
• Segurança

Cintos, coletes, imobilizadoes de pulso, tornozelo e pernas - Arnetec
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Ref. 1002

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação. É constituído 
por um cinto abdominal com alças e apoio perineal, sistema de fecho com regulação para uma melhor 
adaptação.

Indicações:
Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, mas com tendência para deslizar do assento.

Cor:             
Azul 

ARNÊS COLETE COM APOIO PERINEAL

Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  cm 79 - 168         89 - 178

Ref. 1007

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Correias com fecho de fivela.

Indicações:
Indicado para pacientes que necessitem de estar sem qualquer tipo de movimento tanto na cama ou 
cadeira de rodas, evitando a liberdade das mãos de forma relaxada ou de forma firme.

Cor:             
Azul 

ARNÊS IMOBILIZADOR DE PULSO

TAMANHOS     UNIVERSAL

Ref. 1008

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Correias com fecho de fivela.

Indicações:
Indicado para pacientes que necessitem de estar sem qualquer tipo de movimento tanto na cama ou 
cadeira de rodas, evitando a liberdade dos tornozelos de forma relaxada ou de forma firme.

Cor:             
Azul 

ARNÊS IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

TAMANHOS     UNIVERSAL

Ref. 1011

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação. É constituído 
por duas bandas sobrepostas entre si com correias racio. 

Indicações:
Indicado para pacientes acamados que necessitem de estar seguros para evitar uma possível queda 
para fora do perímetro da cama, permitindo ao mesmo tempo ter uma certa liberdade de movimentos 
ou seja que possa virar-se um quarto de volta, tanto para o lado direito ou esquerdo.

Cor:             
Azul 

ARNÊS CINTO DE SEGURANÇA PARA ACAMADOS

Perímetro da cintura.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  cm 70 - 115         115-140

Largura cama até ao máximo 150 cm
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Ref. 1001

Ref. 1000

Ref. 1005

Ref. 1004

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação.

Efeitos:
Indicado para pacientes com instabilidade anterolateral, pode ser adaptado a cadeiras de rodas, 
cadeiras fixas, poltronas, incluindo veículos de transporte.

Cor:             
Azul 

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação. Na zona 
peitoral dispõe de um zip para facilitar a colocação do arnês, o que permite a adaptação sem desajustar 
as correias de aperto.

Indicações:
Indicado para pacientes com instabilidade anterolateral, pode ser adaptado a cadeiras de rodas, 
cadeiras fixas, poltronas, incluindo veículos de transporte.

Cor:             
Azul 

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação. É constituído 
por um cinto pélvico com apoio perineal, que mesmo estando o paciente numa cadeira de rodas, este 
continua a ter liberdade de movimentos.

Indicações:
Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, mas com tendência para deslizar do  
assento.

Cor:             
Azul 

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). 
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação. É consti-
tuído por um cinto pélvico, que mesmo estando o paciente numa cadeira de rodas, este continua a ter 
liberdade de movimentos.

Indicações:
Indicado para pacientes com bom controlo anterolateral, mas com tendência para deslizar do  
assento.

Cor:             
Azul 

Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

ARNÊS COLETE

ARNÊS COLETE COM ZIP

ARNÊS CINTO ABDOMINAL COM APOIO PERINEAL

ARNÊS CINTO ABDOMINAL

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  Cm 79 - 168         89 - 178

Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  cm 79 - 168         89 - 178

Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  cm 94 - 182        104 - 192

Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  cm 86 - 164         96 - 174



www.interorto.pt

Segurança - ARNÊS
Se

g
u

ra
n

ça
 -

 A
R

N
ÊS

74

Ref. 1003

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester). É constituído por 
uma placa lombar com correias e fechos de fivela que por sua vez são fixados à cadeira de rodas, as cor-
reias passam por baixo das nádegas em direcção ao perineo, segurando as coxas desde o interior até à 
anca. No extremo inferior estão as correias para as coxas que nas extremidades têm um fecho de fivela 
com passadores para regular o ajuste desejado.
Cintos com fechos de fivela identificados com código de cores para facilitar a sua colocação.

Indicações:
Indicado para pacientes que necessitem de manter ambas as pernas em permanente abdução.

Cor:             
Azul Perímetro da pessoa sentada na cadeira.

ARNÊS IMOBILIZADOR ABDUTOR DE PERNAS

Tamanhos     S/1     L/2

Ref. 1101

Características:
Para modelo de imanes ref:1010.

Cor:
Azul

Embalagem:
1 unid 

BOTÃO MAGNÉTICO 

Ref. 1102

Características:
Para modelo de imanes ref:1010.

Cor:
Azul

Embalagem:
1 unid 

CHAVE MAGNÉTICA 

Ref. 1010 ARNÊS DE IMANES CINTO DE SEGURANÇA PARA ACAMADOS

Características:
Fabricado em material semi rígido transpirável tricapa (poliamida - espuma – poliester), o anel pélvico tem 
argolas metálicas onde vão encaixar as correias de regulação conforme a medida de rotação desejada. O 
sistema  magnético é composto por 3 componentes ( cinto metálico com ranhuras para fixação – botão de 
fixação com mecanismo anti-abertura – dispositivo magnético para abertura ) estando adaptado de ma-
neira a proporcionar uma colocação rápida e ao mesmo tempo evitar uma possível manipulação por parte 
do paciente ou pessoas não autorizadas. Permite regular a liberdade de movimentos e de fácil utilização 
por parte dos educadores ou profissionais de saúde.  

Indicações:
Indicado para pacientes com alterações nas faculdades físicas e que necessitem uma total ou parcial 
limitação dos movimentos dos membros superiores, inferiores e tronco, evitando assim possíveis que-
das, ausências da cama não autorizadas, especialmente em cuidados intensivos, serviços de emergên-
cia, psiquiatria, geriatria, etc, onde é exigido um sistema de segurança especialmente concebido para 
pacientes acamados.

Cor:             
Branco 

Perímetro da cintura.

Tamanhos     S/1     L/2

Perímetro  Cm 70 - 115         115-140

Largura Cama Até Ao Máximo 150 Cm

ACESSÓRIOS - ARNETEC

Ref. 1100

Características:
Correia para prolongamento, tendo o comprimento mínimo e máximo de 9 a 85 cm. Excepto modelo de 
imanes ref:1010.

Cor:
Preto

Embalagem:
1 unid 

CORREIA EXTENSÍVEL


