
   
 

 
 
 
 

 

 

ARNESES PARA GRUAS  

    

 

  

Linha Acolchoada 

Tela interior conforto e tela 

exterior em PVC (sem ftalatos) 

Ref. 56ARDLAC.L 

 

 Linha Conforto 

Tela interior conforto preta e 

tela exterior 3D 

Ref. 56ARDLCF.L 

 

 Linha Banho 

Tela interior e exterior em PVC 

lavável (sem ftalatos)  

Ref. 56ARDLBH.L 

     

ARNESES para uso em gruas de 

transferência. Desenhados para cobrir as 

necessidades do utilizador em função da 

sua patologia, potencial de mobilidade e 

tipo de transferência. Indicados para 

transferências de e para cama, cadeira, 

banheira ou mesmo do chão, pode ser 

utilizado por pacientes com amputação, 

paraplegia, tetraplegia, entre outras 

condições, mediante a aplicação dos 

arneses de transferência mais adequados. 

Com três tipos de acabamentos diferentes: 

linha Acolchoada e de Conforto para 

transferência da cama e da cadeira; linha 

de Banho em PVC lavável para 

transferências para o banho. Disponíveis em 

4 formatos: arnês dorso-lombar (tam S a XXL), 

arnês com apoio de cabeça (tetra) (tam S a 

XXL), arnês com banda torácica (tam único) 

e arnês de amputado (tam M e L). A sua 

constituição possibilita o máximo conforto 

do utilizador. Os modelos com apoio de 

cabeça contêm reforço adicional, com 

faixas longitudinais de elevada resistência. 

Possibilidade de fabricar outros tamanhos.   
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Características  

 

 
 

 
 

Suporte 

Modelos com apoio de 

cabeça para utilizadores 

tetraplégicos 

Configuração 

Arnês banda torácica, 

específico para gruas de 

verticalização 

Segurança 

Precintas com cores para 

facilitar a colocação 

Conforto 

3 linhas disponíveis com 

materiais resistentes e 

confortáveis 
 

 

Dados Técnicos 

 

ARNESES PARA GRUAS 

Fabricante: Orthos XXI  

Medidas  
     

Dorso-Lombar XS (150 kg) 700m 920mm 490mm 430mm  

Dorso-Lombar S (150 kg) 740mm 1000mm 530mm 470mm  

Dorso-Lombar M (150 kg) 900mm 1100mm 590mm 510mm  

Dorso-Lombar L (150 kg) 1010mm 1220mm 650mm 570mm  

Dorso-Lombar XL (200 kg) 1090mm 1310mm 670mm 640mm  

Dorso-Lombar XXL (300 kg) 1140mm 1390mm 690mm 700mm  

Tetra M (150 kg) 900mm 1430mm 590mm 840mm 420mm 

Tetra L (150 kg) 1020mm 1550mm 650mm 900mm 420mm 

Tolerância: +/-1cm 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI 

reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio. 
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