


No segmento de saúde o CUIDADO está 
presente em tudo aquilo que fazemos. 
Acreditamos que mesmo com a vida tão intensa 
de hoje sempre é possível abrir espaço pra gente, 
trabalhando para que as pessoas tenham tempo, 
saúde e disposição para fazer aquilo que gostam, 
cada uma do seu jeito.

A nossa forma de colaborar é trazendo 
bem-estar. Assim, buscamos formas de 
melhorar nossa presença no mundo pensando 
em maneiras de facilitar o dia a dia das pessoas, 
proporcionando a elas mais tempo para que se 
dediquem aos seus talentos e à construção de 
uma vida melhor para todos.



Conheca  a Mercur
Somos uma empresa que atua em função das pessoas, por isso, valorizamos muito os 

relacionamentos. É no fortalecimento das relações que buscamos desenvolver produtos 

e serviços que façam sentido para as pessoas, por serem pensados em conjunto com 

elas. Queremos entender as necessidades que emergem das interações e legitimar a 

nossa forma de atuação. Buscamos participar, enquanto indústria, da reconstrução do 

mundo para que ele possa se tornar, cada vez mais, de um jeito bom pra todo o mundo. 

Nos colocamos a serviço desta reconstrução, através de nossa estrutura e dos conheci-

mentos que possuímos nos segmentos em que atuamos.  Além do campo da Saúde, a 

Mercur também atua nos segmentos de Educação e Revestimentos.

- Educação: acreditamos que a educação, através da interação com o coletivo, desper-

ta as pessoas para os aprendizados sobre valores humanos. Ao segmento de Educa-

ção, oferecemos alguns produtos como borrachas de apagar, tinta guache, corretivo 

líquido, cola, giz de cera, entre outros.

- Revestimentos:  nos dedicamos a construir possibilidades para atender as necessida-

des de cada cliente, no segmento da borracha. Construímos soluções customizadas 

em lençóis de borracha e peças técnicas, bem como, pisos de borracha para diferentes 

aplicações.

Na prática, integramos os segmentos para atender as necessidades das pessoas, com 

soluções que buscam gerar o menor impacto possível para a sociedade e o meio 

ambiente.

Conheça-os acessando: www.mercur.com.br



Empresa Carbono Neutro
Entendemos que emitir menos gases de efeito estufa (GEE)

é uma responsabilidade global a ser assumida pela sociedade.  
Na Mercur, este compromisso faz parte da estratégia de atuação. 

Desde 2011,  a partir do inventário de emissões,
buscamos constantemente a redução da pegada de carbono.

Iniciamos, gradualmente, as compensações das emissões
com o propósito de tornar  a empresa Carbono Neutro, ou seja:  

tudo aquilo que é emitido é compensado. 

Em 2015, com as ações em curso, foi possível
nos tornarmos empresa Carbono Neutro.

Confira algumas iniciativas
que tem nos auxiliado na busca

constante pela redução dos impactos
humanosocioambientais

decorrentes da nossa atuação:



- Desenvolvimento
de fornecedores locais,
com a intenção de reduzir
as distâncias transportadas 
e consequentemente a pegada
de carbono, contribuindo, também,
para a geração de ocupação
e renda no entorno.

- Uso de cabotagem
(transporte marítimo) e ferrovia
como alternativa multimodal
para o transporte, em complemento
ao transporte rodoviário.

Saiba mais sobre 
algumas ações:

- Aquisição de energia elétrica no mercado livre:
desde 2013,  adquirimos energia elétrica
no mercado livre de energia, provinda de geradoras que
utilizam fontes renováveis (tais como eólica, solar
e biomassa, além de pequenas centrais hidrelétricas)
para a sua produção.  A consequência
deste processo é a redução 
de nossa pegada de carbono.



Este projeto visa a partir da re(construção)
da cadeia sustentável da borracha estabelecer
um modelo de comercialização diferenciado
(entre empresa e comunidade), engajando-se
com as comunidades extrativistas do Pará. 
Propõe uma (re)construção da cadeia sustentável
da borracha, com base em modelos de negócio
inovadores que promovam condições
sustentáveis de produção florestal. 
Ao mesmo tempo que busca contribuir
para a preservação da cultura e para
o desenvolvimento das comunidades extrativistas.

O projeto está sendo realizado nas
Reservas Extrativistas do Xingu, Rio Iriri
e Riozinho do Anfrísio, no município de
Altamira, no Pará.

Diversidade na Rua

Projeto Borracha Natural

Conheça mais em www.diversidadenarua.cc

Este projeto surgiu com o objetivo de ampliar
nosso entendimento sobre o ambiente da Educação,
através de um repensar do nosso papel como empresa
neste campo de atuação.  Por meio da aproximação
direta com a comunidade, estabelecemos
laços de relacionamento com escolas, e junto com elas,
entendemos a necessidade de co-criar produtos
e serviços,  além de fomentar a discussão em torno
da acessibilidade,  diversidade e inclusão. 
Neste sentido, temos procurado fortalecer uma
rede de colaboração, onde pessoas conectadas ao
propósito podem se ajudar, solucionando problemas
cotidianos, seja através de improvisos ou acesso
a conteúdo e discussões. 



08 15

18 25

27 51

FRIO-CALOR CONDUTORES

ÍNTIMAATIVIDADE

APOIOSUPORTE

Í N D I C E



O uso do calor e do frio com propósitos 
terapêuticos é uma prática milenar, tanto no 
tratamento de lesões, quanto no relaxamento. 
Para auxiliar nesta prática, a Mercur 
disponibiliza produtos que seguem esta 
tradicional receita, com toques de inovação.

F R I O - C A L O R



PEQUENA 0,5L MÉDIA 1,4L GRANDE 2L

Bolsa para Água Quente

O prazo de validade pode ser
identificado no bocal da própria
Bolsa.

Formato com bordas reforçadas
e aletas para difusão do calor.

Informações importantes
para o uso seguro da Bolsa
para Água Quente gravadas
também no corpo
do produto.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo ‘Bolsa para Água Quente’
www.youtube.com/mercursa

Para mais informações, acesse www.mercur.com.br/bolsa

LILÁS / BORDÔ
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COM CAPA
PROTETORA

10340440008
ANVISA

exija produtos com registro

10340440067
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA PARA GELO - BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO

1. A Bolsa para Gelo é fabricada em borracha, e possui parede reforçada. 
Para ser utilizada somente com gelo.

2. A Bolsa Flexível para Gelo é confeccionada em tecido emborrachado 
flexível e macio, que permite o uso de forma eficiente e confortável 
(moldável ao corpo). Para ser utilizada com gelo ou com água gelada.

A aplicação do frio com fins terapêuticos (crioterapia) auxilia no 
tratamento de lesões musculares e articulares, na redução de inchaços 
e outros sintomas resultantes de processos inflamatórios. Propicia 
alívio em casos de febres e dores agudas. 

10340440057
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE

A Bolsa para Água Quente é fabricada em borracha, possui textura 
exclusiva, com aletas (ranhuras) que aumentam a difusão do calor, 
proporcionando temperatura diferente em cada lado da Bolsa. Para 
maior segurança, as bordas são reforçadas e o bocal é grande e firme, 
o que facilita a colocação da água quente.

A Bolsa para Água Quente também conta com uma versão com capa 
protetora.

Através da aplicação do calor (termoterapia), a Bolsa para Água Quente 
Mercur auxilia no tratamento de dores e lesões musculares e articulares, 
processos inflamatórios, alívio de estresse muscular e cólicas.

A versão da Bolsa para Água Quente com capa oferece proteção para a 
pele durante o uso da Bolsa. A capa é fácil de vestir na Bolsa e é feita 
com tecido macio, resistente e lavável.

ALETAS
DIFUSORAS
DE CALOR

BORDAS
REFORÇADAS

LILÁS BC 0010-LI
BORDÔ BC 0010-BO
(L x A) 16 x 23cm

LILÁS BC 0014-LI
BORDÔ BC 0014-BO
(L x A) 20 x 31cm

LILÁS BC 0013-LI
BORDÔ BC 0013-BO
(L x A) 20 x 28cm

PEQUENA - 0,5L MÉDIA - 1,4L GRANDE - 2L

BORDÔ COM CAPA LARANJA BC 0013-BOC

MÉDIA - 1,4L

1 - BOLSA PARA GELO

2 - BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO

PEQUENA - 0,5L
20cm DE DIÂMETRO BC 0020

MÉDIA - 1,2L
22cm DE DIÂMETRO BC 0025

GRANDE - 1,6L
24cm DE DIÂMETRO BC 0021

GRANDE - 2,3L
26cm DE DIÂMETRO BC 0025

L

A

VERDE

BEGE

1

2



PODE SER AQUECIDA NO MICRO-ONDAS OU FOGÃO (IMERSA EM ÁGUA).

Bolsa Térmica Gel

Não congela, mesmo quando
mantida no freezer ou congelador

Atóxica

Reutilizável

Para aplicação de calor e frio

Flexível, molda-se ao corpo

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo ‘Bolsa Térmica Gel Mercur’
com orientações sobre o uso correto
www.youtube.com/mercursa

MÉDIA 26,5 x 14,5cm

PEQUENA 16 x 13,5cm

www.mercur.com.br
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BOLSA TÉRMICA GEL

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro

A Bolsa Térmica Gel é eficiente para aplicação de frio ou calor terapêu-
ticos e molda-se perfeitamente ao corpo. É reutilizável e não congela, 
podendo ser resfriada no freezer, aquecida no micro-ondas ou na água 
quente.

É indicada para tratamento de lesões, processos inflamatórios, febres, 
dores e para promover relaxamento muscular.

1

2

VERDE

AZUL

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OMBROS

BC 0135

Com formato anatomicamente desenvolvido para a região dos 
ombros e pescoço, a Bolsa Térmica Gel para Ombros é fácil de usar. É 
reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer, aquecida 
no micro-ondas ou na água quente.

Pode ser usada para tratamento de lesões e contusões, e para alívio e 
relaxamento de músculos contraídos devido ao estresse ou à má 
postura.

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro

BOLSA TÉRMICA GEL GRANDE

BC 0134

A Bolsa Térmica Gel Grande facilita a aplicação da terapia de frio e 
calor. É reutilizável e não congela, podendo ser resfriada no freezer, 
aquecida no micro-ondas ou na água quente. A sua quantidade de gel 
permite manter a temperatura por um longo período. Com formato 
anatômico e dimensões apropriadas para ser usada em regiões do 
corpo que exijam maior área de contato, como costas e coxas.

É indicada para tratamento de lesões, processos inflamatórios, febres, 
dores e para promover relaxamento muscular.

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro

1 - MÉDIA 26,5 x 14,5cm - 410g

CAIXA C/ 1 UN. BC 0130-M
CX. DISPLAY C/ 12 UN. BC 0130-M12
CX. DISPLAY C/ 24 UN. BC 0130-M24
CX. MASTER C/ 48 UN. BC 0130-M48

CX. DISPLAY C/ 20 UN. BC 0130-P20
CX. MASTER C/ 50 UN. BC 0130-P50

2 - PEQUENA 16 x 13,5cm - 200g

TAMANHO  54 x 25cm PESO  1200g

TAMANHO  40 x 29cm PESO  800g



42 a 67cm de circunferência

10340440055
ANVISA

exija produtos com registro

CINTA MULTIUSO PARA BOLSA TÉRMICA GEL

PRETA

A Cinta Multiuso para Bolsa Térmica Gel é confeccionada em 
Neoprene®, que conserva a temperatura da Bolsa por mais tempo.
Disponível em dois modelos ajustáveis, um para aplicações em 
membros e articulações e outro para costas e ombros.
Permite a realização de atividades ao mesmo tempo em que está 
sendo aplicado o frio ou calor.

Proporciona suporte e compressão durante a aplicação do frio e calor 
terapêuticos, em casos de lesões e dores em geral.
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COM BOLSA TÉRMICA GEL SEM BOLSA TÉRMICA GEL

COSTAS E OMBROS
123cm comprimento  BC 0121

COSTAS E OMBROS
123cm comprimento  BC 0121-S

MÁSCARA GEL

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BC 0255

A Máscara Gel possui formato anatômico e fechamento regulável, que 
proporciona ajuste adequado.

Através da aplicação de frio e calor terapêuticos, ativa a circulação e 
propicia relaxamento à área dos olhos, além de proporcionar alívio em 
casos de enxaqueca, sinusites, olheiras, inchaços, entre outros. 

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL PESO  160g

MEMBROS E ARTICULAÇÕES
64cm comprimento  BC 0120

MEMBROS E ARTICULAÇÕES
64cm comprimento  BC 0120-S

PRETA

CINTA PARA BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO

A Cinta para Bolsa Flexível para Gelo possui acabamentos reforçados, 
formato anatômico e versátil, permitindo o uso em diferentes regiões 
do corpo. Além disso, a composição em Neoprene® retém a tempe- 
ratura fria por mais tempo.
Disponível em dois modelos ajustáveis, um para aplicações em 
membros e articulações e outro para costas e ombros.
Permite a realização de atividades ao mesmo tempo em que está 
sendo aplicado o frio.

