORT, pulso aberto e tendinites. Oferece proteção extra durante a prática de
atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT, tendinites, pulso aberto e distensões. Auxilia no alívio da dor e oferece
proteção extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Composição: 100% Poliéster.

Composição: 100% Poliéster.
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Único | Ajustável.

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN011-PR

CÓD.:
KSN011-BG

MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSN032-PR

MUNHEQUEIRA COM TALA DE PUNHO BILATERAL

TALA LONGA PARA PUNHO BILATERAL

CÓD.: KSN011

CÓD.: KSN032

CÓD.:
KSN032-BG

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Munhequeira com Tala de Punho Bilateral Kestal auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e punhos. Pode ser utilizada com ou sem a tala, em ambas as mãos. Possui suporte interno em lycra que facilita o ajuste
e a utilização do produto.

A Tala Longa para Punho Kestal pode ser utilizada em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a necessidade e as tiras proporcionam maior firmeza e segurança articular. Desenvolvida para deixar os dedos livres ao mesmo
tempo em que oferece sustentação e estabilização do punho.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Tratamento de LER e DORT, tendinites e lesões, reabilitação de fraturas de punho, antebraço e afecções leves do punho que necessitam de imobilização parcial da articulação. Sua tala é removível. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio de dor e correção de posturas viciosas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

100% Algodão Forro: 100% Poliéster

CÓD.:
KSN031-PR

CÓD.:
KSN031-BG

CÓD.:
KSN033-PR

MUNHEQUEIRA COM TALA E TIRAS BILATERAL

TALA CURTA PARA PUNHO BILATERAL

CÓD.: KSN031

CÓD.: KSN033

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Munhequeira com Tala e Tiras Bilateral Kestal auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e punhos. Pode ser utilizada com e/ou sem a tala, em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a necessidade e as tiras
proporcionam maior firmeza e segurança articular.

INDICAÇÕES:
Tratamento de LER e DORT, tendinites, lesões, reabilitação de fraturas de punho, antebraço e afecções leves do punho que necessitam de imobilização parcial da articulação. Sua tala é removível. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

CÓD.:
KSN033-BG

A Tala Curta para Punho Kestal pode ser utilizada em ambas as mãos. A compressão é ajustável conforme a necessidade e as tiras proporcionam maior firmeza e segurança articular. Desenvolvida para deixar os dedos livres ao mesmo
tempo em que oferece sustentação e estabilização do punho.

INDICAÇÕES:
Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite e tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio de dor e correção de posturas viciosas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

10cm - 13cm (PP) 13cm - 16cm (P) 16cm - 19cm (M) 19cm - 22cm (G) 22cm - 25cm (GG)

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

100% Algodão Forro: 100% Poliéster
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15

MEMBROS SUPERIORES

MEMBROS SUPERIORES

CÓD.:
KSO126-PR-E
KSO126-PR-D

MUNHEQUEIRA COM TALA POLEGAR

MUNHEQUEIRA NOTURNA

TALA LONGA PARA PUNHO - DIREITA

CÓD.: KSN065

CÓD.: KSN063
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSO126

SOBRE O PRODUTO:
A Munhequeira com tala polegar Kestal proporciona proteção e estabilidade ao punho e ao polegar.
A compressão é ajustável para o maior conforto. Pode ser utilizada com ou sem a tala, em ambas as mãos.

INDICAÇÕES:
Indicada para lesões e dores no punho e polegar. Prevenção e tratamento de LER e/ou DORT em casos de
tendinite, tenossinovite. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
Único | Ajustável.

SOBRE O PRODUTO:
O produto possui 2 talas que oferecem imobilização para o punho. O elástico proporciona compressão que é ajustável conforme a necessidade e as tiras oferecem maior firmeza e segurança articular ao punho e ao antebraço.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Manter a mão em posição neutra ao dormir. Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo,
tendinite, tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Alívio da dor e correção
de posturas viciosas. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite, tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:
13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

100% Algodão Forro: 100% Poliéster

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSO104-BG-E
KSO104-BG-D

CÓD.:
KSO104-PR-E
KSO104-PR-D

TALA CURTA PUNHO E POLEGAR - DIREITA

TALA LONGA PARA PUNHO - ESQUERDA

A Munhequeira Noturna Kestal possibilita manter a mão em posição neutra ao dormir, aliviando as dores durante
a noite e ao acordar. Pode ser utilizada em ambas as mãos. Confeccionada em material leve, é ajustável
proporcionando melhor ajuste e conforto.

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

CÓD.:
KSO126-BG-E
KSO126-BG-D

TALA CURTA PUNHO E POLEGAR - ESQUERDA

CÓD.: KSO104

CÓD.:
KSO125-PR-E
KSO125-PR-D

CÓD.:
KSO125-BG-E
KSO125-BG-D

TALA CURTA PARA PUNHO - DIREITA

TALA CURTA PARA PUNHO - ESQUERDA

CÓD.: KSO125

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O produto possui 3 talas que oferecem imobilização para o punho e polegar. O elástico proporciona compressão que é ajustável conforme a necessidade e as tiras oferecem maior firmeza e segurança articular.

O produto possui 2 talas que oferecem imobilização para o punho. O elástico proporciona compressão que é ajustável conforme a necessidade e as tiras oferecem maior firmeza e segurança articular.

INDICAÇÕES:
Auxilia em tratamentos que exijam estabilização do punho e do polegar. Atua na prevenção e tratamento de doenças inflamatórias que afetam a região do punho e polegar, síndrome de Quervain, aliviando as dores e mantendo o
posicionamento anatômico do punho e do polegar. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Prevenção e tratamento de LER e DORT, Síndrome de Túnel do Carpo, tendinite, tenossinovite. Reabilitação de pós-fraturas e torções de punho e antebraço. Consulte um especialista.

