
CSEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA
CNPJ: 22.919.372/0001-59 
R Frei Durão, 301, Vila São José, São Paulo - SP

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO
MANUAL DE USO

www.cseg.com.br

ATENDIMENTO AO CLIENTE: sac@cseg.com.br | (11) 2892-4375

CÓDIGO

CSEG04001, CSEG04001EL  P  38 à 40
CSEG04002, CSEG04002EL  M  40 à 42
CSEG04003, CSEG04003EL  G  44 à 46
CSEG04004, CSEG04004EL  XG  48 à 50
*Medidas conforme Norma ABNT NBR 16060:2012

CARACTERÍSTICAS
Confeccionado com elásticos e velcro de alta qualidade proporcionando maior resistência 
e durabilidade.  

INDICAÇÕES
Recomendável para diminuir e amenizar lombalgias e fadiga causada por levantamento 
de peso, reduzindo o risco de acidentes. 
Indicado para motoristas, operadores de almoxarifado e atividades onde haja 
levantamento de peso, movimentos de �exão, carregamento de materiais, exercícios 
físicos e movimentos intensos de coluna.    

CONTRA INDICAÇÕES
Este produto é utilizado para uso preventivo. Caso o usuário apresente dores ou 
problemas de coluna, o cinturão não deve ser utilizado sem orientação médica. O uso da 
Cinta Ergonômica não impedirá que o usuário possa sofrer ferimentos e não deve ser 
utilizado para superar de�ciências físicas.  

RISCOS À INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO
TEMPERATURA: Este equipamento deve ser utilizado à temperatura ambiente.
CORTES E ABRASÃO: Atrito com superfícies abrasivas e arestas cortantes podem 

PRODUTOS QUÍMICOS: Não permitir contato com nenhum produto químico, material 
corrosivo ou solvente.

TAMANHO MANEQUIM*

Produzido com matéria-prima que não contém substâncias que podem 
oferecer perigo ao usuário e, quando descartadas corretamente, não 
causam danos ao meio-ambiente.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
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EM CASO DE AVARIA ,DESGASTE SEVERO OU ALTERAÇÃO NAS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, DESCARTAR O EQUIPAMENTO 

1. Vista os suspensórios, posicionando a parte traseira da cinta (apoio lombar)    
centralizado nas costas/lombar.
2. Posicione a cinta na altura do umbigo, protegendo toda a região lombar.
3. Transpasse a cinta e o velcro para fechar.

5. Regule a altura dos suspensórios.

GARANTIA
Nossa Política de Garantia está em acordo com a legislação vigente de Defesa do 
Consumidor. Este equipamento tem garantia de 3 meses, excluindo defeitos 
provenientes de desgaste natural ou por uso severo; conservação, manutenção e 

produto; falta de manutenção e limpeza adequadas; oxidação por salinidade, 
transpiração do corpo, armazenamento com o equipamento ainda úmido ou molhado; 
quaisquer ocorrências ou utilizações que não estejam indicadas no manual de uso. São 
inúmeras as possibilidades de ocorrências e utilizações inadequadas, portanto só utilize 
o equipamento como expresso neste manual. QUALQUER ALTERAÇÃO NO PRODUTO 
RESULTARÁ EM PERDA TOTAL DA GARANTIA. Para solicitar a garantia, conserto ou 
análise técnica do equipamento, o cliente deverá entrar em contato através do e-mail 
sac@cseg.com.br munido de Nota Fiscal (comprovante da data da compra).

MODO DE USO

produto é necessário um modo de 
levantamento adequado do 
material. 
Firme os pés e levante corretamente 
o peso junto ao corpo, mantendo a 
posura lombar. Faça a força com os 
musculos abdominais.