Proporciona suporte e compressão na aplicação da Bolsa Flexível para 
Gelo,  em casos de lesões e dores em geral. Também pode ser utilizada 
com a Bolsa para Gelo (borracha), porém envolta por uma toalha para 
proteger a pele.

10340440055
ANVISA

exija produtos com registro

MEMBROS E ARTICULAÇÕES COSTAS E OMBROS

* A Bolsa Flexível para Gelo precisa ser adquirida separadamente.

54cm comprimento  BC 0123 147cm comprimento  BC 0124



BOLSA TÉRMICA GEL GATO

BC 0132

A Bolsa Térmica Gel Gato possibilita uma maneira anatômica e 
divertida de utilizar a terapia do calor e do frio. Fabricada em 
material resistente, molda-se perfeitamente ao corpo. A ilustração 
do gatinho segurando o aquário permite que, ao manusear a Bolsa, 
se tenha a ideia de que o peixinho está se movimentando.

Auxilia no alívio de cólicas e febres. Pode ser utilizada também em 
casos de lesões, processos inflamatórios e dores em geral.

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro
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NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

BOLSA TÉRMICA GEL PARA SEIOS

BC 0133

A Bolsa Térmica Gel para Seios foi desenvolvida para facilitar a 
aplicação de frio e de calor terapêuticos. Possui formato anatômico, 
que cobre totalmente o seio. 

Pode ser usada fria ou morna em diferentes tratamentos, como contra 
a flacidez, para dissolver os caroços que se formam durante a 
amamentação ou para uso pós-operatório.

10340440029
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR

TAMANHO  19,9 x 17,5cm PESO  380g

BOLSA TÉRMICA GEL PARA OLHOS

BC 0256

A Bolsa Térmica Gel para Olhos é flexível, leve e prática. Possui 
formato anatômico que garante o conforto durante a aplicação.

Através do frio terapêutico, suaviza olheiras e fadiga na região dos 
olhos. O calor terapêutico proporciona alívio em casos de terçol, 
entre outros.

VENDA
EM PAR

NÃO
CONGELA

QUENTE
FRIO

TAMANHO  8,3 x 6,8cm PESO DO PAR  44g

TAMANHO  17cm DE DIÂMETRO PESO DO PAR  260g



CONDUTORES
O Gel Condutor Mercur foi desenvolvido para 
atender as necessidades dos profissionais da 
saúde em diversas aplicações que utilizem o
gel como meio de contato. Auxilia tanto no 

diagnóstico quanto no tratamento, cuidando
das pessoas de forma eficaz e segura.



Gel Condutor

www.mercur.com.br

Inodoro e não mancha a pele ou a roupa.
Gel com espessantes de grau farmacêutico, utilizado na fabricação de medicamentos,

que garante maior confiabilidade em relação à toxicidade e reações no corpo do usuário.

Viscosidade ideal, responsável pela
estabilidade do gel no corpo do usuário.
Evita que o gel escorra.

Possui 7 apresentações.
As embalagens aplicadoras são fáceis de
recarregar e práticas de utilizar.

As embalagens foram desenvolvidas pensando no dia a dia dos
profissionais e nas suas necessidades.

Multiuso, especialmente desenvolvido
para ser utilizado em diferentes aplicações
que utilizem o Gel como meio de contato.

Proporciona ótima condutibilidade,
que facilita transmissão de ondas durante
sua aplicação. Altamente deslizante.

Apresentação com caixa display que facilita a exposição
do produto no ponto de venda.

TAMPA
COM LACRE*

* Exceto na versão frasco de 320gr.



17

Especialmente desenvolvido para ser utilizado em várias aplicações 
que utilizem o Gel como meio de contato, como:
• Ultrassonografia;
• Eletrocardiograma;
• Laser ou Luz Intensa Pulsada (LIP);
• Ultrassom terapêutico e transmissão de correntes elétricas
   (TENS, FES, entre outras).

GEL CONDUTOR

10340440046
ANVISA

exija produtos com registro

Estas empresas homologaram o Gel Condutor Mercur. Ao adquirir equipamentos destas empresas que fazem uso
de Gel Condutor, acompanha uma amostra grátis do Gel Condutor Mercur (100g).

Com o compromisso de repensar tudo aquilo que fazemos e de buscar a melhoria constante dos nossos produtos e processos, 
inauguramos no início de 2013 uma nova área com aproximadamente 3.000m², destinada à produção de itens da área da 
saúde, principalmente o Gel Condutor Mercur. Esta estrutura conta com rigorosos controles dos processos, os quais atendem 
às Boas Práticas de Fabricação previstas na Legislação Sanitária. 

Ao longo destes anos de atuação, desenvolvemos uma equipe especializada e qualificada na fabricação de Gel, garantindo, 
com isso, que cada etapa do processo siga os padrões estabelecidos, além de possibilitar a rastreabilidade do produto e 
garantir segurança e bem-estar para as pessoas que fazem uso do gel.

O Gel é fabricado a partir de matéria-prima de grau farmacêutico e passa por criteriosos ensaios laboratoriais. É testado para 
garantir segurança e eficácia durante a aplicação. Consistente, inodoro e incolor, o Gel é isento de substâncias tóxicas. Propor-
ciona ótima condutibilidade, que possibilita maior transmissão de ondas* durante a aplicação.

*Transmissão de ondas: o Gel Condutor é utilizado em equipamentos elétricos para tratamentos e diagnósticos na área da saúde como, por exemplo, a 
ultrassonografia, eletroterapia (TENS, ultrassom terapêutico, etc) e na área de estética, atuando como meio de contato entre o equipamento e a pele.         
Ou seja, o Gel facilita a passagem da corrente elétrica ou ondas do equipamento para o corpo, tornando o procedimento mais seguro e eficaz.

PESO

1. FRASCO  320g  BC 1603-FR

2. POTE 1Kg  BC 1610-PT

5. SACHÊ 100g  BC 1601-SA

6. SACHÊ 1Kg  BC 1610-SA

7. SACHÊ 5Kg  BC 1650-SA3. GALÃO 5Kg  BC 1650-GA

4. CAIXA DISPLAY COM 6 FRASCOS 320g  BC 1603-FR6

FÁCIL
RECARGA

1

2 3

5

6

7

4



AT I V I D A D E
A atividade física está associada à 

melhora da qualidade de vida. A Mercur 
disponibiliza produtos que auxiliam na 

promoção da saúde e no cuidado com as 
pessoas, contribuindo para a prática de 

esportes, prevenção e reabilitação.



Faixas Elásticas para Exercícios

www.mercur.com.br

Resistência impressa na faixa.

Aroma neutro e toque macio.

Em látex natural: excelente elasticidade 
e capacidade de manter a sua resistência 
original. Fonte renovável.

2m de comprimento,
mais possibilidades

de exercícios.

Resistências diferenciadas por cores: 
Sistema progressivo.

VERSÁTIL PRÁTICA

Acesse aqui sugestões de exercícios que também estão
disponíveis em www.seucorpopede.com.br/exercicios
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COMPRIMENTO
2 METROS

LÁTEX
NATURAL

RESISTÊNCIA
PROGRESSIVA

As Faixas Elásticas para Exercícios são leves, fáceis de usar e de 
transportar. Permitem realizar diferentes tipos de exercícios. Possuem 
sistema progressivo, que permite alterar as resistências conforme a 
melhora no desempenho. Com aroma neutro, toque macio e resistên-
cia impressa na Faixa. Em látex natural (fonte renovável).

Auxiliam no fortalecimento e resistência dos músculos, na melhora da 
coordenação motora e habilidades funcionais e no auxílio do aumento 
da mobilidade, flexibilidade e força em casos de prevenção e 
reabilitação de lesões, treinamento esportivo, condicionamento físico 
e tratamento pós-operatório.

FAIXAS ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIOS

10340440061
ANVISA

exija produtos com registro
* Os valores das forças informados são médias estabelecidas através de testes. 
Podem acontecer pequenas variações de acordo com a espessura da Faixa.

RESISTÊNCIA

CAIXA 2m

EMBALAGEM

CAIXA 45m 50% (Kg)

FORÇA/PESO (Kg) CORRESPONDENTE AO ALONGAMENTO (%)

% DE ALONGAMENTO NO COMPRIMENTO DA FAIXA

75% (Kg) 100% (Kg) 150% (Kg) 200% (Kg)

1,6BC 1461-AM BC 1468-AM

BC 1461-VM BC 1468-VM

BC 1461-VD BC 1468-VD

BC 1461-AZ BC 1468-AZ

BC 1461-PR BC 1468-PR

BC 1461-PT BC 1468-PT

BC 1461-DO BC 1468-DO

COR

SUAVE

MÉDIA

FORTE

EXTRA FORTE

FORTE ESPECIAL

SUPER FORTE

MÁXIMA

2,1

2,6

3,0

3,5

5,0

7,4

1,9

2,7

3,2

3,6

4,5

6,2

9,1

2,3

3,0

3,7

4,2

5,1

7,0

10,4

2,7

3,6

4,4

4,9

6,0

8,6

13,0

3,2

4,1

5,1

5,8

7,2

10,2

15,2

AMARELA

VERMELHA

VERDE

AZUL

PRETA

PRATA

DOURADA

2 metros 45 metros
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10340440044
ANVISA

exija produtos com registro

PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA

Proporciona melhor desempenho durante os exercícios e garante 
maior segurança, pois reduz o risco da faixa escapar. Facilita a 
adequação postural. Comercializado em par, sem a Faixa Elástica.

É um acessório indicado para auxiliar no uso da Faixa Elástica para 
Exercícios.

PRETO (PAR)  SEM FAIXA  BC 1200

VENDA
EM PAR

RESISTÊNCIA

INFLÁVEL

ANTI BURST
ESVAZIA LENTAMENTE
QUANDO PERFURADA

EXTRATOR
DE PINO

2 PINOS
PARA VENTIL

BOMBA
PARA INFLAR

A Professional Gym Ball é um equipamento ideal para a realização de 
diversos exercícios. O mecanismo Anti Burst impede que a Bola, 
quando perfurada, estoure ou murche repentinamente, evitando 
acidentes.
Cada Bola é comercializada com 2 pinos para ventil, 1 adaptador de 
bomba, 1 extrator de pinos, 1 bomba para inflar, 1 fita de medida, 1 DVD 
Professional Gym Ball - orientações para exercícios (vol. 1)  e sugestões 
de exercícios impressas na Bola (exceto no tamanho 85cm).

As Bolas podem ser utilizadas em atividades físicas ou em exercícios 
terapêuticos, para condicionamento ou reabilitação, através de 
exercícios de fortalecimento, equilíbrio, coordenação, alongamento e 
relaxamento.

PROFESSIONAL GYM BALL

* Sugerimos que o usuário escolha o produto de acordo com a sua 
altura. No entanto, o diâmetro de bola escolhido deverá variar de 
acordo com os exercícios realizados.

ALTURA DO USUÁRIO* CÓDIGODIÂMETRO DA BOLA

BC 0141-45

BC 0141-55

BC 0141-65

BC 0141-75

BC 0141-85

45cm 1,40m A 1,54m

1,55m A 1,69m

1,70m A 1,87m

1,88m A 2,03m

ACIMA DE 2,04m

55cm

65cm

75cm

85cm
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INFLÁVEL

POSICIONADOR INFLÁVEL PARA PROFESSIONAL GYM BALL

O Posicionador Inflável para Professional Gym Ball diminui a instabili-
dade da Bola durante a sua utilização na prática de exercícios.

Indicado principalmente no início das atividades, onde o equilíbrio é 
mais difícil, ou até que o usuário adquira maior confiança. Além disso, 
o Posicionador serve como base para quando a Bola não estiver em 
uso.

PRATA  BC 0149

TAMANHO ÚNICO - DIÂMETRO INTERNO 143cm

INFLÁVEL
A Fisiobol Massagem é equipada com válvula para inflar, o que 
possibilita o ajuste da bola de acordo com a necessidade de uso. 
Disponível em quatro tamanhos diferentes.

É ideal para massagens em todo o corpo, proporcionando relaxamento 
e estimulando a circulação. Pode ser usada em exercícios de fisiotera-
pia, propriocepcão e coordenação motora, assim como na água, como 
acessório para hidroterapia e hidroginástica.