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

13cm - 14cm (PP) 14cm - 16cm (P) 16cm - 18cm (M) 18cm - 20cm (G) 20cm - 22cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

100% Algodão Forro: 100% Poliéster

100% Algodão Forro: 100% Poliéster
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TRONCO

TRONCO
CÓD.:
KSO119-BG

CÓD.:
KSO119-PR

EDUCADOR POSTURAL
CÓD.: KSO119
SOBRE O PRODUTO:
O Educador Postural Kestal auxilia na educação da postura de maneira confortável e eficaz, reduzindo dores e desconforto na região das costas e nos ombros. É unissex, facilmente ajustável ao seu tamanho, alivia a tensão, o peso
dos ombros e o estresse. Muito fácil e prático de usar, não requer ajuda para a colocação. Como uma mochila, pode ser colocado e ajustado facilmente.

INDICAÇÕES:
Auxílio na correção postural dos ombros e parte superior do tronco. Ajuda a tratar problemas decorrentes de uma postura incorreta como escoliose, cifose e hiperlordose. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
Circunferência do Tórax
65cm - 79cm (P)
80cm - 94cm (M)
95cm - 105cm (G)

COMPOSIÇÃO:

EDUCADOR POSTURAL - COLETE PUTTI - FAIXAS - CINTAS
18

85% SBR 15% Poliamida
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TRONCO

TRONCO

COLETE PUTTI ELÁSTICO BAIXO

COLETE PUTTI ELÁSTICO LONGO

CÓD.: KSO115-BG

CÓD.: KSO106-BG

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Colete Putti Baixo Kestal foi anatomicamente desenvolvido para proporcionar estabilização e segurança a
coluna lombar durante o tratamento de patologias na coluna vertebral. Elaborado com elástico em corpo único,
que proporciona melhor ajuste, possui 4 hastes em duralumínio que serão moldadas ao corpo, além de duas
hastes flexíveis nas laterais para proporcionar maior conforto ao corpo do paciente.

O Colete Putti Longo Kestal foi anatomicamente desenvolvido para proporcionar estabilização e segurança a
coluna lombar durante o tratamento de patologias na coluna vertebral. Elaborado com elástico em corpo único,
que proporciona melhor ajuste, possui 4 hastes em duralumínio que serão moldadas ao corpo, além de duas
hastes flexíveis nas laterais para proporcionar maior conforto ao corpo do paciente.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Indicado para tratamento das dores lombares e sacrais (Lombalgias e Lombociatalgias), bem como para
estabilização da coluna lombo-sacra em casos de: hérnias de disco, operáveis ou não, traumas de coluna,
espondilolisteses, fraturas osteoporóticas, artroses, lordoses, pós-operatório e outros problemas que necessitam
de estabilização. Consulte um especialista.

Indicado para tratamento das dores lombares e sacrais (lombalgias, Lombociatalgias), bem como para
estabilização da coluna lombo-sacra em casos de: hérnias de disco, operáveis ou não, traumas de coluna,
espondilolisteses, fraturas osteoporóticas, artroses, lordoses, pós-operatório e outros problemas que necessitam
de estabilização. Consulte um especialista.

TAMANHOS: Circunferência da Cintura

TAMANHOS: Circunferência da Cintura

COMPOSIÇÃO:

FAIXA ABDOMINAL

CINTA LOMBAR - COM HASTES

CÓD.: KSN014
SOBRE O PRODUTO:

COMPOSIÇÃO:

CÓD.: KSN060
SOBRE O PRODUTO:

A Faixa Abdominal Kestal auxilia na correção da postura, no suporte da coluna dorso-lombar e na recuperação de
pós-operatório. Também previne dores e lesões durante a prática de esportes que exigem maior esforço da
região do tórax e abdômen. Diminui o risco de lesão muscular por sobrecarga nas costas e abdômen. É ideal para
pós-operatórios de abdômen, pós-parto e hérnia umbilical. Possui faixa ajustável com velcro, que proporciona
melhor compressão e facilita o ajuste ao corpo.

A Cinta Lombar com Hastes Kestal proporciona suporte à coluna lombar por meio da sustentação realizada pelas
hastes de aço e da compressão pelos dois elásticos que se prendem ao fecho aderente, evitando dores e tensões
na região lombar. Confeccionada em neoprene, mantém a região aquecida.

INDICAÇÕES:

Auxilia na prática esportiva de motociclismo, biciclismo, automobilismo, hipismo e afins. Consulte um especialista.

Correção postural e suporte da coluna dorsolombar. Auxilia no tratamento das dores de coluna toracolombar,
contusões torácicas e fraturas de costelas e/ou vértebras. Diminui o risco de lesão muscular por sobrecarga.
Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:
100cm x 20cm (P) 120cm x 25cm (M) 130cm x 30cm (G)

100cm de comprimento 120cm de comprimento

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

FAIXA ELÁSTICA ABDOMINAL EM GOMOS

CINTA PROTETORA - PARA COSTAS E CINTURA

COLAR CERVICAL ESPUMA

CÓD.: KSO101
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN061

CÓD.: KSO110

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Cinta Protetora para Costas e Cintura Kestal proporciona maior segurança nas atividades, evitando lesões.
Ajuda a manter a curvatura lombar e dorsal no alinhamento correto, diminuindo a tensão. Proporciona firmeza
mesmo em movimentos bruscos. Possui suspensórios reguláveis que facilitam o ajuste ao corpo.

O Colar Cervical de Espuma Kestal mantém a cervical em posição neutra, de forma eficiente, proporcionando
leve imobilização na recuperação de traumatismos. Confeccionado em material leve com reforço interno para
maior rigidez e durabilidade, possui formato anatômico e fecho aderente, que permite o melhor ajuste.

