
Cinta lombar

Proteção corporal: Linha ergonómica
Descrição e composição:

Cinta lombar fabricada em poliéster com spandex, que proporciona calor à zona de 
contacto, com quatro espartilhos para exercer a resistência adequada.
Apoio traseiro em PP (polipropileno) com fecho de velcro (de nylon) para maior proteção 
da zona lombar. 
A faixa com alças inclui  velas de POM (polioximetileno) em ambas as alças.

Proporciona suporte na parte inferior das costas e no abdómen, permitindo liberdade de 
movimentos e máximo conforto, graças à sua forma anatómica.

Incorpora fecho com velcro assim como tensor de ajuste também com velcro (de 
nylon).  Desta forma, oferece maior  xação e mobilidade. Este modelo está disponível 
com suspensórios para maior conforto e evitar perdas.

Lavável e transpirável. Suporte dinâmico e  exível que não impede o movimento. Sem 
partes mecânicas que possam estragar-se ou que tenham que ser combinadas. Incorpora 
quatro espartilhos.

Tamanho: S, M, L, XL, XXL                    CE

Fecho de velcro.

Cinta lombar - sem 
suspensórios

Cinta lombar - com 
suspensórios

Lavável e 
transpirável.

4 espartilhos
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Ref. Produto Tamanho Medidas:
902.292 Cinta lombar com tirantes S 95,25 cm x 20,32 cm
902.293 Cinta lombar com tirantes M 102,87 cm x 20,32 cm
902.294 Cinta lombar com tirantes L 113,03 cm x 20,32 cm
902.295 Cinta lombar com tirantes XL 123,19 cm x 20,32 cm
902.274 Cinta lombar com tirantes XXL 132,08 cm x 20,32 cm
902.275 Cinta lombar sem tirantes S 95,25 cm x 20,32 cm
902.286 Cinta lombar sem tirantes M 102,87 cm x 20,32 cm
902.289 Cinta lombar sem tirantes L 113,03 cm x 20,32 cm
902.290 Cinta lombar sem tirantes XL 123,19 cm x 20,32 cm
902.291 Cinta lombar sem tirantes XXL 132,08 cm x 20,32 cm



Proteção corporal: Linha ergonómica

Norma e certi  cação

Aplicações

Conservação
Armazenagem - Caducidade

Indicações
Uso - Modo de utilização

Apresentação

Código de barras

CE. Fabricada em conformidade com as exigências essenciais de sanidade e de segurança 
especi  cadas no Anexo II do Real Decreto 1407/1992 de 20 de Novembro.

Indicada para os trabalhos com posturas sedentes, trabalhos ou atividades sedentárias, evitar 
correntes de ar, movimentos ou manipulação de cargas, dores provocadas por mudanças 
de clima, lombalgias, reuma e sempre que se necessite aplicar calor na zona para atenuar os 
incómodos provocados pelas lesões.

Guardar na sua embalagem original em local ventilado e seco. Pode deteriorar-se com o uso. 
Inspecionar regularmente e substituir se estiver dani  cado ou muito usado.

Lavar com água morna e sabão utilizando um pano ou esponja. Não lavar à máquina, nem 
utilizar sabões que contenham agentes agressivos.  Secar e guardar na sua embalagem 
original. Estes equipamentos são de uso pessoal, motivo pelo qual não devem ser utilizados 
por vários usuários, apesar de terem sido limpos cuidadosamente. Não deve estar em contato 
com a pele.

Embalagem individual: 1 unidade.
Embalagem de 50 unidades.

COD. BARRAS 
COD. BARRAS 
EMBALAGEM

902.292 8423173110338 18423173110335
902.293 8423173110345 18423173110342
902.294 8423173110352 18423173110359
902.295 8423173110369 18423173110366
902.274 8423173110154 18423173110151
902.275 8423173110161 18423173110168
902.286 8423173110277 18423173110274
902.289 8423173110307 18423173110304
902.290 8423173110314 18423173110311
902.291 8423173110321 18423173110328
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