10340440043
ANVISA

exija produtos com registro

FISIOBOL MASSAGEM

TAMANHOS / DIÂMETRO

LARANJA  6cm  BC 0145-6

AMARELA  8cm  BC 0145-8

VERMELHA  9cm  BC 0145-9

AZUL  10cm  BC 0145-10

INFLÁVEL

RESISTÊNCIA

LADO RUGOSO
PARA MASSAGEAR

10340440063
ANVISA

exija produtos com registro

PRATA  BC 0325

O Disco Flex - Disco Multiuso é ideal para a realização de diversos 
exercícios. Possui um lado liso e um lado rugoso, que proporcionam 
diferentes níveis de relaxamento e propriocepção. Com válvula que 
permite inflar o disco conforme desejado. Acompanha manual de 
exercícios.

Auxilia na prevenção e tratamento de lesões musculares e articulares, 
na recuperação pós-operatória e no aumento de habilidades 
funcionais através de exercícios de propriocepção, equilíbrio e 
coordenação. O Disco Flex também pode adicionar desafio para 
exercícios tradicionais, aumentando o rendimento dos mesmos, uma 
vez que a superfície instável estimula o corpo a manter a estabilidade 
postural e o equilíbrio.

DIÂMETRO 33cm - PESO 850g

DISCO FLEX - DISCO MULTIUSO
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A Bola Fisiobol é simples, prática e eficaz. Possui três resistências 
diferentes: suave (verde), média (azul) e forte (vermelha). Fabricada 
em borracha.

Ideal para exercícios de fortalecimento dos músculos da mão. Pode ser 
usada para estimular a circulação sanguínea de mãos e pés e para 
realização de massagens em diferentes regiões do corpo, como nas 
costas e planta dos pés, proporcionando relaxamento.

10340440077
ANVISA

exija produtos com registro

BOLA FISIOBOL

VERDE (SUAVE)     AZUL (MÉDIA)     VERMELHA (FORTE)

CAIXA C/ 3 UND. BC 0140 CAIXA C/ 12 UND. BC 0140 DIÂMETRO DE 6cm

INFLÁVEL

DIÂMETRO PESO

BOLA Nº 2 50mm

58mm

131mm

166mm

33g

49g

260g

350g

BOLA Nº 3

BOLA Nº 8

BOLA Nº 10

BOLAS DE BORRACHA

Disponíveis em quatro tamanhos. Possuem alta performance e 
resistência. As Bolas nº 8 e nº 10 possuem ventil podendo ser infladas.

Ideal para iniciação esportiva em atividades como futebol e handebol. 
Também utilizadas para ginástica, fitness, frescobol - tênis de praia, 
jogo de taco, exercícios de reabilitação ou condicionamento físico e 
ainda trabalhos de adestramento ou brincadeiras com animais.

SACO COM 1 PEÇA SACO COM 8 PEÇAS

Nº 8  AMARELA

Nº 8   AZUL

Nº 8   VERDE

Nº 8   VERMELHA

Nº 10   AMARELA

Nº 10   AZUL

Nº 10   VERDE

Nº 10   VERMELHA

Nº 2   SORTIDAS

Nº 3   SORTIDAS

B140 4080 001-07

B140 4080 001-08

B140 4080 001-05

B140 4080 001-06

B140 4100 001-07

B140 4100 001-08

B140 4100 001-05

B140 4100 001-06

B140 4020 901-00

B140 4030 901-00

Exija produtos com registro.

inmetro
CE-BRI/IQB004334
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Confeccionada em tecido flexível, leve e macio, que permite que o suor 
evapore rapidamente, mantendo a temperatura do corpo estável. É 
unissex e pode ser usada sob outro calção ou bermuda.

A Bermuda Térmica é o produto ideal para a prática de esportes e 
atividades físicas que exijam maior esforço dos músculos da coxa e 
virilha. Além de reduzir o risco de lesões, ela se ajusta ao corpo sem 
restringir os movimentos, garantindo conforto e desempenho.

PRETA  BC 0192

P  DE 76 A 84cm M  DE 84 A 92cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

G  DE 92 A 100cm

BERMUDA TÉRMICA

CALEIRA

PRETA  BC 0104

A Caleira é prática, fácil de colocar e tirar da mão. Possui acabamento 
reforçado em viés. Parte interna em algodão: macia, absorvente e 
antialérgica. Parte externa em couro: resistente e antiderrapante.

Protege as mãos de calosidades e bolhas e evita o suor excessivo em 
atividades que utilizem força e preensão das mãos. É ideal para a 
prática de exercícios, como musculação e ciclismo, assim como para 
usuários de cadeiras de rodas ou muletas.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

VENDA
EM PAR

1 - PRETA  BC 0101-P     2 - PRETA  BC 0100

VENDA
EM PAR

1 - LUVA CICLISMO/MUSCULAÇÃO   2 - LUVA CICLISMO/MUSCULAÇÃO ESPORTE

1. Anatômica e confortável, a Luva Ciclismo/Musculação possui palma 
antiderrapante e abertura na parte superior, para facilitar a transpi- 
ração. Confeccionada em Neoprene®, com acabamento reforçado.

2. Anatômica e confortável, a Luva Ciclismo/Musculação Esporte 
possui palma antiderrapante e abertura na parte superior, para 
facilitar a transpiração. Confeccionada em Neoprene®.

1

2

P  DE 18 A 21cm M  DE 21 A 23cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA *

G  DE 23 A 26cm

* Medir a circunferência da mão sem considerar o polegar.

Os dois modelos de luvas são indicados para prevenção de calosidades, 
bolhas, dores e desconfortos na mão em atividades como ciclismo, 
RPM, spinning e musculação, sendo indicadas também para usuários 
de cadeiras de rodas e muletas.



Cuidar do próprio corpo, respeitando 
algumas particularidades, é importante 

para a manutenção da saúde. 
A Mercur oferece produtos que, de uma 

forma simples e prática, auxiliam no 
cuidado com o seu corpo.

Í N T I M A
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MÁSCARA PARA REPOUSO

PRETA  BC 0251

DUCHA GINECOLÓGICA

10340440047
ANVISA

exija produtos com registro

TIRA-LEITE MATERNO

O Tira-Leite Materno possui o bulbo com novo formato e material e é mais 
anatômico o que proporciona um melhor encaixe na mão. Possui também 
uma melhor sucção, pois mantém uma sucção mais uniforme e por mais 
tempo. O Tira-Leite é prático e higiênico. Com válvula que dificulta a entrada 
de leite no bulbo de sucção. Produzido com borracha natural (*) e materiais 
livres de bisfenol A (**) e ftalato (***).

(*) A borracha natural é uma matéria-prima de manejo simples, que se renova na 
natureza e que, por este motivo, tem seus impactos ambientais minimizados. (**) 
Substância tóxica que, ao ser aquecida ou congelada, pode se desprender de frascos e 
contaminar alimentos. (***) Substância química que, se em contato com seres humanos, 
pode causar danos à saúde.

É recomendado para coleta do leite materno e desenvolvimento do 
mamilo por meio da sucção. Pode ser usado também na prevenção e 
tratamento de mastite.

10340440069
ANVISA

exija produtos com registro

A Máscara para Repouso possui formato anatômico. A parte interna, 
confeccionada em tecido e estofada em espuma, proporciona um 
toque macio, garantindo conforto para a região dos olhos. Possui faixa 
elástica com ajuste em fecho aderente, que firma a Máscara sem 
causar pressão excessiva.

Proporciona repouso e relaxamento protegendo os olhos da claridade 
(luz solar ou luz artificial). Recomendada para utilização em casa, no 
trabalho, em viagens (automóvel, ônibus ou avião), tratamentos 
estéticos, entre outros.

A Ducha Ginecológica possui cânula retal e vaginal, sendo que estas 
são transparentes para facilitar a higienização.

É recomendada para uso doméstico ou hospitalar. Auxilia na higiene 
íntima e na aplicação de medicamentos, prevenindo infecções ou 
auxiliando no tratamento. Também pode ser utilizada para realização 
de enemas.

LIVRE DE
BISFENOL A

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

TAMANHOS

Nº 10 250ml BC 0400 Nº 12 300ml BC 0401 Nº 14 350ml BC 0402

AMARELA BC 0500-M

BULBO
NOVO FORMATO

E MATERIAL



Para se sentir bem, o corpo precisa 
estar em harmonia. Por isso, a Mercur 

desenvolveu produtos que contribuem 
para a funcionalidade na vida diária, 

prevenindo ou auxiliando no
tratamento de lesões.

S U P O R T E
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COLAR CERVICAL COM APOIO MENTONIANO

Com formato anatômico, possui bordas estofadas que proporcionam 
maior conforto e orifícios que facilitam a transpiração, além de fechos 
aderentes que permitem ajustes de altura e de circunferência do 
produto.

Imobiliza a coluna cervical em casos de traumatismos, torcicolos, 
artrites e outras afecções da região.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0161

ANATÔMICO

COLAR CERVICAL DE ESPUMA

Com formato anatômico e acabamento em fecho aderente, que 
permite melhor ajuste do produto. A capa em algodão com abertura 
em zíper, proporciona maior conforto durante o uso e pode ser retirada 
para lavar. 

Restringe os movimentos da coluna cervical, proporcionando imobilização 
leve em casos de traumatismos, torcicolos, artrites e outras afecções da 
região. É conhecido como Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da 
postura durante o sono. Também é indicado após a retirada de colar rígido.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0160

ANATÔMICO

COLAR CERVICAL DE ESPUMA - LEVE

Confeccionado em material leve, possui formato anatômico e 
acabamento em fecho aderente, que permite melhor ajuste do 
produto.

Restringe os movimentos da coluna cervical, proporcionando imobilização 
leve em casos de traumatismos, torcicolos, artrites e outras afecções da 
região. Conhecido como Colar Noturno, pois auxilia na estabilização da 
postura durante o sono. Também é indicado após a retirada de colar rígido.

10340440007
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0162
AZUL  BC 0162-Z

ANATÔMICO

P  DE 33 A 37cm M  DE 37 A 40cm G  DE 40 A 44cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

G  12cmM  10cmP  8cm 57cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO

G  12cmM  10cmP  8cm 57cm

TAMANHOS - ALTURA COMPRIMENTO
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IMOBILIZADOR EM OITO PARA CLAVÍCULA

Possui fechos aderentes que facilitam o ajuste, e almofadas axilares 
revestidas em algodão para maior conforto. Pode ser utilizado 
diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

Imobiliza a clavícula em casos de fraturas e luxações e auxilia na 
correção postural. 

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0088

ESPALDEIRA ELÁSTICA - CORRETOR POSTURAL

Confeccionada em elástico, com fechamento frontal por fechos 
aderentes que facilitam o ajuste e a colocação. Possui almofadas 
axilares revestidas em algodão, que garantem maior conforto. Pode 
ser utilizada diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

Desenvolvida para auxiliar na correção postural, prevenindo e 
tratando problemas decorrentes de uma postura incorreta, como 
hipercifose torácica postural e juvenil, e evitando dores na coluna.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0089

CORRETOR POSTURAL ELÁSTICO EM OITO

Confeccionado em elástico, com ajuste por fechos aderentes. Possui 
almofadas axilares revestidas em algodão, que garantem maior 
conforto. Pode ser utilizado diretamente sobre a pele ou sobre a roupa.

Contribui para a reeducação postural e para a manutenção de uma 
postura adequada, reduzindo dores e desconforto na região das costas 
e dos ombros.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0087

P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P - M  DE 76 A 96cm G - GG  DE 96 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA
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HASTE
FLEXÍVEL

ÓRTESE PARA COSTAS E CINTURA 

Possui sistema elástico com ajuste regulável através de cintas com 
fechos aderentes e hastes metálicas flexíveis posteriores, que 
garantem flexibilidade ao corpo, ao mesmo tempo que proporcionam 
firmeza, mesmo em movimentos bruscos. Tem suspensórios 
reguláveis para proporcionar melhor ajuste ao corpo.

Prevenção e tratamento de lesões e torções causadas por posturas 
inadequadas e sobrecarga da musculatura das costas e do abdômen. 

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0080
P  DE 66 A 76cm M  DE 76 A 86cm G  DE 86 A 96cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

COLETE PUTTI ELÁSTICO 

Confeccionado em elástico. Disponível em dois modelos, Reto e 
Modelado, com duas alturas, Alto e Baixo, para atender as diferentes 
necessidades. O Colete Baixo é indicado para estabilização da região 
lombossacral, e o Colete Alto para a região dorso-lombossacral. Os 
modelos Reto e Modelado, permitem uma restrição maior ou menor 
do quadril, respectivamente. 

Os Coletes Putti Baixo e os Coletes Putti Alto auxiliam no tratamento 
de patologias da coluna vertebral, sendo ideal para casos de:
• Fraturas.
• Contratura paravertebral pós-traumática.
• Lesões dos discos intervertebrais.
• Artroses.
• Espondilólise e espondilolistese.
• Pós-operatórios.
• Estabilização do tronco.
• Outras afecções da região.