65cm - 86cm (P) 75cm - 96cm (M) 85cm - 106cm (G) 100cm - 116cm (GG)

65cm - 86cm (P) 75cm - 96cm (M) 85cm - 106cm (G) 100cm - 116cm (GG)

70% Poliéster 30% Elastodieno

CÓD.:
KSO101-3G

CÓD.:
KSO101-2G

70% Poliéster 30% Elastodieno

CÓD.:
KSO101-4G

A Faixa Elástica Abdominal em Gomos Kestal é confeccionada em elástico macio e resistente para proporcionar conforto e segurança. Auxilia no tratamento de traumatismos musculares e na recuperação pós-cirúrgica, contribuindo
também para a correção postural. O fecho aderente permite o ajuste da compressão conforme a necessidade, garantindo o conforto durante o uso.

INDICAÇÕES:
Estabilização da coluna lombar, hérnias, artroses, afecções lombares, lombalgias e lombociatalgias. Uso pós-operatório na região abdominal (lipoaspiração abdominal, redução de estômago) auxiliando no combate da flacidez
na região. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

2 Gomos: 15,0cm de altura (P | M) 3 Gomos: 22,5cm de altura (P | M | G) 4 Gomos: 30,0cm de altura (P | M | G | GG)

COMPRIMENTO:

COMPOSIÇÃO:

100cm (P) | 120cm (M) | 140cm (G) | 160cm (GG)

76% Poliéster, 17% Poliamida e 7% Elastodieno.
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INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

É indicado para cuidados especiais em traumatismos, torcicolos, artrites, estabilização da coluna durante o
sono, artrose e outras afecções da coluna cervical. Consulte um especialista.

Tratamento de hérnias de disco e "bicos de papagaio". Pessoas que transportam volumes pesados. Pessoas que
permanecem muito tempo em uma só posição. Prevenção e tratamento de lesões, luxações e torções oriundas
de posturas inadequadas e sobrecarga da musculatura das costas e do abdômen. Consulte um especialista.

TAMANHOS: Circunferência do pescoço

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

66cm - 76cm (P) 76cm - 86cm (M) 86cm - 96cm (G)

28cm - 35cm (P) 33cm - 41cm (M) 39cm - 48cm (G)

COMPOSIÇÃO:

80% Poliéster e 20% Elastodieno.

Tecido: 100% Algodão Espuma: 70% Poliuretano 30% Polietileno.
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TRONCO

TRONCO

CÓD.:
KSN062-PK

CÓD.:
KSN062-PR

CÓD.:
KSN062-BG

CINTA MODELADORA
CÓD.: KSN062

AFINA E MODELA
A CINTURA

MODELAGEM ANATÔMICA,
MAIS CONFORTÁVEL

SOBRE O PRODUTO:

REDUZ ATÉ 3 MEDIDAS
O SEU MANEQUIM

HASTES DISPOSTAS EM POSIÇÃO
ERGONÔMICA, MENOS INCÔMODOS

ACENTUA AS
SUAS CURVAS

NEOPRENE ESPECIAL - RESISTENTE
E SUAVE AO TOQUE

MELHORA SUA POSTURA

VELCRO 3D – MAIS
ADERENTE E DURÁVEL

NÃO LIMITA SEUS
MOVIMENTOS

FÁCIL DE VESTIR

DÁ MAIOR SUPORTE A SEUS
TREINOS E ATIVIDADES FÍSICAS

LAVÁVEL

A Cinta Modeladora Kestal ajuda a manter a postura correta e elegante. Confeccionada em neoprene, mantém o
calor do corpo. Contribui para afinar a cintura e reduz medidas. É confortável e possui dois níveis de compressão,
ajustando-se melhor ao corpo.

INDICAÇÕES:
Para homens e mulheres. Pode ser usada durante o dia, principalmente ao fazer exercícios, pois proporciona
suporte à coluna, dando mais firmeza aos movimentos. Consulte um especialista.

TAMANHOS:
M|G

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

EFEITO TÉRMICO: AQUECE A
REGIÃO ABDOMINAL E LOMBAR
preto
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pink

AUXILIA NA RECUPERAÇÃO
PÓS-CIRÚRGICA ABDOMINAL

bege
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MEMBROS INFERIORES
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CÓD.:
KSO118-BG
CÓD.:
KSO118-PR

IMOBILIZADOR DE JOELHO
CÓD.: KSO118
SOBRE O PRODUTO:
O Imobilizador de Joelho Kestal é feito com tecido atoalhado e fechos que possibilitam o melhor ajuste ao conforto do paciente. Resistente, possui 2 hastes posteriores e 2 laterais em duralumínio rígido para proporcionar a
imobilização adequada e anatômica da região. Os imobilizadores de joelho são ótimos aliados no tratamento de diversos problemas.

INDICAÇÕES:
Este produto é indicado para imobilização do joelho em casos de afecções traumáticas do joelho (fraturas, entorses, lesões), instabilidade de Artroses e Artrites Reumatoides, substituição do aparelho gessado e uso
pós-operatório. Consulte um especialista.

Maior variedade de tamanhos =
mais conforto e segurança.

