FICHA TÉCNICA
Cinto para resgate IMMO
Especificações
Marca: ULTRA SAFE Código: USM54000000
Características
Tamanho: único

Peso: 4,3 kg

Cor: Vermelha

Linhas
Linha de Poliamida 100%, com boa resistência a abrasão e a ação de agentes alcalinos, óleo,
alvejantes e raios UV. Em cores contrastantes ao das fitas para melhor visualização conforme
a norma.
Fitas
Em poliéster de alta tenacidade - Os filamentos de alta tenacidade outorgam resistência maior
que os convencionais, assim como uma maior resistência as chamas, conforme testes realizados
no IPT-SP (Chama de Superfície e Chama de extremidade - Classe F2)
Costuras
Desenvolvidas e testadas individualmente realizadas em máquinas automáticas que permitem
ao operador um maior controle da qualidade e melhor desempenho.
Circulares DRF (Distribuição Radial de Força): Sistema de costuras circulares que proporcionam
uma distribuição uniforme de resistência à tração, seja qual for a direção.
Zig-Zag: Costura continua que proporciona uma grande resistência localizada.
Acolchoados
Thermo Form® - Espuma de densidade progressiva com maior sustentação, mais conforto
e respirabilidade - evita o acumulo de umidade.
Air Mesh - Tecnologia de ponta em tecidos com trama. Fabricado em fibra sintética de alta
resistência à tração e atrito, possui uma construção entrelaçada tipo “Beehive” (colméia)
que proporciona excelente respirabilidade e toque macio.
Ferragens
Fivelas de engate e ajuste automático, confeccionadas em alumínio e aço, facilitam o fechamento
e abertura assim como conexão precisa no momento do atendimento de urgência. Anéis em
formato “D” confeccionados em aço estampado, sem emendas ou soldas com tratamento que
proporciona maior resistência a ambientes salinos e umidade.
Lâmina
Lâmina rígida em alumínio na parte dorsal para imobilização da coluna cervical e estabilizador
lateral da cabeça acolchoado.
Acessórios
Bolsa para transporte - Produzida em material resistente com uma das faces teladas para melhor
visualização e ventilação do produto. Peso: 870g
Suspensor para içamento durante resgate - Produzido em fitas de poliéster de alta tenacidade e
fivelas de regulagem rápida. Possuem ganchos dupla-trava para melhor segurança. - Peso: 690 g
Descritivo técnico
Cinto confeccionado em fitas de poliéster com acolchoado em Thermo Form® e sistema Air Mesh.
Possui fivelas automáticas. Na parte frontal possui 2 argolas em formato “D” para içamento,
devem ser utilizadas em conjunto com o suspensor. Nas partes frontal e traseira possui alças
para movimentação da vítima em solo. Possui uma lâmina rígida em alumínio para imobilização
da coluna cervical. Reguladores para estabilização da cabeça. Fitas para conexão das fivelas das
pernas e do peitoral em cores diferentes para auxiliar na correta conexão do engate. Acompanha
uma bolsa para transporte e suspensor para içamento.
Uso recomendado
Resgate e transporte de vítimas em trabalhos realizados em altura e espaço confinado.
Recomendações
Este equipamento requer treinamento anterior por parte do resgatista. Atenção às conexões
certifique-se que as fivelas estão corretamente fechadas, a imobilização da coluna e estabilização
da cabeça da vítima, antes de iniciar a suspensão ou transporte desta. Leia as recomendações
gerais no manual que acompanha o produto.
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