10340440062
ANVISA

exija produtos com registro

TALA
ANATÔMICA

G  94cm GG  104cmM  85cmP  79cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

BEGE
1. RETO BAIXO  BC 0601

2. MODELADO BAIXO  BC 0603

BEGE
3. RETO ALTO  BC 0602

4. MODELADO ALTO  BC 0604

1

3

4

2
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FAIXA ABDOMINAL COM HASTES FLEXÍVEIS

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida, e 
hastes flexíveis, que proporcionam maior suporte. Ajuste em fecho 
aderente, proporcionando uma compressão adequada.

Uso pós-operatório na região abdominal e para tratamento de lesões, 
contribuindo para a redução da dor e para a manutenção de uma 
postura correta e saudável.

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0081

FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA COM HASTES FLEXÍVEIS

Confeccionada em faixas elásticas com ajuste em fecho aderente, que 
proporcionam melhor compressão. Material com toque agradável 
para maior conforto, e hastes flexíveis, para suporte extra. Pode ser 
utilizada como faixa abdominal ou torácica.

Uso pós-operatório na região abdominal, proporcionando suporte e 
auxiliando no combate da flacidez na região. Como faixa torácica, auxilia 
em caso de contusões, fraturas estáveis de costelas e de vértebras. Auxilia 
também na correção postural. 

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0083

FAIXA ABDOMINAL ELÁSTICA

Confeccionada em faixas elásticas com ajuste em fecho aderente, que 
proporcionam melhor compressão, e material com toque agradável, 
para maior conforto durante o uso. 

Uso pós-operatório na região abdominal, proporcionando suporte e 
auxiliando no combate da flacidez  na região.
O modelo de tamanho 20x120cm pode ser utilizado como faixa torácica 
ao ser usado invertido, auxiliando em casos de contusões, fraturas estáveis 
de vértebras e fraturas de costelas. As faixas de tamanho 25x140cm e 
30x140cm podem ser usadas após cirurgias bariátricas.

10340440015
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE

HASTE
FLEXÍVEL

HASTE
FLEXÍVEL

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 20x110cm

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 20x110cm

TAMANHOS

20 x 120cm  BC 0084

25 x 120cm  BC 0084-25

25 x 140cm  BC 0084-25C140

30 x 140cm  BC 0084-30C140
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FAIXA TORÁCICA ELÁSTICA

Confeccionada em material macio, que garante conforto e proteção. O 
fecho aderente torna a faixa facilmente ajustável. 

Auxilia na recuperação de fraturas, contusões e outros traumas 
comuns à região do tórax.

10340440040
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0606

ÓRTESE ABDOMINAL PARA GESTANTE

Confeccionada em material leve e macio, que facilita a transpiração, 
garantindo maior conforto. O fechamento ajustável possibilita usar o 
mesmo tamanho durante toda a gestação. A Órtese se ajusta 
facilmente ao corpo da mulher, ficando quase imperceptível sob a roupa.

Ideal para sustentar a barriga sem comprimir o abdômen, reduzindo a 
pressão sobre a pelve e o nervo ciático. Ajuda no alívio da tensão sobre 
músculos e ligamentos e auxilia a circulação sanguínea, diminuindo o 
desconforto das pernas e costas. 

10340440016
ANVISA

exija produtos com registro

BEGE  BC 0181

ÓRTESE PARA OMBRO/ÚMERO

Confecionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida e  
proporciona compressão. Com formato anatômico e ajuste em fecho 
aderente, pode ser usado em ambos os lados.

Pode ser usada de forma preventiva durante a prática de esportes, 
além de aliviar a dor e a rigidez provocadas por patologias como 
luxações, bursites, artrites ou outras instabilidades do ombro. 

10340440048
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0085

TÉRMICO

 P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

 

P  38 A 40 M  42 A 44 G  ACIMA DE 46

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 76 A 86cm M  DE 86 A 96cm

G  DE 96 A 106cm GG  DE 106 A 116cm

TAMANHOS - MANEQUIM

BILATERAL



www.mercur.com.br

Acesse o canal da Mercur no Youtube
e assista ao vídeo com orientações
do uso correto da Tipoia:
www.youtube.com/mercursa

Tipoia Estabilizadora Estofada “Velpeau”

BILATERAL AJUSTE REGULÁVEL ANTIALÉRGICO

Bilateral: para uso no braço
direito ou esquerdo.

Dimensões que atendem
às características físicas
das crianças.

Confeccionada em algodão:
antialérgico e transpira melhor.

Protetor atoalhado para
maior conforto.

Tamanhos Infantil e PP

Ajustes reguláveis através de
fivelas e fechos aderentes.

NOVO



34

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

TIPOIA ESTABILIZADORA ESTOFADA "VELPEAU"

I  de 20 a 25cm    3 a 6 anos PP  de 25 a 30cm    6 a 10 anos

TAMANHOS   INFANTIL/PP 

A Tipoia é confeccionada em algodão, material resistente e lavável, 
podendo ser utilizada tanto no braço direito quanto no esquerdo. 
Possui dimensões que atendem às características físicas das crianças. 
Tem protetor atoalhado, para maior conforto na região do pescoço. 
Possui ajustes reguláveis através de fivelas e fechos aderentes.

Proporciona estabilização do membro superior (ombro, braço e 
antebraço), limitando o movimento nas três articulações (ombro, 
cotovelo e punho) em casos de instabilidades graves do ombro 
(traumáticas), contusões, luxações, fraturas estáveis do membro 
superior, uso pós-operatório e para sustentação do aparelho gessado.

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

TIPOIA ESTABILIZADORA ESTOFADA "VELPEAU"

Confeccionada em algodão, material resistente e lavável, pode ser 
utilizada tanto no braço direito quanto no esquerdo. Tem protetor 
atoalhado, para maior conforto na região do pescoço. Possui ajustes 
reguláveis através de fivelas e fechos aderentes. Após o ajuste inicial 
das alças da Tipoia, ela pode ser colocada e retirada de maneira 
simples, com apenas uma das mãos. 

AZUL  BC 0069-RE

G  40 a 45cm GG  45 a 50cmM  35 a 40cmP  30 a 35cm

TAMANHOS 

BILATERAL

BILATERAL

TIPOIA ORTOPÉDICA

Confeccionada em algodão, material resistente e lavável, pode ser 
utilizada tanto no braço direito quanto no esquerdo. O ajuste da alça 
da Tipoia poder ser realizado  de  maneira simples, com apenas uma 
das mãos.  

Indicada para estabilizar e sustentar o membro  superior em casos de 
pós-operatório, contusões, luxações e instabilidades. Pode ser usada 
também na sustentação do aparelho gessado.

AZUL  BC 0069-SI

BILATERAL

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. Podem ocorrer
variações das idades recomendadas.

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. Podem ocorrer
variações das idades recomendadas.

* Medir do cotovelo até o início do dedo mínimo. Podem ocorrer
variações das idades recomendadas.

ROSA  I
AZUL   I
ROSA PP
AZUL  PP

BC 0069-REIRO
BC 0069-REIAZ
BC 0069-REAARO
BC 0069-REAAAZ

Proporciona estabilização do membro superior (ombro, braço e 
antebraço), limitando o movimento nas três articulações (ombro, 
cotovelo e punho) em casos de instabilidades graves do ombro 
(traumáticas ou de artrite reumatóide), sequelas de AVC, contusões, 
luxações, fraturas estáveis do membro superior, bursites, periartrites, 
uso pós-operatório e para sustentação do aparelho gessado.

G  40 a 45cm GG  45 a 50cmM  35 a 40cmP  30 a 35cm

TAMANHOS 

NOVO



35

TIPOIA EM TIRA

Confeccionada em algodão, material resistente e lavável, pode ser 
utilizada tanto no braço direito quanto no esquerdo. O ajuste da alça 
da Tipoia pode ser realizado de maneira simples, com apenas uma das 
mãos. 

Indicada para sustentar e estabilizar o membro superior em casos de 
pós-operatório, contusões, luxações e instabilidades, podendo ser 
usada na sustentação do aparelho gessado.

10340440060
ANVISA

exija produtos com registro

AZUL  BC 0069-TI

ÓRTESE PARA COTOVELO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. Possui 
sistema de tiras duplas, que proporciona maior compressão, ajuste sob 
medida que facilita a colocação do produto. 

Auxilia na prevenção e recuperação de lesões na região do cotovelo, 
tais como tendinites e outras lesões provocadas por movimentos 
intensos e/ ou repetitivos.

10340440078
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0061

COTOVELEIRA ESPORTE

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida e 
proporciona compressão. Possui corte anatômico e acabamento das 
bordas com costuras reforçadas.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes.

10340440078
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0065-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

P  DE 21 A 24cm M  DE 24 A 27cm G  DE 27 A 31cm GG  DE 31 A 35cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

BILATERAL

NOVO TAMANHO
GG



1 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW   2 - ÓRTESE PUNHO/COTOVELO TENNIS ELBOW ESPORTE

COTOVELEIRA ELÁSTICA

Confeccionada em material elástico, confortável e resistente, com 
tramas que seguem o contorno do corpo, proporcionando uma 
modelagem anatômica. Possui bordas reforçadas, garantindo melhor 
desempenho e conforto aos movimentos.

Ideal para a prática de esportes. Auxilia na prevenção e  tratamento de 
lesões musculares ou articulares.

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0660-BR
PRETA  BC 0660-P

ÓRTESE DUPLA TENNIS ELBOW

Possui tala metálica, que proporciona maior estabilização na região do 
antebraço, e ajuste duplo com fecho aderente para maior compressão. 
Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida.

Auxilia na prevenção e no alívio das dores causadas por esforço da 
região do antebraço e cotovelo, proporcionando suporte em 
movimentos que envolvem constante tensão dos músculos. Indicada 
para tratamento de epicondilite, tendinite e tenossinovite, para prática 
de esportes e atividades do dia a dia.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0059

TÉRMICO

TÉRMICO

MAIOR
ELASTICIDADE

ANATÔMICO

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

Possui faixa ajustável com fechamento aderente, que proporciona 
melhor compressão. Pode ser usada ao redor do punho, como 
munhequeira ou abaixo do cotovelo, no antebraço. Confeccionada em 
Neoprene®, que mantém a região aquecida.  

Suporte à região do punho ou cotovelo, auxiliando na redução da 
tensão, dor e rigidez nos tendões e músculos. Ideal para prática de 
tênis, padel, golfe e outros esportes que exijam sobrecarga dos punhos 
e cotovelos.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

P  DE 21 A 24cm M  DE 24 A 27cm G  DE 27 A 31cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

1. PRETA  BC 0050
2. CINZA  BC 0050-S

1

2

36
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ÓRTESE PUNHO COM TALA PARA POLEGAR

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. O 
ajuste através de fecho aderente proporciona maior compressão. Com 
tala removível, que proporciona estabilização e proteção ao polegar, 
podendo ser retirada quando desejado. 

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0055

ÓRTESE PUNHO COM TALA

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. O 
ajuste através de fecho aderente proporciona maior compressão. Com 
tala anatômica removível, que proporciona maior estabilização e 
proteção ao punho, podendo ser retirada quando desejado. 

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite e 
tenossinovite. Auxilia na recuperação em pós-fraturas e torções ou outras 
lesões e dores no punho. Para uso também após a retirada do gesso.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA

TÉRMICO

TALA
ANATÔMICA

TÉRMICO

TALA
ANATÔMICA

ÓRTESE PARA PUNHO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida, com 
ajuste através de fecho aderente, que proporciona compressão e 
estabilização do punho.

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite e 
tenossinovite. Auxilia na recuperação em pós-fraturas e torções ou 
outras lesões e dores no punho. Para uso também após a retirada do 
gesso.

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0051

TÉRMICO

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

DIREITA  BC 0052-D ESQUERDA  BC 0052-E

BILATERAL

BILATERAL

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 a 21cm G  DE 21 a 23cm GG  DE 23 a 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17CM 

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite, 
tenossinovite e síndrome de “De Quervain”. Indicada também para 
casos de lesões e dores no punho e polegar. 

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 



Órteses para Punho com Tala

ESTABILIZAÇÃO CONFORTO ANATÔMICA

www.mercur.com.br

Tala anatômica com novo 
design que proporciona
uma melhor adequação 
à anatomia do punho.

Redução de material em
pontos específicos,
tornando o produto mais
leve, sem comprometer
a sua resistência.

Confira todos os modelos e os novos tamanhos disponíveis nas páginas a seguir.

Inclusão da
marca Mercur.

Inclusão da composição
da tala, facilitando a
logística reversa.

Tala anatômica com novo
design que proporciona
uma melhor adequação
à anatomia do punho,
mão e polegar.

Inclusão de reforço
na região do polegar que
oferece maior resistência.

Substituição do alumínio por um polímero
termoplástico e redução do material em
pontos específicos, tornando o produto
mais leve, sem comprometer sua resistência.