TAMANHOS:

IMOBILIZADOR DE JOELHO - COXAIS - JOELHEIRAS - TORNOZELEIRAS

Circunferência 14cm acima do Joelho
P - 35-40cm
M - 40-45cm
G - 45-50cm
GG - 50-55cm
XG - 55-60cm

Circunferência 12cm abaixo do Joelho
P - 25-30cm
M - 30-35cm
G - 35-40cm
GG - 40-45cm
XG - 45-50cm

COMPOSIÇÃO:

70% Poliéster 30% Espuma de Poliuretano
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MEMBROS INFERIORES

MEMBROS INFERIORES

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

COXAL

COXAL ELÁSTICO

JOELHEIRA REFORÇADA AJUSTÁVEL PLUS

JOELHEIRA ARTICULADA AJUSTÁVEL PLUS

CÓD.: KSN040

CÓD.: KSN046

CÓD.: KSN067

CÓD.: KSN068

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Coxal Elástico Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

A Joelheira Reforçada Ajustável Plus Kestal possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a patela
centralizada e protegida. Possui fechamento em velcro para maior ajuste e conforto. A compressão é reforçada pelas
duas faixas (inferior e superior) que se prendem no fecho aderente proporcionando mais firmeza e segurança.

A Joelheira Articulada Ajustável Plus Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho,
impedem a sua hiperextensão e evitam a laterização dos movimentos. A compressão é reforçada pelas duas faixas
(inferior e superior) que se prendem no fecho aderente proporcionando mais firmeza e segurança.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Pessoas com Sobrepeso e Obesidade. Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como:
condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula,
instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após
a retirada de imobilização, auxilia no processo de reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

O Coxal Kestal proporciona suporte e compressão na coxa, aumentando a sensação de estabilidade e firmeza.
Confeccionado em neoprene, mantém a região aquecida.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática de esportiva. Consulte um especialista.

Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática de esportiva. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

44cm - 50cm (P) 50cm - 54cm (M) 54cm - 58cm (G)

Pessoas com Sobrepeso e Obesidade. Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como:
condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula,
instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após
a retirada de imobilização, auxilia no processo de reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

40cm - 44cm (PP) 44cm - 50cm (P) 50cm - 54cm (M) 54cm - 58cm (G) 58cm - 62cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

Único | Ajustável

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

85% SBR 15% Poliamida

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

Único | Ajustável

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.

HASTES
METÁLICAS

COXAL AJUSTÁVEL

JOELHEIRA ARTICULADA AJUSTÁVEL

JOELHEIRA AJUSTÁVEL COM REFORÇO PATELAR

JOELHEIRA AJUSTÁVEL COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEL

CÓD.: KSN001

CÓD.: KSN004

CÓD.: KSN003

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN005
SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:
O Coxal Ajustável Kestal proporciona suporte e compressão na coxa, aumentando a sensação de estabilidade e
firmeza. Confeccionado em neoprene, mantém a região aquecida.

INDICAÇÕES:
Prevenção de distensões musculares e estiramentos. Acelera a recuperação de músculos cansados e doloridos.
Reduz o agravamento de lesões durante a prática esportiva. Consulte um especialista.

A Joelheira Articulada Ajustável Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho
e impedem a sua hiperextensão. Pode ser utilizada para conter a flexão do joelho através da inversão das
dobradiças. Com fechamento duplo em velcro, proporciona maior firmeza e melhor ajuste.

A Joelheira Ajustável com Reforço Patelar Kestal possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a
patela centralizada e protegida. Possui fechamento em velcro (3 ajustes) para maior compressão e conforto.

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões leves na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula. Consulte um especialista.

Único | Ajustável.

Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões,
contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides,
lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no processo de
reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

85% SBR 15% Poliamida
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COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

A Joelheira Ajustável com Hastes de Aço flexível Kestal auxilia na proteção e recuperação de lesões no joelho. As
quatro molas de aço oferecem maior reforço e compressão, aumentando a segurança e firmeza dos
movimentos. Com fechamento duplo em velcro, permite melhor ajuste ao corpo.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Único | Ajustável.

Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões,
contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides,
lesões ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no processo de
reabilitação do paciente. Consulte um especialista.

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável.

85% SBR 15% Poliamida
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COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

MEMBROS INFERIORES

MEMBROS INFERIORES

Redesigned

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

HASTES
METÁLICAS

JOELHEIRA ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS

JOELHEIRA COM HASTES - 4 AJUSTES

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO REFORÇADO - CURTA

CÓD.: KSN038

CÓD.: KSN066

CÓD.: KSN037

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho, impedem a sua hiperextensão e evitam a laterização dos movimentos. A compressão é reforçada pelas duas faixas
(inferior e superior) que se prendem no fecho aderente e pelas duas cintas cruzadas, proporcionando mais firmeza e segurança.

A Joelheira com Hastes 4 Ajustes possui corte anatômico e orifício reforçado, que mantém a patela centralizada e
protegida. Possui fechamento em velcro para maior compressão e conforto. As molas de aço proporcionam maior
segurança durante os movimentos e os 4 ajustes superiores reforçam a compressão e firmeza da articulação.

A Joelheira com Orifício Reforçado Curta Kestal possui corte anatômico que confere maior suporte e compressão.
O orifício reforçado mantém a patela centralizada e protegida, reduzindo o risco de lesões.

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

INDICAÇÕES:
Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões
ligamentares. Auxilia no processo de recuperação e reabilitação pós-artroscopia do joelho, cirurgias de reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), Posterior (LCP) e apos cirurgias de menisco, bem como após a retirada de imobilização.

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

Prevenção e recuperação de lesões na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula.

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

lançamento

ARTICULAÇÃO
METÁLICA

CÓD.:
KSN002-PR

JOELHEIRA ARTICULADA

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO E REFORÇO PATELAR

CÓD.: KSN081

CÓD.: KSN002

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Articulada Kestal possui articulações metálicas laterais com trava, que estabilizam o joelho e impedem a sua hiperextensão. Pode ser utilizada para conter a flexão do joelho através da inversão das dobradiças. Com fechamento
duplo em velcro, proporciona maior firmeza e melhor ajuste.

