
TUBOFORM® 
FACILITADORES

TACS  ACESSÓRIOS

TFF10 Sigma

TFF8 Gama

TFF9 Beta

TAC03 Aparelho de barbear

TAC14 Adaptador universal

TAC15 Colher balancinho

TAC06 Colher de metal (sopa/sobremesa)

TAC05 Colher plástica

TAC08 Descascador de legumes

TAC01 Escova de cabelo

TAC04 Escova de dentes

TAC09 Faca circular

TAC07 Garfo de metal

TAC10 Giz de cera

TAC12 Imã

TAC02 Pincel de barbear

TAC13 Pincel de pintura

TAC11 Ponteira (para digitar, apontar e folhear)



Com sua flexibilidade de ajustes tem  
um papel fundamental como coadjuvante 
terapêutico e facilitador das atividades 
instrumentais da vida diária. A maior parte 
dos modelos de Tuboform® permite a atividade 
funcional com posicionamento ideal,  
sendo leves, resistentes e higiênicos.
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LINHA TUBOFORM®

Exercitadores, Posicionadores e Facilitadores

TFE3 Exercitador elástico de dedos e de braço

TFE4 Multiexercitador Hard Plus

TFE1 Aquarela-exercitador dinâmico de dedos

TUBOFORM® 
EXERCITADORES

OP3 Imobilizador de dedos em extensão

OP2 Abdutor de polegar em neoprene

OP5 Imobilizador distal
OP4 Imobilizador de dedos em hiperextensão

OP1 Abdutor dinâmico de polegar

TUBOFORM® 
POSICIONADORES



TFP11 Extensor de cotovelo, punho  
e posicionador de mão 

TFP13 Posicionador de dedos com velcro  
Previne deformidades, mantém o dedo  
em posição de extensão. 

TFP5 Extensor de punho e dedos 
Posicionador para a extensão de punho e dedos

TFP8 Órtese de relaxamento  
Posiciona a mão em padrão funcional 
e promove a redução de espasticidade 
flexora de punho e dedos

TFP7 Extensor de punho, dedos e polegar  
Posicionador para a extensão de punho, dedos  
e extensão e abdução para o dedo polegar 

TFP10 A/B Extensor/flexor de cotovelo  
Promove a extensão/flexão de cotovelo desejada 

TFP2 Extensor de punho com apoio tenar  
Posicionador para estabilização de punho  
e apoio na região tenar do polegar

TFP1 Extensor de punho  
Posicionador para estabilização de punho

TUBOFORM® 
POSICIONADORES



TUBOFORM® 
FACILITADORES

TFF: Tuboform® Facilitadores Funcionais  
Todos têm ponteira para recepção  
obrigatória de um dos 14 TAC – acessórios.  
Cada modelo tem a sua função mais  
eficiente com determinados acessórios.

TFF1 Facilitador preensão palmar

TFF2 Facilitador palmar dorsal

TFF3 Facilitador dorsal

TFF5 Aranha mola

TFF6 Arroba

TFF7 Delta

TFF4 Facilitador de punho e polegar