NOVA TALA
ANATÔMICA

NOVOS 
TAMANHOS

NOVA TALA
ANATÔMICA

NOVO 
TAMANHO
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ÓRTESE CURTA PUNHO COM TALA PARA POLEGAR

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

Formato anatômico. Confortável, com sistema de fecho em tiras, que 
proporciona melhor ajuste e compressão. Possui tala anatômica 
interna, que estabiliza o punho e o polegar. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão.

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite,  
tenossinovite e sindrome de “De Quervain”. Auxilia na recuperação em 
pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no punho e polegar. 
Para uso também após a retirada do gesso.

DIREITA BEGE  BC 0655-D
ESQUERDA BEGE  BC 0655-E

DIREITA PRETA  BC 0655-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0655-EP

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 a 21cm G  DE 21 a 23cm GG  DE 23 a 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

ÓRTESE PUNHO COM TALA - BILATERAL

Formato anatômico. Leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, 
que proprociona melhor ajuste e compressão. Com tala anatômica 
removível, que proporciona maior estabilização e proteção do punho, 
podendo ser retirada quando desejado. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão. Pode ser utilizada 
tanto no punho direito quanto no esquerdo. 

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite, 
tenossinovite e síndrome do túnel do carpo. Auxilia na recuperação em 
pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no punho. Para uso 
também após a retirada do gesso.

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0656-P
BEGE  BC 0656

BILATERAL

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

ÓRTESE LONGA PUNHO COM TALA

Formato anatômico. Leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, 
que proporciona melhor ajuste e compressão. Com tala anatômica 
removível, que proporciona maior estabilização e proteção do punho, 
podendo ser retirada quando desejado. Confeccionada em tecido 
macio e resistente, com revestimento em algodão.  

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite, tenossinovite 
e síndrome do túnel do carpo. Auxilia na recuperação em pós-fraturas e torções 
ou outras lesões e dores no punho. Para uso também após a retirada do gesso.

DIREITA BEGE  BC 0057-D
ESQUERDA BEGE  BC 0057-E

DIREITA PRETA  BC 0057-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0057-EP

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 a 21cm G  DE 21 a 23cm GG  DE 23 a 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 a 21cm G  DE 21 a 23cm GG  DE 23 a 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17CM 

NOVO TAMANHO
GG

NOVO TAMANHO
GG

NOVOS TAMANHOS
PP/GG

NOVA TALA
ANATÔMICA

NOVA TALA
ANATÔMICA

NOVA TALA
ANATÔMICA
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MUNHEQUEIRA ELÁSTICA AJUSTÁVEL

Auxilia na imobilização dos dedos das mãos e ossos metacarpianos em 
casos de fraturas, luxações, entorses, rupturas e lesões de tendões, 
deformação de "dedo em martelo", tendinite e tenossinovite dos 
músculos flexores dos dedos.

ÓRTESE CURTA PUNHO COM TALA

Possui tala de alumínio que se estende do punho até o dedo para maior 
imobilização, e faixas reguláveis com fechos aderentes, para melhor 
ajuste. Pode ser usada na mão direita ou esquerda e em todos os 
dedos, com exceção do polegar. 

10340440045
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0058

Formato anatômico. Leve e confortável, com sistema de fecho em tiras, 
que proporciona melhor ajuste e compressão.  
Com tala anatômica removível, que proporciona maior estabilização e 
proteção do punho, podendo ser retirada quando desejado. Confeccio-
nada em tecido macio e resistente, com revestimento em algodão.  

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT em casos de tendinite, 
tenossinovite e síndrome do túnel do carpo. Auxilia na recuperação em 
pós-fraturas e torções ou outras lesões e dores no punho. Para uso 
também após a retirada do gesso.

10340440037
ANVISA

exija produtos com registro

ÓRTESE IMOBILIZADORA DE DEDOS

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

DIREITA BEGE  BC 0056-D
ESQUERDA BEGE  BC 0056-E

DIREITA PRETA  BC 0056-DP
ESQUERDA PRETA  BC 0056-EP

Confeccionada em elástico com fecho aderente, que facilita o ajuste e 
proporciona compressão e estabilização adequada. Possui alça elástica 
para o polegar, que facilita a colocação.

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT e outras lesões do punho. 
Auxilia no alívio da dor e oferece proteção extra durante a prática de 
atividades físicas.

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

1 PEÇA - DIMENSÕES 25 x 7cm 1 PAR - DIMENSÕES 25 x 7cm

BEGE  BC 0054
PRETA  BC 0054-PR

BEGE  BC 0054-02
PRETA  BC 0054-02PR

P  DE 17 A 19cm M  DE 19 a 21cm G  DE 21 a 23cm GG  DE 23 a 26cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP DE 14 A 17CM 

NOVOS TAMANHOS
PP/GG

NOVA TALA
ANATÔMICA



41

ATADURA ELÁSTICA "SPANDEX"

BEGE 10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

ATADURA ELÁSTICA - BANDAGEM

Confeccionada em elástico confortável e de alta resistência, que 
proporciona compressão adequada. Disponível em três tamanhos. 
Contém quatro presilhas de metal que facilitam a fixação.

Ideal para enfaixamentos compressivos em casos de varizes, pós-ope- 
ratórios e edemas. Indicada também para prevenção e tratamento de 
lesões musculares e articulares em atividades físicas ou em casos de 
LER  e/ ou DORT.

MAIOR
ELASTICIDADE

ATADURA AJUSTÁVEL ELÁSTICA

Confeccionada em elástico confortável, que proporciona compressão 
adequada. Contém duas presilhas plásticas que facilitam a fixação.

Ideal para prevenção e tratamento de lesões musculares e articulares 
em atividades físicas ou em casos de LER  e/ ou DORT. Indicada 
também para enfaixamentos compressivos em casos de varizes, 
pós-operatórios e edemas. 

10340440059
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0111

TAMANHO  10 x 120 cm

TAMANHOS

7,5 x 120cm BC 0110 10 x 120cm BC 0110-10

BRANCA

Confeccionada em elástico leve e macio, que facilita a transpiração, 
garantindo maior conforto. Possui fecho aderente que facilita o ajuste 
e proporciona compressão e estabilização adequadas. Disponível em 
três tamanhos que permitem o uso em diferentes partes do corpo.

Prevenção e tratamento de LER  e/ ou DORT e outras lesões.  Auxilia no 
alívio da dor e oferece proteção e estabilização extra durante a prática 
de atividades físicas.

PUNHO/ANTEBRAÇO TORNOZELO/COTOVELO JOELHO/COXA

7,5 x 41cm BC 0091 7,5 x 81cm BC 0092 7,5 x 113cm BC 0093

15 x 120cm BC 0110-15



TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 43 A 52cm M  DE 52 A 56cm

G  DE 56 A 63cm GG DE 63 A 67cm
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ÓRTESE PARA COXA

10340440076
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0070

Possui formato anatômico e fecho aderente que oferece melhor ajuste 
e compressão e facilita a colocação e a retirada do produto. Confeccio-
nada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. Bordas reforça-
das que proporcionam acabamento adequado para o produto.

Prevenção e tratamento de lesões musculares, em casos como 
distensões e contraturas. 
Recuperação de músculos cansados e doloridos. Ideal para a prática de 
esportes.

Prevenção e tratamento de lesões musculares, em casos como 
distensões e contraturas. 
Recuperação de músculos cansados e doloridos. Ideal para a prática de 
esportes.

Prevenção e tratamento de lesões musculares, em casos como 
distensões e contraturas. 
Recuperação de músculos cansados e doloridos. Ideal para a prática de 
esportes.

TÉRMICO

COXAL ESPORTE

Confeccionado em Neoprene®, que mantém a região aquecida e 
proporciona conforto. Possui corte anatômico e bordas reforçadas que 
proporcionam acabamento adequado para o produto.

10340440076
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0075-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

COXAL ELÁSTICO

Confeccionado em material elástico, confortável e resistente. Possui 
bordas reforçadas e tramas que seguem o contorno do corpo, proporcio-
nando uma modelagem anatômica, garantindo melhor desempenho e 
conforto aos movimentos.

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0670-BR
PRETA  BC 0670-P

ANATÔMICO

MAIOR
ELASTICIDADE

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

P  DE 43 A 52cm M  DE 52 A 56cm G  DE 56 A 63cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

NOVO TAMANHO
GG
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*Para escolher o tamanho adequado, verificar a medida da cintura.

SUSPENSÓRIO ESCROTAL

Com formato anatômico, em tecido confortável de algodão e ajuste 
em elástico, que facilita a colocação, aumentando o conforto durante 
o uso.

Oferece suporte e proteção à região escrotal, proporcionando alívio da 
tensão e da fadiga dos músculos. É ideal tanto para a prática de 
esportes quanto para a recuperação pós-operatória em casos de 
hérnia, varicocele, vasectomia e moléstias escrotais.

10340449053
ANVISA

exija produtos com registro

BRANCA  BC 0150

*Corresponde à medida da circunferência do imobilizador.

ÓRTESE PARA JOELHO COM DOBRADIÇAS METÁLICAS

PRETA  BC 0033

Possui dobradiças metálicas laterais com trava, que permitem estabili-
zação e impedem a hiperextensão do joelho. Pode ser utilizada para 
conter a flexão do joelho através da inversão das dobradiças. Possui 
faixas ajustáveis para maior compressão. Confeccionada em 
Neoprene®, que mantém a região aquecida.

Indicada para tratamento das instabilidades do joelho em casos de 
traumas, lesões, artroscopia, pós retirada do gesso e outras afecções 
do joelho.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA (CINTURA)

P  DE 67 A 83cm M  DE 81 A 96cm

G  DE 94 A 110cm GG  DE 108 A 126cm

IMOBILIZADOR PARA JOELHO FIXO

Confeccionado em tecido acolchoado com espuma e forro em algodão. 
Possui três talas posteriores fixas em alumínio, modeladas de acordo com 
a curvatura do joelho, e talas laterais removíveis, que podem ser posicio- 
nadas de acordo com a circunferência da perna. Com sistema de fecho em 
tiras e cinta elástica, que proporcionam melhor ajuste e compressão. O 
Imobilizador facilita a higienização e permite a aplicação de correntes 
elétricas (eletroterapia) durante o período de recuperação. 

Indicado para imobilização do joelho em casos de traumas, lesões e 
pós-operatório. Pode ser utilizado em substituição ao aparelho 
gessado.

10340440070
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

P  DE 31 A 35cm M  DE 35 A 39cm

GG DE 43 A 47cm XG DE 47 A 51cm

G  DE 39 A 43cm

TAMANHOS P 50cm M 60cm G 70cm

LARGURA SUPERIOR  59cm

LARGURA SUPERIOR  68cm

ESTREITO* BC 0631

LARGO* BC 0632BEGE

NOVO TAMANHO
XG
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Prevenção e tratamento de lesões como entorses, contusões e lesões 
ligamentares. Indicada para uso pós artroscopia e/ou retirada do 
aparelho gessado.

ÓRTESE PARA JOELHO COM SUPORTES METÁLICOS FLEXÍVEIS

ÓRTESE PARA JOELHO

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0031

Possui três cintas ajustáveis através de fechos aderentes, para maior 
compressão. Tem orifício reforçado, que mantém a patela centralizada 
e protegida reduzindo a pressão nesta área. Confeccionada em 
Neoprene®, que mantém a região aquecida. 

Prevenção e tratamento de lesões do joelho como entorses, contusões 
e lesões ligamentares. Indicada para uso pós artroscopia e/ou pós 
retirada do aparelho gessado.

TÉRMICO

PRETA  BC 0032

Possui suportes metálicos flexíveis para estabilização e proteção extra 
da região do joelho. Com orifício reforçado que mantém a patela 
centralizada e protegida, reduzindo a pressão nesta área. Possui três 
cintas ajustáveis através de fechos aderentes, para maior compressão. 
Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

HASTE
FLEXÍVEL

JOELHEIRA ESPORTE COM ORIFÍCIO REFORÇADO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida e 
possui corte anatômico para maior compressão. Com orifício 
reforçado que mantém a patela centralizada e protegida, reduzindo a 
pressão nesta área e com bordas reforçadas que proporcionam 
acabamento adequado para o produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares. Recomendada 
também para a prática de esportes. 

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0037-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 51cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

NOVOS TAMANHOS
PP/GG

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

 CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 51cm

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

 CIRCUNFERÊNCIA DE 34 A 51cm
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JOELHEIRA ESPORTE

TÉRMICO

ANATÔMICO

JOELHEIRA ESPORTE COM ORIFÍCIO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. Possui 
corte anatômico para maior compressão. O orifício reduz a pressão na 
área da patela. Com bordas reforçadas que proporcionam acabamento 
adequado para o produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes. 

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0036-S

TÉRMICO

ANATÔMICO

ANATÔMICO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. Possui 
corte anatômico para maior compressão e bordas reforçadas que 
proporcionam acabamento adequado para o produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes.     

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0035-S

JOELHEIRA ELÁSTICA

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

Confeccionada em material elástico, confortável e resistente, com 
tramas que seguem o contorno do corpo, proporcionando uma 
modelagem anatômica. Possui bordas reforçadas, garantindo melhor 
desempenho e conforto aos movimentos.

