
 

 PRANCHA LONGA COM JOGO DE CINTOS COM 3 

PEÇAS 

REF.: FP 3204 

  

Tamanho aproximado: 1,85 X 46,5 cm 
Peso: 9 quilos aproximadamente 

Espessura: 18 mm aproximadamente 
Suporta aproximadamente 130 quilos 

 

DETALHES DE CONFECÇÃO: 

Confeccionada em matéria prima de qualidade (compensado naval rígido de 18 mm, com 

acabamento em fórmica (Melaminico), podendo ser usado em condições adversas). Os orifícios 

na prancha facilitam o transporte. NÃO SÃO usados materiais presos à madeira (pregos e 

parafusos) que inibam a transparência via Raios-X. 

Os cintos (1,60 m X 50 mm) são de materiais de transparência (polipropileno), bem como, as 
fivelas. Estas (fivelas) fixam-se automaticamente, com liberação rápida. São codificadas nas 
cores: preta, vermelha e amarela para fixação da região torácica, pélvica e pernas.  
 

INDICAÇÃO UNIVERSAL: 

“Por motivo de segurança deverá ser usada em paciente de até 130 kg” 
Após o uso, deverá ser limpa, passando um pano com água morna e sabão neutro. Pode-se usar, 
desinfetante hospitalares, que não sejam a base de álcool ou cloro. 

 
 
 

Cert. de aprovação do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária (Estadual)– Sócio Efetivo da ABOTEC (Associação 
Brasileira de Ortopedia Técnica) n.º 248. Dispensado de  certificado de aprovação (C.A) e CRF (Certificado Registro 
Fabricante) pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. –/Tel.: (11) 2884-6000 Tronco Chave CNPJ do (MF) n.º 
65.738.155/0001-75 – SP 



 

 PRANCHA CURTA COM JOGO DE CINTOS COM 

2 PEÇAS 

REF.: FP 3205 

  

Tamanho: 0,82cm X 46,5 cm 
Peso: 3 Kg 

Espessura: 18 mm 
Suporta aproximadamente 110 Kg 

 

DETALHES DE CONFECÇÃO: 

Confeccionada em matéria prima de qualidade (compensado naval rígido de 18 mm, com 

acabamento em fórmica (Melaminico), podendo ser usado em condições adversas). Os orifícios 

na prancha facilitam o transporte. NÃO SÃO usados materiais presos à madeira (pregos e 

parafusos) que inibam a transparência via Raios-X. 

Os cintos (1,60 m X 50 mm) são de materiais de transparência (polipropileno), bem como, as 
fivelas. Estas (fivelas) fixam-se automaticamente, com liberação rápida. São codificadas nas 
cores: preta, vermelha e amarela para fixação da região torácica, pélvica e pernas.  
 

INDICAÇÃO UNIVERSAL: 

“Por motivo de segurança deverá ser usada em paciente de até 130 kg” 
Após o uso, deverá ser limpa, passando um pano com água morna e sabão neutro. Pode-se usar, 
desinfetante hospitalares, que não sejam a base de álcool ou cloro. 
 

Cert. de aprovação do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária (Estadual)– Sócio Efetivo da ABOTEC (Associação 
Brasileira de Ortopedia Técnica) n.º 248. Dispensado de  certificado de aprovação (C.A) e CRF (Certificado Registro 
Fabricante) pela Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho. –/Tel.: (11) 2884-6000 Tronco Chave CNPJ do (MF) n.º 
65.738.155/0001-75 - SP 


