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Cinturão Abdominal Lombar 

 

- Descrição 

Cinturão resistente e confortável acompanha a anatomia do corpo oferecendo ajuste perfeito, 

conforto e segurança, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Previne problemas 

ósseos e musculares de coluna, diminuição na fadiga ocupacional e corrige a postura no trabalho. 

Fabricado em tecido resistente 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na 

parte traseira para proteção sustentação da região lombar. 

- Utilização 

Este suporte é indicado para qualquer atividade física onde haverá movimentos de flexão, 

levantamento de peso, carregamento, profissionais na área de saúde, enfim serviços esforços e 

movimentos intensos da coluna. 

- Contra Indicação 

Como se trata de um produto preventivo, que visa evitar lesões, não é recomendado seu uso para 

indivíduos que já apresentam problemas ósseos e musculares sem orientação médica. 

- Benefícios 

Previne dores e desconforto na região lombar, esforço excessivo na região lombar e proporciona 

estabilidade para a lombar nos movimentos de flexão e extensão da coluna, evitando o desgaste das 

articulações. 

- Especificações 

Estrutura com barbatana em nylon flexível. 

Corpo: 100% Algodão Com faixas refletivas. 

Suporte: 75% Poliéster/ 25% Elastodieno, 10% Elastano. 

- Termos de Garantia 

Produto com garantia de 1 ano após data de entrega, contra defeitos de fabricação. 

- Higiene 

Lavar a mão, na água fria, não passar e, secar na sombra. 
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- Modo de Usar 

Soltar os suspensórios e vestir o cinturão abdominal lombar. Centralizar a parte traseira nas costas 

e posicionar na altura do umbigo na região lombar. Transpassar a cinta e fixar no velcro. Puxar faixas 

laterais e fixar de modo confortável e regular suspensórios corretamente. 

 

- Cores 

PRETO 

- Legislação 

Atende a solicitação da NR 17 que visa estabelecer parâmetros, que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar 

um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

TAMANHOS; PP (36) P(38/40), M(40/42); G(44/46); GG (48/50) GGG (52/54) 

 

Recomendações práticas para um correto levantamento de peso: 
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1. A carga deve ser segura e levantada com as costas retas e joelhos dobrados. 

2. A carga deve ser levantada o mais próximo possível do corpo, segurando, sempre que possível, a 

carga entre os joelhos, com os pés em posição apropriada. 

3. O inicio do levantamento deve ser, sempre que possível na altura dos joelhos, já que a forca 

máxima de levantamento ocorre na altura de 50 e 75 cm do chão. Quando o levantamento começa na 

altura dos joelhos, a carga pode ser facilmente levantada ate a altura de 90 a 110 cm. Se o 

levantamento começa na altura do cotovelo, a carga pode ser facilmente levantada ate os ombros. 

4. Quando faltarem alças, então os prolongamentos artificiais do braço devem ser usados, na forma de 

cordas, cintas ou ganchos. 

5. Rampas devem possibilitar que a carga seja manuseada na altura de 50 cm, sendo que a altura de 

deposito fique em 80 a 110 cm. 

6. Enquanto o levantamento ocorre, deve-se evitar a rotação simultânea do tronco. 

7. Para o manuseio de cargas, usar sempre que possível carrinhos, rodízios ou dispositivos de 

levantamento mecânico. 

8. Para o levantamento e carregamento de sacarias, o mais adequado e movimentar a carga através 

de auxilio mecânico e quando não for possível flexionar as pernas e enrijecer a coluna e mantê-la 

ereta, a seguir apoiar junto ao corpo e depois posicionar no ombro. 
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