Ideal para a prática de esportes. Auxilia na prevenção e tratamento de  
lesões musculares e articulares.

P  DE 32 A 35cm M  DE 35 A 39cm G  DE 39 A 44cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

MAIOR
ELASTICIDADE

PRETA  BC 0633-P BRANCA  BC 0633-BR
AZUL  BC 0633-Z

NOVOS TAMANHOS
PP/GG

NOVOS TAMANHOS
PP/GG

VENDA
EM PAR

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 27 A 31cm P  DE 31 A 35cm

G  DE 39 A 43cm GG DE 43 A 47cm

M DE 35 A 39cm
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ÓRTESE SUB PATELAR

PRETA  BC 0039

Prevenção e recuperação de lesões do tendão patelar, oferecendo 
estabilidade à região.  Recomendada para a prática de esportes.

Projetada anatomicamente, tem reforço interno que proporciona 
maior suporte e conforto à região sub patelar. Confeccionada em 
Neoprene®, com ajuste em fecho aderente para maior compressão e 
segurança.

10340440071
ANVISA

exija produtos com registro

BOTA IMOBILIZADORA ANATÔMICA

10340440054
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

Possui estrutura confeccionada em poliamida (Nylon), material leve e 
resistente, e talas laterais metálicas para maior segurança. O formato 
anatômico, desenvolvido para adaptar-se ao pé e ao tornozelo, propor-
ciona maior conforto e garante a imobilização adequada. Com revesti-
mento interno que retém menos calor e facilita a transpiração. Possui 
solado em borracha, para maior segurança e durabilidade, com 
inclinação que facilita o caminhar. Tem fechamento por cintas 
aderentes com fivelas metálicas, que podem ser facilmente posiciona-
das conforme a necessidade do usuário. Acompanham três protetores 
de espuma. Pode ser usada tanto no pé direito quanto no esquerdo.

Imobilização do tornozelo em casos de: fraturas estáveis, na ausência 
de deformidades graves, luxações, entorses e lesões graves do 
tornozelo. Uso pós-operatório. Pode ser usada em substituição ao 
aparelho gessado. Recuperação de lesões musculares e articulares em 
casos como entorses, contusões e tendinites.

PRETA

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46

P 35cm M 37,5cm G 40cmALTURALONGA BC 0645

P 24cm M 26cm G 28cmALTURACURTA BC 0643

BILATERAL

*O revestimento da bota pode ser adquirido separadamente para reposição.
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BOTA IMOBILIZADORA

PRETA

10340440054
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46

P 37cm M 39cm G 44cmALTURALONGA BC 0644

P 27cm M 29,5cm G 32cmALTURACURTA BC 0646

BILATERAL

PRETA

CURTA - BC 0116 - C
LONGA - BC 0117 - L

10340440054
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46

P 37cm M 39cm G 44cmALTURALONGA BC 0644

P 27cm M 29,5cm G 32cmALTURACURTA BC 0646

BILATERAL
Possui estrutura confeccionada em metal leve e resistente, 
desenvolvida para adaptar-se ao pé e ao tornozelo, proporcionando 
maior conforto. Possui talas laterais metálicas para uma imobilização 
adequada e solado em EVA para maior segurança. Com revestimento 
interno que retém menos calor e facilita a transpiração. O fechamento 
por cintas aderentes possibilita ajuste conforme a necessidade do 
usuário. Acompanham três protetores de espuma. Pode ser usada 
tanto no pé direito quanto no esquerdo.

Imobilização do tornozelo em casos de: fraturas estáveis, na ausência 
de deformidades graves, luxações, entorses e lesões graves do 
tornozelo.
Uso pós-operatório. Pode ser usado em substituição ao aparelho 
gessado. Recuperação de lesões musculares e articulares em casos 
como entorses, contusões e tendinites.

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G 41 A 46

P 37cm M 39cm G 44cmALTURALONGA BC 0644

P 27cm M 29,5cm G 32cmALTURACURTA BC 0646

BILATERAL

REVESTIMENTO INTERNO PARA BOTA IMOBILIZADORA E ANATÔMICA

TAMANHOS P 32 A 35 M 36 A 40 G  41 A 46

40cm - altura2. LONGA ANATÔMICA

44cm - altura

37,5cm - altura

39cm - altura

35cm - altura

37cm - altura2.  LONGA IMOBILIZADORA

32cm - altura29,5cm - altura27cm - altura1.  CURTA IMOBILIZADORA

BILATERALO Revestimento Interno para Bota é fabricado em tecido com trama 
que possibilita menor retenção de calor e umidade, facilitando 
também a transpiração. Possui toque agradável e acolchoado, 
acompanha protetores de espuma para regiões de pressão. Prático 
para higienizar ou substituir o revestimento da Bota. É bilateral 
podendo ser utilizado tanto no pé direito quanto no esquerdo.

Desenvolvido para uso com a Bota Imobilizadora e Bota Imobilizadora 
Anatômica Mercur, quando necessário higienizar ou substituir o 
revestimento que acompanha a Bota.

NOVO

28cm - altura26cm - altura24cm - altura1. CURTA ANATÔMICA

*O revestimento da bota pode ser adquirido separadamente para reposição.

1 2



IMOBILIZADOR PARA TORNOZELO

Confeccionado em tecido resistente com forro macio em algodão, que 
facilita a transpiração e garante maior conforto. As talas anatômicas 
laterais e dorsais em alumínio proporcionam a imobilização eficaz do 
tornozelo. Possui ajuste em fecho aderente e também cintas cruzadas 
sobrepostas, que proporcionam maior suporte e firmeza. 

Possibilita a imobilização do tornozelo em casos de lesões que exijam 
restrição aos movimentos de flexão e lateralização. Pode ser usado em 
substituição ao aparelho gessado. Sem as talas, pode ser usado para a 
prática de esportes.

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0642

ESTABILIZADOR PARA TORNOZELO TIPO "CAST"

ESTABILIZADOR PARA TORNOZELO

PRETA  BC 0043

Possui talas rígidas que evitam movimentos laterais e almofadas 
internas com revestimento em algodão, para maior conforto. Pode ser 
usado com calçado, tanto no pé direito quanto no esquerdo.

Indicado para prevenção de lesões recidivas e tratamento de entorses 
e lesões ligamentares que exijam restrição dos movimentos de latera- 
lização. Para uso também após a retirada do gesso. 

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0641

TALA
ANATÔMICA

TALA
ANATÔMICA

Possui hastes laterais que proporcionam maior estabilização à 
articulação do tornozelo, com acolchoamento interno que garante 
conforto e resistência. Os detalhes em elástico facilitam a colocação e 
o fechamento por cadarços permite melhor ajuste, especialmente em 
casos de inchaço. Pode ser usado no tornozelo esquerdo ou direito. 

Prevenção e recuperação de lesões da região do tornozelo em casos de 
entorses, contusões e tendinites.  Ideal para suporte e estabilização 
nos movimentos de lateralização. Indicado para uso ortopédico e 
esportivo. Pode ser usado com ou sem calçado.

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

HASTE
FLEXÍVEL

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA
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ÓRTESE PARA TORNOZELO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida. Possui 
fechos aderentes que oferecem melhor ajuste e facilitam a colocação 
e a retirada do produto, especialmente em casos de inchaço. 

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares em casos 
como entorses, contusões e tendinites.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0041

TORNOZELEIRA COM REFORÇO

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida, com 
corte anatômico para maior compressão. Com reforço lateral que 
aumenta a proteção ao tornozelo e com bordas reforçadas que propor-
cionam acabamento adequado para o produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0047

TÉRMICO

TÉRMICO

TORNOZELEIRA COM ZÍPER

Confeccionada em Neoprene®, que mantém a região aquecida, com 
corte anatômico para maior compressão. Possui zíper que facilita a 
colocação e a retirada do produto, especialmente em casos de inchaço. 
Com bordas reforçadas que proporcionam acabamento adequado para o 
produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes.

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0048

ANATÔMICO

TÉRMICO

ANATÔMICO

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA
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P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm GG  DE 28 A 31cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

NOVO TAMANHO
GG

NOVO TAMANHO
GG



TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

PP  DE 19 A 21cm P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm

GG DE 28 A 31cmG DE 25 A 28cm
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TORNOZELEIRA ESPORTE 

TORNOZELEIRA ELÁSTICA

10340440075
ANVISA

exija produtos com registro

10340440042
ANVISA

exija produtos com registro

TÉRMICO

ANATÔMICO

ANATÔMICO

TORNOZELEIRA ESPORTIVA COM CADARÇO

Possui hastes laterais que proporcionam firmeza a articulação do 
tornozelo, sem restringir os movimentos. Com acolchoamento interno 
que garante conforto e resistência. Os detalhes em elástico facilitam a 
colocação e o fechamento por cadarços permite melhor  ajuste.

Confeccionada em Neoprene®,  que mantém a região aquecida, com 
corte anatômico para maior compressão. Possui bordas reforçadas que 
proporcionam acabamento adequado para o produto.

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dada também para a prática de esportes, podendo ser usada com 
chuteira ou tênis.

10340440036
ANVISA

exija produtos com registro

PRETA  BC 0046

Prevenção e recuperação de lesões musculares e articulares. Recomen-
dado também para a prática de esportes. 

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

Confeccionada em material elástico, confortável e resistente, com 
tramas que seguem o contorno do corpo, proporcionando uma 
modelagem anatômica. Possui bordas reforçadas, garantindo melhor 
desempenho e conforto aos movimentos.

Ideal para a prática de esportes. Auxilia na prevenção e tratamento de 
lesões musculares e articulares.

P  DE 21 A 23cm M  DE 23 A 25cm G  DE 25 A 28cm

TAMANHOS - CIRCUNFERÊNCIA

VENDA
EM PAR

PRETA  BC 0045-S

VENDA
EM PAR

MAIOR
ELASTICIDADE

PRETA  BC 0647-P BRANCA  BC 0647-BR
AZUL  BC 0647-Z

HASTE
FLEXÍVEL

NOVOS TAMANHOS
PP/GG



O apoio adequado possibilita maior 
segurança na mobilidade de pessoas 
com dificuldade de locomoção. Pensando 
nisso, a Mercur disponibiliza produtos 
que proporcionam mais acessibilidade
e independência nas atividades diárias.

A P O I O



Andador de Alumínio com 4 rodas, assento e cesta

www.mercur.com.br

INDICADO PARA OFERECER APOIO E AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.

7 níveis de ajuste de altura

7 níveis de ajuste de altura.

Rodas dianteiras giratórias.

Rodas com 8”
(20cm de diâmetro).

Travamento
nas rodas traseiras.

Freio condutor.

Cesta porta
objetos,
removível.

Resistência
135kg.

Assento
estofado
para descanso.

Para uso em
ambientes internos
e externos.

Dobrável.

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo dos Andadores
www.youtube.com/mercursa

PODE SER USADO POR PESSOAS DE 1,60M A 1,90M DE ALTURA.

NOVO



NOVO

Andador de Alumínio com 4 rodas e assento

www.mercur.com.br

INDICADO PARA OFERECER APOIO E AUXILIAR PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO.

PODE SER USADO POR PESSOAS DE 1,60M A 2,00M DE ALTURA.

Para uso em
ambientes internos
e externos.

7 níveis de ajuste de altura

5 níveis de ajuste de altura.

Rodas dianteiras
giratórias ou fixas.

Rodas com 8”
(20cm de diâmetro).

Travamento
nas rodas traseiras.

Resistência
135kg.

Fácil de
transportar
e armazenar.

Dobrável.

www.mercur.com.br

Acesse o canal da Mercur no Youtube e
assista ao vídeo dos Andadores
www.youtube.com/mercursa

Freio condutor.

Assento
para descanso.



RESISTÊNCIA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

Ideal para fazer passeios em ambientes externos, pois suas rodas têm 
tamanho adequado para andar também sobre pisos irregulares. Os freios 
e a estrutura resistente proporcionam segurança e, tanto o assento 
quanto o apoio para costas, possibilitam sentar e descansar com maior 
conforto. O andador possui sete níveis de altura, rodas dianteiras 
giratórias, travamento das rodas traseiras quando utilizados para sentar e 
cesta sob o assento para carregar objetos de forma prática.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS E ASSENTO

Possibilita um deslocamento seguro e confortável, pois além de freios 
para segurança, possui também assento e apoio para costas, que 
possibilitam sentar e descansar durante o percurso. Quando utilizado 
para sentar é possível travar as rodas traseiras. As rodas dianteiras, 
giratórias, têm limitador de giro para reduzir a amplitude de movimen-
tos, proporcionando maior estabilidade quando desejável. Possui cinco 
níveis de ajuste de altura.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

BC  1550

BC 1555

TAMANHO ÚNICO

TAMANHO ÚNICO 1,60m a 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

1,60m a 1,90m - ALTURA DO USUÁRIO

Auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio, 
em casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizada.
- Alteração da coordenação motora.
- Capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar 
o peso sobre os membros inferiores.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

Auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio, em 
casos de:
- Redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou 
generalizadas.
- Alteração da coordenação motora.
- Capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o 
peso sobre os membros inferiores.