CÓD.:
KSN002-BG

A Joelheira com Orifício e Reforço Patelar Kestal possui corte anatômico que confere maior suporte e compressão. O orifício reforçado mantém a patela centralizada e protegida.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Prevenção e recuperação de lesões nas regiões do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas, distensões, contusões, tendinites, luxações, instabilidade da rotula, instabilidade rotatória, artrose, artrites reumatoides, lesões
ligamentares e em pós-artroscopia do joelho. Após a retirada de imobilização, auxilia no processo de reabilitação do paciente.

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia, luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida Articulação: 100% Alumínio.
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MEMBROS INFERIORES

CÓD.:
KSN035-PR

MEMBROS INFERIORES

CÓD.:
KSN035-BG

JOELHEIRA LONGA

JOELHEIRA SUB PATELAR

SUPORTE SUB PATELAR

CÓD.: KSN035

CÓD.: KSN039

CÓD.: KSN006

SOBRE O PRODUTO:
A Joelheira Longa Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho, aumentando a estabilidade da articulação e a firmeza nos movimentos. Confeccionada em neoprene, mantém a região aquecida, reduzindo as dores.

INDICAÇÕES:
Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia, luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira Sub Patelar Kestal proporciona compressão em torno do joelho, aumentando a firmeza e a sensação de
estabilidade da articulação. Proporciona alívio da tensão patelar através de um suporte em tubo de borracha.

O Suporte Sub Patelar Kestal proporciona maior estabilidade e compressão na região do tendão subpatelar. Atua na
prevenção de lesões e de luxação da patela. É ideal para pessoas que sobem e descem escadas em demasia.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites.

Prevenção de lesões médias como tendinite patelar, condromalácia, inflamações, distensões e luxações. Ideal
para a prática esportiva.

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

TAMANHOS:

Único | Ajustável

Único | Ajustável.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

JOELHEIRA COM ORIFÍCIO

JOELHEIRA CURTA

JOELHEIRA ELÁSTICA

SUPORTE PANTURRILHA

CÓD.: KSN036

CÓD.: KSN034

CÓD.: KSN044

CÓD.: KSN007

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Joelheira com Orifício Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho e mantém a
patela centralizada, aumentando a estabilidade da articulação.

A Joelheira Curta Kestal possui corte anatômico que confere compressão em torno do joelho, aumentando a
estabilidade da articulação e a firmeza nos movimentos. Confeccionada em neoprene, mantém a região aquecida,
reduzindo as dores.

A Joelheira Elástica Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

O Suporte Panturrilha Kestal oferece suporte e compressão na região da panturrilha, reduzindo o incômodo de perna
inchada e evitando edemas. É ideal para a prática esportiva.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

Atua na prevenção e recuperação de lesões musculares: contusões, entorses, tendinites, condromalácia,
luxações, e bursites. Uso ortopédico ou para a prática esportiva.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de lesões musculares durante a prática esportiva. Prevenção de lesões por esforço
repetitivo.

Prevenção de lesões, recuperação de distensões e estiramentos. Aumenta a sensação de segurança no
movimento.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

33cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

35cm - 38cm (P) 38cm - 41cm (M) 41cm - 44cm (G)

32cm x 35cm (PP) 35cm x 38cm (P) 38cm x 41cm (M) 41cm x 44cm (G) 44cm x 46cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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83% Poliéster e 17% Elastodieno.

85% SBR 15% Poliamida

31

MEMBROS INFERIORES

MEMBROS INFERIORES

Biomecânica
levada a sério

Máxima imobilização
Base e corpo desenhados estruturalmente para suportarem
grandes cargas sem deformações ou quebras. Feitos em
poliamida, um polímero de engenharia, garantem uma
imobilização mais segura e estável.

Menos sobrecarga no quadril, joelhos e no pé não
lesionado. Além da curvatura ideal do solado, a altura da
Exofoot é similar à de um tênis esportivo, propiciando uma
marcha equilibrada e uma recuperação mais rápida.

Forro resistente, macio,
respirável e lavável

Design bonito,
moderno, anatômico

Em poliuretano e poliéster, facilita a
troca de calor e higienização.

Palmilha em viscoelástico

Mais beleza e conforto, com linhas e ângulos
que facilitam o calçar e o uso prolongado.

Resiste a deformações, é muito macia e
extremamente eficiente na absorção de impactos
e na distribuição das pressões plantares.

Radiolúcida

Solado especial

Livre de metais, faça seus
exames de imagem sem a
necessidade de remoção da bota.

Ganhe equilíbrio e caminhe de maneira confortável, com menos
impacto e escorregões. O formato levemente arredondado propicia
uma marcha mais natural. Feito em TR, um material forte e
aderente, o solado foi desenvolvido para absorver impactos e
envolver as laterais da bota, evitando deslizamentos.

Velcro 3D

Ótima aderência sem
danificar superfícies.

CÓD.:
KSO124-PR/AM

EXOFOOT
Cód.: KSO124 (Longa) e KSO123 (Curta)
SOBRE O PRODUTO:
A ExoFoot Kestal é uma Bota Imobilizadora indicada para o tratamento de lesões que ocorrem na região do
tornozelo e do pé. O solado antiderrapante foi projetado para um caminhar sem risco, em situações normais.
Sua forma levemente arredondada no solado faz com que a marcha seja suave e confortável. Possui fecho
aderente que permite a regulagem da pressão a ser exercida, o que propicia o ajuste mais preciso e confortável.

bota
Longa

INDICAÇÕES:
Indicada para o tratamento de lesões que ocorrem na região do tornozelo e do pé. Recuperação de lesões
musculares e articulares em casos como luxações, entorses, contusões e tendinites. Uso pós-operatório. Pode
ser usado em substituição ao aparelho gessado.

