ORTOPEDIAS TWINS

Oficina Ortopedias Twins
As Ortopedias Twins têm oficina própria onde a especialista Ortoprotésica e o
técnico de reparações operam de forma a satisfazer o cliente nas suas necessidades.
A Ortoprotésica é uma profissional que tem como função estudar, construir, adaptar e
aplicar dispositivos biomecânicos a utentes com amputação ou ausência congénita dos
membros (Próteses/Ortopróteses) ou deficiência funcional total ou parcial (Ortóteses),
de forma a facilitar a sua reabilitação e inserção sócio- profissional com as devidas
implicações na sua qualidade de vida. Esta atividade contempla
não só o diagnóstico individualizado, como o aconselhamento e
adaptação de ajudas técnicas com o intuito de adaptar locais de
trabalho, reduzir ou eliminar barreiras físicas e arquitetónicas
de acordo com a sua deficiência. O profissional de Ortoprotesia
tem uma intervenção igualmente importante na
vertente de consultadoria e gestão às mais variadas
entidades financiadoras de ajudas técnicas, a fim de
otimizar os meios disponíveis.
As palmilhas por pedigafria e calcanheiras realizadas
pela Ortoprotésica são feitas de forma a se adaptarem
à necessidade específica do cliente. O aspeto mais importante das palmilhas
ortopédicas é poderem ser desenhadas e fabricadas especificamente para os pés, dai
as palmilhas ortopédicas serem personalizadas. Depois das
medições em pedigrafia ou impressão em espuma fenólica,
passa-se ao fabrico, segue-se o passo do acompanhamento a
curto prazo (7 ou 10 dias) para permitir a correta adaptação, até
que o paciente obtenha a sua melhor comodidade; e a longo
prazo (6 meses) para avaliar os resultados e, eventualmente,
realizar alterações na palmilha. Existe material específico para
cada tipo de necessidade.
O técnico de reparações desempenha várias tarefas, como: a reparação de
material hospitalar, de cardio e fitness e de mobilidade. Nas Ortopedias Twins o
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atendimento personalizado é sempre demonstrado, o nosso técnico realiza
demonstrações de scooters, cadeiras elétricas e cadeiras manuais e ainda a entrega e
montagem de equipamentos de forma gratuita bem como a assistência pós venda.
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Lojas Ortopedias Twins
Loja 1 – Praceta Calouste Gulbenkian, nº 22 – 2560-291- Torres Vedras Tel:
261 316 593 / Telm: 917 455 451

Loja 2 – Rua Fernando Barros F. Leal nº 3 – 2560-253 – Torres Vedras
Tel: 261 317 789 / Telm: 912 555 652

Loja 3 – Avenida 25 de Abril, nº 63 – 2665-202 – Malveira
Tel: 219 662 588 / Telm: 918 759 831

Loja 4 – Rua Maria Augusta Botelho nº2 – 2640-534 – Mafra
Tel: 261 317 220 / Telm: 914 359 087
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