NOVO

NOVO

5

RESISTÊNCIA

5
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Indicados para oferecer apoio e auxiliar pessoas com dificuldade de 
locomoção.

RESISTÊNCIA

RESISTÊNCIA

ANDADOR DE ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)

Os Andadores de Alumínio são práticos, seguros, duráveis e silenciosos. 
São fabricados em alumínio anodizado (não risca e não perde o brilho). As 
duas barras centrais em aço garantem maior segurança e resistência. A 
opção com rodas torna ainda mais prático o deslocamento, além de 
permitir ao usuário uma maior diversidade de usos. Possuem sete níveis 
de regulagem de altura e são dobráveis por um só pino de ajuste. As 
ponteiras em borracha contam com peça metálica interna para reduzir o 
desgaste, aumentando a durabilidade, e a manopla é fabricada em 
material macio, garantindo o conforto do usuário.

10340440073
ANVISA

exija produtos com registro

MULETA CANADENSE ARTICULADA

Possui dez níveis de regulagem de altura na parte inferior, além de 
outros quatro níveis de ajuste ao tamanho do braço. A segurança e o 
conforto são garantidos pelo apoio para braço em polipropileno, pelo 
sistema de articulação com peças metálicas e ainda pela ponteira de 
borracha, que permite melhor aderência ao solo. Com rosca de metal 
que oferece maior firmeza e redução de ruídos.
• Ponteiras em borracha com peça metálica interna, que reduz o 
desgaste e aumenta a durabilidade.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não 
perde o brilho.

10340440072
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1508

TAMANHO ÚNICO

PRATA ESPELHADO BC 1514 BRONZE ESPELHADO BC 1514-BZ

PRATA ESPELHADO BC 1515 BRONZE ESPELHADO BC 1515-BZ

1. FIXO

2. ARTICULADO

PRATA ESPELHADO BC 15203. FIXO C/ RODAS*

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO (PAR) 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

Indicada para o auxílio em distúrbios do equilíbrio, oferecendo alívio 
completo ou parcial da sustentação do peso sobre os membros 
inferiores e a bacia. Deve ser utilizada em par. Isso previne compen-
sações posturais e a descarga de peso sobre o membro afetado, além 
de facilitar a marcha e o equilíbrio.

* Acompanha 1 par de rodas e 1 par de pernas com ponteiras. Pode ser
utilizado como andador fixo ou com rodas.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

1 2

3
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PRODUTO

auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção,
oferecendo apoio, em casos de:

• redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada.
• alteração da coordenação motora.

• capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar o peso sobre os membros inferiores.

QUANTIDADE

QUADRO COMPARATIVO - ANDADORES MERCUR

ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS E ASSENTO /BC1550 PRATA

ANDADOR DE ALUMÍNIO COM 4 RODAS,
 ASSENTO E CESTA /BC1555 PRATAAPRESENTAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO

RESISTÊNCIA

ALTURA INDICADA

PESO

• ideal para uso externo e também
para uso em ambientes internos.

• fácil de transportar e armazenar.
• dobrável.

• fabricado em alumínio anodizado.
• freio condutor.

ATRIBUTOS

• apoios de mãos emborrachados.
• 5 níveis de ajuste de altura.

• ajuste de altura nos tubos inferiores
influencia na altura do assento.

• assento rebatível.
• apoio para costas em tecido.

• rodas frontais podem ser usadas fixas.

• apoios de mãos emborrachados
com formato anatômico.

• 7 níveis de ajuste de altura.
• ajuste de altura nos tubos superiores
não influencia na altura do assento.

• assento estofado rebatível com bolso.
• apoio para costas estofado, rebatível e removível.

• acompanha cesta porta objetos, removível.

• possibilita sentar quando em repouso.
• rodas frontais giratórias.
• travamento nas rodas traseiras.
• rodas com 8“ - 20,32cm.
• possui adesivos refletivos.

ACESSÓRIOS rodas

7,900kg 7,100kg

135kg

usuários com altura entre 1,60 - 2,00 metros usuários com altura entre 1,60 - 1,90 metros

PERFIL DO USUÁRIO

usuários que necessitem de auxílio para realizar a marcha, mas que apresentam boa coordenação
motora e déficit parcial de mobilidade e equilíbrio. o andador com 4 rodas auxilia na melhora do

equilíbrio estimulando na manutenção ou melhora das habilidades que a pessoa já possui
(funcionalidade para a marcha, sentar/levantar).

busca atender as necessidades de pessoas
que, além de alterações de equilíbrio,

têm força muscular reduzida e, ainda,
outras dificuldades funcionais.

• assento mais elevado: ajuda pessoas com
redução da mobilidade de quadril e joelho

e/ou da força nos membros inferiores a
sentar e levantar com mais facilidade.

• rodas frontais fixas ou giratórias:
quando utilizado em treinamentos de marcha
o andador possibilita evolução da capacidade

funcional do usuário: as rodas quando fixas permitem
uma caminhada em linha reta, mais estável;

as rodas quando giratórias permitem
uma caminhada mais dinâmica, com mudanças

de direção.

busca atender as necessidades de pessoas
que, apesar de apresentarem alterações

de equilíbrio, não têm restrições significativas
de funcionalidade, sendo capazes de realizar
suas atividades diárias com maior autonomia.

• cesta: estimula a autonomia,
pois possibilita transportar objetos sem perder
o apoio das mãos, auxiliando na realização de

atividades diárias.

• assento estofado: possibilita permanecer
por mais tempo sentado no andador

de forma confortável.

• altura do assento: para pessoas com boa
mobilidade e força de quadril e joelho

para sentar e levantar.
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ANDADOR DE ALUMÍNIO
COM 4 RODAS, ASSENTO E CESTA

QUANTIDADE

QUADRO COMPARATIVO - ANDADORES MERCUR

auxílio em alterações do equilíbrio e de locomoção, oferecendo apoio, em casos de:

• redução da força e resistência muscular de membros inferiores ou generalizada.
• alteração da coordenação motora.

• capacidade limitada, seja temporária ou permanente, para suportar
o peso sobre os membros inferiores.

130kg

usuários com altura entre 1,50 - 2,00 metros

3,100kg 2,840kg2,840kg

Usuários que necessitem de auxílio para realizar a marcha, mas que apresentam
maior déficit de mobilidade e equilíbrio. auxilia na sustentação do peso do corpo,

tanto em casos de fraqueza muscular, como em casos de fraturas, artroplastias, etc.

As rodas frontais beneficiam pessoas com

redução da força e coordenação dos braços

(facilitam impulsionar o andador para frente),

ao mesmo tempo em que as ponteiras

traseiras permitem o apoio do peso do corpo

ao andador, quando necessário.

O usuário precisa ter bom controle de membros

superiores e inferiores durante a marcha para

que o andador não seja projetado

demasiadamente para frente.

Por ser articulado, beneficia pessoas
com redução da força muscular dos braços,

pois não é preciso impulsionar o andador

(para cima), podendo manter um braço

apoiado enquanto o outro leva

o andador para frente.

Desta forma, sempre haverá um ponto

de contato com o solo durante a marcha,

beneficiando pessoas que apresentem maior

comprometimento do equilíbrio.

Atende as necessidades de pessoas

com força suficiente nos braços para

impulsionar o andador (para cima e para frente),

durante a marcha.

Quando impulsionar o andador

para frente, o usuário precisará ter equilíbrio

suficiente para manter-se em pé, pois não

haverá nenhum contato do andador com

o solo neste instante da marcha.

• Para uso em ambientes internos e externos.

• Fácil de transportar e armazenar.

• Dobrável.

• Fabricado em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde  o brilho.

• Sete níveis de regulagem de altura, através de pinos de fácil ajuste.

• Peça plástica interna para reduzir ruído.

• Ponteiras em borracha com peça metálica interna que reduz o desgaste e aumenta a durabilidade.

• Apoios de mãos emborrachados.

• Barras centrais em aço que garantem maior resistência.

• Pode ser utilizado com rodas ou com as ponteiras tradicionais,

aumentando as possibilidades de uso.

(Apenas para o Andador de Alumínio-Dobrável- Fixo com Rodas / BC1520).

ANDADOR DE ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
ARTICULADO /BC1515-BZ BRONZE ESPELHADO

BC1515 PRATA ESPELHADO

ANDADOR DE ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
FIXO C/ RODAS/BC1520 PRATA ESPELHADO

ANDADOR DE ALUMÍNIO (DOBRÁVEL)
FIXO /BC1514-BZ BRONZE ESPELHADO

BC1514 PRATA ESPELHADO

ponteirasponteiras e rodasponteiras
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Muletas Infantis

www.mercur.com.br

Dimensões que atendem às características físicas das crianças.

Revestimento do
apoio de mão e
axilar e ponteira
em borracha.

4 níveis de ajuste
de altura superior.

7 níveis de ajuste
de altura inferior.

Detalhe refletivo.

Cores: amarelo,
rosa, laranja e azul.

9 níveis de ajuste
de altura.

Ajuste por pino
duplo com mola.

Resistência 130kg.

Resistência 100kg.

INDICADAS EM CASOS DE LESÕES TRAUMÁTICAS E INCAPACIDADES FÍSICAS DIVERSAS,
PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS

Muleta Axilar de Alumínio Infantil

Muleta Canadense Fixa Infantil

Ajuste por pino mola.

NOVO



RESISTÊNCIA

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL

TAMANHO ÚNICO (PAR)

AMARELA  BC 1507-IAM AZUL  BC 1507-IAZ

LARANJA  BC 1507-ILA ROSA  BC 1507-IRO

1,15m A 1,50m - ALTURA DO USUÁRIO

Possui ajuste por pino mola e indicador de posição do pino, que 
proporciona maior facilidade na regulagem de altura. Com detalhe 
refletivo que facilita a visualização noturna. Conta ainda com sistema 
interno para redução de ruído e apoio de mão confortável.
• Dimensões que atendem as características físicas das crianças.
• Braçadeira e apoio de mão anatômico em polipropileno.
• Nove níveis de regulagem de altura.
• Ponteiras em borracha que proporcionam melhor aderência ao solo e 
peça metálica interna que reduz o desgaste da ponteira, aumentando 
a durabilidade.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não 
perde o brilho.

10340440072
ANVISA

exija produtos com registro

Produto desenvolvido para uso em casos de lesões traumáticas e incapaci-
dades físicas diversas, permanentes ou temporárias, auxiliando em:
• Alívio completo ou parcial da sustentação do peso sobre os membros 
inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de antebraços, punhos e mãos.
• Reeducação da marcha.
• Ampliação da base de apoio auxiliando em casos de distúrbios do 
equilíbrio.

Possui ajuste por pino mola e indicador de posição do pino, que 
proporciona maior facilidade na regulagem de altura. Com detalhe 
refletivo que facilita a visualização noturna. Conta ainda com sistema 
interno para redução de ruído e apoio de mão confortável.
• Braçadeira e apoio de mão anatômico em polipropileno.
• Dez níveis de regulagem de altura.
• Ponteiras em borracha que proporcionam melhor aderência ao solo e 
peça metálica interna que reduz o desgaste da ponteira, aumentando 
a durabilidade.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não 
perde o brilho.

Produto desenvolvido para uso em casos de lesões traumáticas e incapaci-
dades físicas diversas, permanentes ou temporárias, auxiliando em:
• Alívio completo ou parcial da sustentação do peso sobre os membros 
inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de antebraços, punhos e mãos.
• Reeducação da marcha.
• Ampliação da base de apoio auxiliando em casos de distúrbios do 
equilíbrio.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

VENDA
EM PARNOVO

MULETA CANADENSE FIXA

RESISTÊNCIA

10340440072
ANVISA

exija produtos com registro

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO (PAR)

PRETA  BC 1507-PR

1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

CINZA ESCURO  BC 1507-CEROSA  BC 1507-RO
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RESISTÊNCIA

MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO INFANTIL

10340440072
ANVISA

exija produtos com registro

10340440072
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA  BC 1509-I

CINZA  BC 1509

Possui ajuste por pino duplo com mola e indicador de posição do pino, que 
proporciona maior facilidade na regulagem de altura. Possui sistema 
interno para redução de ruído. Com apoio axilar fixo e apoio de mão em 
borracha para maior conforto. Os apoios de mão e axilar e as ponteiras 
podem ser adquiridos separadamente quando apresentarem sinais de 
desgaste.
• Sete níveis de regulagem inferior.
• Quatro níveis de regulagem superior.
• Ponteiras em borracha que proporcionam melhor aderência ao solo e 
peça metálica interna que reduz o desgaste da ponteira, aumentando a 
durabilidade.
• Fabricada em alumínio de alta resistência.