KS0124

bota
CURTA
KS0123

TAMANHOS:
Referência numérica:
P - (34-37)
M - (38-41)
G - (42-45)

Cores Disponíveis

COMPOSIÇÃO:

Base: 100% Poliamida
Forro: 70% Espuma de Poliuretano, 30% Poliéster

32

Preto/Amarelo

Preto/Cinza

CÓD.:
KSO124-CZ/CZ

Cinza/Cinza

33

CÓD.:
KSO123-PR/CZ

MEMBROS INFERIORES

MEMBROS INFERIORES

ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

TORNOZELEIRA CURTA

TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL

TORNOZELEIRA ELÁSTICA

CÓD.: KSN043

CÓD.: KSN041

CÓD.: KSN042

CÓD.: KSN045

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Estabilizador de Tornozelo Kestal atua na prevenção de lesões e promove a recuperação de entorses e luxações no
tornozelo. Possui talas laterais (uma de cada lado) que restringem a laterização dos movimentos , reduzindo o risco
de torções. Possui faixas elásticas que promovem a compressão, aumentando a estabilização e segurança da
articulação.

A Tornozeleira Curta Kestal oferece compressão que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza dos
movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. É Ideal para a prática de esportes como wakeboard, kitesurf,
surf, futebol de areia e afins.

A Tornozeleira Ajustável Kestal oferece compressão ajustável que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza
dos movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. Por ser ajustável pode ser utilizada em diversas fases do
tratamento (pré e pós-inchaço).

A Tornozeleira Elástica Kestal auxilia na prevenção de lesões durante a prática esportiva. A compressão protege a
musculatura e confere mais firmeza aos movimentos.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares
medias, artrites, artroses, dores articulares e edema. O seu uso durante a prática esportiva reduz o risco de
lesões ligamentares e musculares.

Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares
leves, edemas e dores crônicas.

Prevenção e tratamento de lesões musculares durante a prática esportiva. Prevenção de lesões por esforço
repetitivo.

INDICAÇÕES:
Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite e instabilidade ligamentares médias
e graves, rupturas ligamentares, artrites, artroses, dores articulares e edema. Reabilitação de fraturas e dores crônicas.

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M)
26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN008-PR

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável

22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G)

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

83% Poliéster e 17% Elastodieno.

CÓD.:
KSN008-BG

TORNOZELEIRA LONGA

FAIXA ELÁSTICA

CÓD.: KSN008

CÓD.: KSN069

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tornozeleira Longa Kestal oferece compressão que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza dos movimentos, reduzindo os riscos de entorses e lesões. É Ideal para a prática de esportes como wakeboard, kitesurf, surf,
futebol de areia e afins.

A Faixa Elástica Kestal oferece compressão e estabilização ao joelho, dando mais segurança e qualidade aos exercícios praticados. Também pode ser utilizada no tornozelo e no cotovelo.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:
Prevenção de entorses, lesões e luxações. Tratamento e recuperação de tendinite, instabilidade ligamentares medias, artrites, artroses, dores articulares e edema. O seu uso durante a prática esportiva reduz o risco de
lesões ligamentares e musculares.

Proteção e prevenção de lesões na região do joelho durante a prática esportiva. Prevenção de estresse muscular pós atividade intensa.

TAMANHOS:

Único | Ajustável 180cm de comprimento

TAMANHOS:

20cm - 22cm (PP) 22cm - 24cm (P) 24cm - 26cm (M) 26cm - 28cm (G) 28cm - 30cm (GG)

COMPOSIÇÃO:

77% Poliéster, 13% Elastano e 10% Poliamida.

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida
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LINHA

LINHA
: Neoprene.
: macia e suave.
Mais suave que órteses comuns, menos
costuras, Neoprene resistente e mais leve.
Mais prática de vestir e mais confortável de usar.
Estabilidade e conforto sem limitação de
movimento e performance.

TALA POLEGAR AJUSTÁVEL NEOSOFT

MUNHEQUEIRA COM TALA AJUSTÁVEL NEOSOFT

CÓD.: KSN072

CÓD.: KSN075

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Tala Polegar Ajustável Bilateral NeoSoft proporciona proteção e estabilidade ao punho e ao polegar. A
compressão é regulável para maior conforto. De fácil colocação, pode ser utilizada em ambas as mãos.

A Munhequeira com Tala Ajustável NeoSoft auxilia na reabilitação de entorses e lesões de mãos e punhos.
Pode ser utilizada com ou sem tala, em ambas as mãos. Possui suporte interno em malha que facilita o
ajuste e a utilização do produto.

INDICAÇÕES:
Indicada para lesão e dores no punho e polegar. Prevenção e tratamento de LER e DORT em casos de tendinite e
tenossinovite. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Tratamento de LER e Dort, tendinites e lesões de punho. Auxilia na reabilitação de fraturas de punho e antebraço
e nas afecções leves do punho. Consulte um especialista.

Único | Ajustável

Único | Ajustável

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

COTOVELEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

JOELHEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL NEOSOFT

CÓD.: KSN074
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN071

CÓD.: KSN076

CÓD.: KSN073

A Cotoveleira Ajustável NeoSoft protege de constantes choques e atritos. Proporciona compressão, aumentando a
estabilidade da articulação, melhorando a circulação sanguínea e aliviando dores. Possui suporte interno em lycra
que facilita o ajuste e a utilização do produto.

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Munhequeira Ajustável NeoSoft auxilia na prevenção de entorses no punho. A compressão aumenta a estabilidade
da articulação e melhora a circulação sanguínea prevenindo e tratando edemas (inchaços) e aliviando as dores na
articulação.