Produto desenvolvido para uso em casos de lesões traumáticas e incapaci-
dades físicas diversas, permanentes ou temporárias, auxiliando em:
• Alívio completo ou parcial da sustentação do peso sobre os membros 
inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de punhos e mãos.
• Reeducação da marcha.
• Ampliação da base de apoio auxiliando em casos de distúrbios do 
equilíbrio.

VENDA
EM PAR

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

NOVO

RESISTÊNCIA

MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO

Possui ajuste por pino duplo com mola e indicador de posição do pino, que 
proporciona maior facilidade na regulagem de altura. Possui sistema 
interno para redução de ruído. Com apoio axilar fixo e apoio de mão em 
borracha para maior conforto. Os apoios de mão e axilar e as ponteiras 
podem ser adquiridos separadamente quando apresentarem sinais de 
desgaste.
• Nove níveis de regulagem inferior.
• Cinco níveis de regulagem superior.
• Ponteiras em borracha que proporcionam melhor aderência ao solo e 
peça metálica interna que reduz o desgaste da ponteira, aumentando a 
durabilidade.
• Fabricada em alumínio de alta resistência.

Produto desenvolvido para uso em casos de lesões traumáticas e incapaci-
dades físicas diversas, permanentes ou temporárias, auxiliando em:
• Alívio completo ou parcial da sustentação do peso sobre os membros 
inferiores e pelve (bacia), utilizando apoio de punhos e mãos.
• Reeducação da marcha.
• Ampliação da base de apoio auxiliando em casos de distúrbios do 
equilíbrio.

TAMANHOS P / M / G (PAR) - ALTURA DO USUÁRIO

P  1,37m A 1,57m M  1,57m A 1,78m G  1,78m A 1,98m

VENDA
EM PAR

TAMANHO ÚNICO (PAR) 1,22m A 1,37m - ALTURA DO USUÁRIO



RESISTÊNCIA

CINZA  BC 1516 10340440065
ANVISA

exija produtos com registro

Proporciona melhor sustentação devido às quatro pontas que aumentam 
a base de equilíbrio. Possui cabo em material macio e ponteiras em 
borracha, que proporcionam melhor aderência ao solo. Com peça plástica 
interna para reduzir o ruído e regulagem de altura por pino de fácil ajuste.
• Engate que permite ajuste para uso no lado direito ou esquerdo.
• Dez níveis de regulagem de altura.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o 
brilho.

BENGALA DE ALUMÍNIO 4 PONTAS

As Bengalas auxiliam as pessoas com dificuldade de locomoção em 
casos de distúrbios de equilíbrio, proporcionando apoio.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

* Os acessórios podem ser adquiridos separadamente para reposição.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

RESISTÊNCIA

DOBRÁVEL

BENGALA TIPO “T” DOBRÁVEL

Prática, a Bengala Tipo “T” Dobrável pode ser facilmente guardada quando 
não está em uso, além de ocupar pouco espaço. Acompanha alça de punho 
que facilita o manuseio, possibilitando que o produto fique preso ao braço. 
Possui cinco níveis de regulagem de altura através de pino de fácil ajuste. Tem 
peça plástica interna para reduzir o ruído. A embalagem facilita o transporte e 
o acondicionamento.
• Dobrada, fica com apenas 30cm de altura.
• Cabo em material plástico rígido.
• Ponteira em borracha, que proporciona melhor aderência ao solo.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o 
brilho.

As Bengalas auxiliam as pessoas com dificuldade de locomoção em 
casos de distúrbios de equilíbrio, proporcionando apoio.

10340440065
ANVISA

exija produtos com registro

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL

BRONZE  BC 1530-BZPRATA  BC 1530

1,68m A 1,96m - ALTURA DO USUÁRIO

COM ALÇA

BENGALA DE ALUMÍNIO TIPO “T”

RESISTÊNCIA
A Bengala de Alumínio Tipo “T” é prática, leve e durável. Acompanha alça de 
punho, que facilita o manuseio, possibilitando que o produto fique preso ao 
braço. Possui dez níveis de regulagem de altura através de pino de fácil ajuste.
• Peça plástica interna para reduzir o ruído.
• Cabo em material plástico rígido.
• Ponteira em borracha, que proporciona melhor aderência ao solo.
• Fabricada em alumínio anodizado espelhado, que não risca e não perde o 
brilho.

10340440065
ANVISA

exija produtos com registro

As Bengalas auxiliam as pessoas com dificuldade de locomoção em 
casos de distúrbios de equilíbrio, proporcionando apoio.

TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL 1,50m A 2,00m - ALTURA DO USUÁRIO

BRONZE  BC 1517-BZ PRATA  BC 1517

COM ALÇA
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Ao disponibilizar alguns acessórios que sofrem maior desgaste durante o uso do produto, estamos contribuindo para a 
segurança das pessoas e prolongando a vida útil do produto. Desta forma, os produtos permanecem mais tempo em uso, 
reduzindo o consumo de materiais e o uso de recursos não renováveis.

PRODUTOS / ACESSÓRIOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO COR PRODUTO COMPATÍVEL COMTAMANHO QUANTIDADE

MULETA CANADENSE FIXA PRETA   BC 1507-PR
MULETA CANADENSE FIXA ROSA   BC 1507-RO
MULETA CANADENSE FIXA CINZA   BC 1507-CZ

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL ROSA   BC 1507-IRO
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AMARELA   BC 1507-IAM
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL LARANJA   BC 1507-ILA

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AZUL   BC 1507-IAZ

BC 1510 PONTEIRA PRETA
SACO

C/ 6 PARES
3/4”

NOVO
MULETA CANADENSE FIXA PRETA   BC 1507-PR
MULETA CANADENSE FIXA ROSA   BC 1507-RO
MULETA CANADENSE FIXA CINZA   BC 1507-CZ

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL ROSA   BC 1507-IRO
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AMARELA   BC 1507-IAM
MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL LARANJA   BC 1507-ILA

MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL AZUL   BC 1507-IAZ

SACO
C/ 6 PARES

BC 1510-CZ PONTEIRA CINZA 3/4”

SACO
C/ 6 PARES

MULETA CANADENSE ARTICULADA  BC 1508
MULETA AXILAR  BC 1509

MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I
BC 1511 PONTEIRA CINZA 7/8’’

SACO
C/ 6 PARES

BC 1519 PONTEIRA CINZA
ANDADOR FIXO PRATA  BC 1514

ANDADOR ARTICULADO PRATA  BC 1515
ANDADOR FIXO COM RODAS PRATA  BC 1520

1’’

SACO
C/ 6 PARES

SACO
C/ 6 PARES

SACO
C/ 6 PARES

SACO
C/ 6 PARES

BC 1521-MA PONTEIRA MARROM

BC 1521-PR PONTEIRA PRETA

BC 1519-PR PONTEIRA PRETA
ANDADOR FIXO BRONZE  BC 1514-BZ

ANDADOR ARTICULADO BRONZE  BC 1515-BZ

BENGALA TIPO “T’’ BRONZE  BC 1517-BZ
BENGALA TIPO “T’’ DOBRÁVEL BRONZE  BC 1530-BZ

BENGALA TIPO “T’’ PRATA  BC 1517-PT
BENGALA TIPO “T’’ DOBRÁVEL PRATA  BC 1530

3/4’’

3/4’’

1’’

BC 1522 PONTEIRA PRETA BENGALA 4 PONTAS CINZA  BC 15161/2’’
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CÓDIGO DESCRIÇÃO COR PRODUTO COMPATÍVEL COM

ANDADOR COM 4 RODAS E ASSENTO   BC 1550

ANDADOR COM 4 RODAS E ASSENTO   BC 1550

ANDADOR COM 4 RODAS,  ASSENTO E CESTA   BC 1555

ANDADOR FIXO DE ALUMÍNIO 
DOBRÁVEL COM RODAS  BC 1520

BC 1580
RODAS DIANTEIRAS

PARA ANDADOR
4 RODAS E ASSENTO

PRETA
SACO

C/ 1 PAR

SACO
C/ 1 PAR

SACO
C/ 1 PAR

BC 1533

BC 1581 PRETA

BC 1582
PRETA
CINZA

CINZA

TAMANHO QUANTIDADE

8”

3’’

8”

8’’

RODAS TRASEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS E ASSENTO

RODAS DIANTEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS, ASSENTO
E CESTA

RODAS TRASEIRAS
PARA USO NO

 ANDADOR  FIXO 
COM RODAS

SACO
C/ 1 PAR

ANDADOR COM 4 RODAS,  ASSENTO E CESTA   BC 1555BC 1583
PRETA
CINZA

8’’

RODAS TRASEIRAS
PARA ANDADOR

4 RODAS, ASSENTO
E CESTA

SACO
C/ 1 PAR

REVESTIMENTO 
PARA APOIO DE MÃO

MULETA AXILAR
BC 1513

MULETA AXILAR  BC 1509
MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

CINZA ÚNICO
SACO

C/ 1 PAR

BC 1512 CINZA
SACO

C/ 1 PAR

REVESTIMENTO 
PARA APOIO

MULETA AXILAR

MULETA AXILAR  BC 1509
MULETA AXILAR INFANTIL  BC 1509-I

ÚNICO

NOVO
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INFLÁVEL

RESISTÊNCIA

ALMOFADA TERAPÊUTICA – BORRACHA

Foi desenvolvida para proporcionar conforto ao sentar. É inflável e 
produzida em borracha natural.

Indicada para descanso para pessoas que ficam sentadas por longos 
períodos (inclusive em cadeira de rodas), uso em pós-parto, 
pós-operatórios, hemorróidas e dores e lesões no cóccix (porção final 
da coluna). Ajuda na prevenção e tratamento de escaras.

10340440066
ANVISA

exija produtos com registro

CINZA

38cm de diâmetro  BC 0320

ALMOFADAS ANTIESCARAS: INFLÁVEL - GEL - ÁGUA

As Almofadas Antiescaras são fabricadas em material resistente, 
com um lado aveludado, que garante o conforto durante o uso. 
Produzidas em diferentes formatos, as almofadas possuem design 
anatômico. Disponíveis nas opções Inflável, Água e Gel, possibil-
itando escolher o produto mais adequado para diferentes necessi-
dades. A Almofada Antiescaras Gel proporciona um conforto extra, 
devido à sua consistência agradável.

As Almofadas Antiescaras permitem o fluxo normal da circulação 
sanguínea nas áreas do corpo submetidas à pressão causada pela 
permanência em uma mesma posição por um longo período de tempo 
(inclusive em cadeira de rodas). Indicadas em casos de prevenção de 
escaras, recuperação pós-operatória, hemorróidas, dores e lesões do 
cóccix e desvios de coluna.

10340449063
ANVISA

exija produtos com registro

RESISTÊNCIA1

2

3

• Acompanha Kit Reparo.
• 100% virgem e atóxico (livre de ftalatos).
• Acompanha um folheto informativo sobre escaras.

1 - ALMOFADAS ANTIESCARAS INFLÁVEL

REDONDA 45cm DE DIÂMETRO  BC 0341 
QUADRADA 45 X 45cm  BC 0342 

2 - ALMOFADAS ANTIESCARAS GEL

REDONDA 45cm DE DIÂMETRO  BC 0347
QUADRADA 45 X 45cm  BC 0346  

3 - ALMOFADAS ANTIESCARAS ÁGUA

REDONDA COM ORIFÍCIO 45cm DE DIÂMETRO  BC 0343
QUADRADA COM ORIFÍCIO 45 X 45cm DE DIÂMETRO  BC 0344

CINZA

CINZA

CINZA

Acompanha um folheto informativo sobre escaras.
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COMUNICAÇÃO VISUAL PARA PONTO DE VENDA

Expositor Bengalas
e Muletas
31 x 74cm

A Mercur oferece opções de expositores para melhor
visibilidade dos produtos e otimização do espaço na loja.

Expositor Médio
65 x 174cm

Slat Wall

Queremos conversar com você e ampliar

as oportunidades de nos relacionarmos.

Para isso, disponibilizamos alguns canais que poderão

nos ajudar a compartilhar conhecimentos,

compreender suas necessidades ou, se você quiser, 

somente trocar uma ideia.  Nossas redes sociais

e nosso portal estão abertos para isso.

Conheça um pouco mais o nosso jeito de ser, nossos 

produtos nos diferentes segmentos de atuação

e converse conosco, acessando:

VAMOS CONVERSAR?

Portal Mercur: www.mercur.com.br

        facebook.com/mercuroficial

        twitter.com/mercuroficial

        youtube.com/mercursa
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Mercur S.A.
Av. Presidente Castelo Branco, 1260  |  CEP 96835-666
Santa Cruz do Sul  | Brasil  |  CNPJ 93.896.397/0014-47
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