A Joelheira Ajustável Neosoft possui corte anatômico e orifício para melhor posicioná-la sobre o joelho. Conta
com 2 fechos aderentes para maior compressão e conforto. Seu suporte interno em malha facilita o ajuste e a
utilização do produto.

A Tornozeleira Ajustável NeoSoft oferece compressão ajustável que aumenta a estabilidade da articulação e a firmeza
dos movimentos, reduzindo os riscos de entorses, lesões e edemas (inchaços) na articulação. Possui compressão
regulável que possibilita a utilização do produto em diversas fases do tratamento.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento de LER e DORT, tendinites e entorses. Auxilia no alívio da dor e oferece proteção extra
durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

Prevenção e recuperação de lesões leves na região do joelho, tais como: condromalácia, entorses, edemas,
distensões, contusões, tendinites, luxações e instabilidade da rótula. Consulte um especialista.

Prevenção e tratamento de entorses, lesões, luxações, tendinites, bursites e artrite reumatoide, bem como o
tratamento e recuperação de edemas relacionados a estes problemas. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

INDICAÇÕES:
Prevenção e tratamento de LER, DORT, tendinite, contusões, artrite reumatoide e artroses e diminuição de
edemas consequentes dessas lesões. Protege o cotovelo de constantes choques e atritos, oferecendo proteção
extra durante a prática de atividades físicas. Consulte um especialista.

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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Único | Ajustável

Único | Ajustável

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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SUPORTES

SUPORTES
SUPORTE DE OMBRO

SUPORTE PARA BOLSA TÉRMICA GEL - LONGO

CÓD.: KSN015

CÓD.: KSN024

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Suporte de Ombros Kestal auxilia na proteção e recuperação de lesões na região dos ombros. Aumenta a
estabilidade da articulação, proporcionando mais firmeza e segurança ao movimento.

O Suporte para Bolsa Térmica Gel Kestal facilita aplicação de terapias baseadas em frio e calor, permitindo a
movimentação durante o uso. Ideal para aplicação nos ombros e costas. Confeccionado em neoprene, que mantém
a temperatura da bolsa por mais tempo.

INDICAÇÕES:
Tratamento e recuperação de dores oriundas de lesões no ombro como bursites, reumatismo, capsulite adesiva,
fraturas de clavículas e tendinites. Indicado também para a prática esportiva. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

65cm - 75cm (PP) 75cm - 85cm (P) 85cm - 95cm (M) 95cm -105cm (G) 105cm -115cm (GG) 115cm -120cm (XG)

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Terapia quente: dor crônica e lesões musculares. O calor aumenta a circulação sanguínea, aliviando dores e
tensões. Terapia frio: entorses, contusões e hematomas. Consulte um especialista.
Único - Ajustável 120cm de comprimento

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSO102-NT-15
CÓD.:
KSO102-NT-10

SUPORTE PARA BOLSA TÉRMICA GEL - LOMBAR

SUPORTE PARA BOLSA DE GELO

SUPORTE PARA BOLSA TÉRMICA GEL - CURTO

ATADURA ELÁSTICA

CÓD.: KSN025

CÓD.: KSN026

CÓD.: KSN023

CÓD.: KSO102

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

O Suporte para Bolsa Térmica Gel Kestal facilita aplicação de terapias baseadas em frio e calor, permitindo a
movimentação durante o uso. Ideal para aplicação na região lombar. Confeccionado em Neoprene, que mantém a
temperatura da bolsa por mais tempo.

O Suporte para Bolsa de Gelo Kestal permite a livre movimentação enquanto a terapia é aplicada. Possui formato
anatômico que possibilita o uso em diferentes regiões como ombro, tórax, abdômen, joelho e pé. Confeccionado em
Neoprene, mantém a temperatura da bolsa por mais tempo.

O Suporte para Bolsa Térmica Gel Kestal facilita aplicação de terapias baseadas em frio e calor, permitindo a
movimentação durante o uso. É ideal para tornozelo, panturrilha, joelhos, coxas, e cotovelos. Confeccionado em
Neoprene, que mantém a temperatura da bolsa por mais tempo.

As Ataduras Elásticas Kestal oferecem média compressão, acompanham presilhas que facilitam a fixação.
Podem ser lavadas com água morna, sabão neutro e secagem a sombra.

INDICAÇÕES:

INDICAÇÕES:

Terapia quente: dor crônica e lesões musculares. O calor aumenta a circulação sanguínea, aliviando dores e
tensões. Terapia frio: entorses, contusões e hematomas. Consulte um especialista.

Aplicação de terapia a frio para o tratamento de edemas, inchaços, dores de cabeça, febre e hemorragias.
Redução de hematomas. Atua como analgésico até 48 horas após o trauma. Consulte um especialista.

INDICAÇÕES:
Terapia quente: dor crônica e lesões musculares. O calor aumenta a circulação sanguínea, aliviando dores e
tensões. Terapia frio: entorses, contusões e hematomas. Consulte um especialista.

Indicadas para o enfaixamento de membros e músculos luxados, além do pós-tratamento de varizes, úlceras
e edemas. Além do tratamento, pode ser usada na prevenção de lesões comuns à prática esportiva e/ou
esforço repetitivo. Consulte um especialista.

TAMANHOS:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

Único - Ajustável (100cm de comprimento)

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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INDICAÇÕES:

Único - Ajustável 60cm de comprimento

10cm - 130cm

85% SBR 15% Poliamida

15cm - 130cm

83% Poliéster e 17% Elastodieno.
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ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS
MÁSCARA PARA DORMIR

FAIXA MANDIBULAR ANTI RONCO

CÓD.: KSN055
SOBRE O PRODUTO:

CÓD.: KSN056
SOBRE O PRODUTO:

A Máscara para Dormir Kestal proporciona descanso e relaxamento livre de claridade. Não deixa marcas de uso
no rosto. Possui faixa elástica que ajusta a máscara de maneira confortável.

Impede a abertura da boca ao dormir, aliviando os sintomas do ronco.

INDICAÇÕES:

A cinta proporciona leve pressão mantendo a mandíbula no lugar e a boca fechada reduzindo as chances de
bloqueio aéreo e desta forma o ronco.

INDICAÇÕES:

Protege os olhos contra a claridade, proporcionando repouso agradável e maior relaxamanto.

TAMANHOS:

TAMANHOS:
Único | Ajustável.

M: 60cm de comprimento
G: 70cm de comprimento

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida

CÓD.:
KSN047-PR

PORTA CELULAR - LUVAS - SAPATILHA - POCHETE ANATÔMICA

CÓD.:
KSN019-PR

POCHETE ANATÔMICA

PORTA CELULAR PLUS

CÓD.: KSN047

CÓD.: KSN019

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

A Pochete Anatômica Kestal é versátil e fácil de usar. Possui faixa regulável, que facilita o ajuste ao corpo. É ideal para
guardar objetos (celular, dinheiro, ipod) durante a prática de exercícios físicos.

Frente de plástico para uso do touch screen, permitindo a interação e visibilidade durante o treino. Compatível com os
celulares iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, Samsung J3, Motorola Moto G.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

Guardar e transportar seus pertences (celular, chaves, dinheiro) durante a prática de exercícios físicos como caminhada
e corrida. Excelente para utilização em viagens (seus pertences e documentos muito mais seguros).

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

TAMANHOS:

85% SBR 15% Poliamida

Único | Ajustável

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida
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ACESSÓRIOS

MÁSCARA CIRÚRGICA

MÁSCARAS
CIRÚRGICAS

CÓD.:
KSN016-PR

CÓD.:
KSN016-PK

LUVA PROTETORA
CÓD.: KSN016
SOBRE O PRODUTO:
A Luva protetora Kestal possui palmar emborrachado que proporciona conforto e segurança na prática de atividades esportivas.

INDICAÇÕES:
Prevenção de calosidades e bolhas nas mãos em atividades físicas como musculação, ciclismo, RPM, spinning. São indicadas também para usuários de cadeiras de rodas e muletas.

TAMANHOS:
Preta: P | M | G

100% produzidas
no Brasil

Outras Cores: P | M

COMPOSIÇÃO:

cadastro Anvisa
81111610008

85% SBR 15% Poliamida

macia e fácil
para respirar
*Nova tecnologia

confortável
com tripla camada fundida

Embalagem com
50 unidades

Embalagem com
50 unidades

KDS001-BR-CX50

CÓD.:
KSN018-PR

CÓD.:
KSN018-PK

Novo
elástico plano

KDS001-FLT-BR-CX50

bags com
12 unidades

bags com
12 unidades

KDS001-BR-SC12

KDS001-FLT-BR-SC12

PROTETOR MINI PALMA

SAPATILHA NEOPRENE

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL

CÓD.: KSN018

CÓD.: KSN052

CÓD.: KDS001

CÓD.: KDS001-FLT

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

SOBRE O PRODUTO:

Possui palmar emborrachado que proporcionam conforto e segurança na prática de atividades esportivas.

Máscara Cirúrgica Tripla Descartável Tech3 é composta de três camadas acopladas: duas de Tecido Não Tecido (TNT),
100% polipropileno, e uma camada interna de elemento filtrante (polipropileno) resistente a fluidos e demais
partículas transportadas pelo ar. Produto de uso individual, na cor branca, com elásticos laterais para fixação atrás das
orelhas, e clipe nasal de metal maleável e revestido, com a finalidade de manter o contorno do nariz e das bochechas.

Máscara Cirúrgica Tripla Descartável Tech3 FLAT é composta de três camadas acopladas: duas de Tecido Não Tecido
(TNT), 100% polipropileno, e uma camada interna de elemento filtrante (polipropileno) resistente a fluidos e demais
partículas transportadas pelo ar. Produto de uso individual, na cor branca, com clipe nasal de metal maleável e
revestido, com a finalidade de manter o contorno do nariz e das bochechas. A versão FLAT conta ainda com elásticos
laterais planos para fixação atrás das orelhas com muito mais conforto, mesmo após horas contínuas de uso.

INDICAÇÕES:

A Sapatilha Neoprene Kestal foi desenvolvida para a prática de atividades aquáticas como natação, hidroginástica,
hidroterapia, mergulho e afins. Contém solado antiderrapante que aumenta a estabilidade e o atrito, evitando
deslizamentos.

Prevenção de calosidades e bolhas nas mãos em atividades físicas como musculação, ciclismo, RPM, spinning. São
indicadas também para usuários de cadeiras de rodas e muletas.

INDICAÇÕES:

TAMANHOS:

TAMANHOS:

Ideal para a prática de exercícios. Por ser antiderrapante, também pode ser usada no banho.

Único | Ajustável.

P: nº 34 - 36 M: nº 37 - 39 G: nº 40 - 42

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO:

85% SBR 15% Poliamida

85% SBR 15% Poliamida
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INDICAÇÕES:
São indicadas para procedimentos cirúrgicos, clínicos e estéticos, visando proteger tanto o paciente quanto o profissional de saúde de agentes contaminantes das vias respiratórias, devendo também impedir a passagem de gotículas de saliva
(perdigotos), minimizando ainda a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional e/ou paciente. O produto é descartável, devendo ser usado uma única vez.

TAMANHO: Único
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