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FINALIDADE DO PRODUTO: 

Promover compressão da região intra-abdominal, proporcionando alívio da coluna lombar 
prevenindo lesões e fadigas. 
Uso preventivo, corretivo e terapêutico. 
Indicado para qualquer atividade, em pé ou sentado, carregando ou não pesos,  que acione sua 
coluna e região lombar. 
Altamente indicado para diminuir a fadiga postural com ou sem qualquer vínculo com manuseio 
de cargas, diminuir as lombalgias e reduzir a fadiga corporal. 
Podem ser usados o tempo todo ( recomendável ) e são extremamente úteis na prevenção de 
dores e lesões da coluna nas mais variadas funções de trabalho. 
- Quando um Cinto Suporte Abdominal Lombar da família COLOR FLEX® é aplicado e usado 
corretamente, os suspensórios e a compressão intra-abdominal auxiliarão a manter as curvas 
lombar e dorsal a fim de se ter um alinhamento correto. 
Movendo as faixas laterais da posição passiva para a posição ativa, servirão como uma 
lembrança constante do uso das técnicas corretas de levantamento, além de aumentar a 
segurança entre as vértebras. Para tarefas que não requeiram levantamento de cargas, o cinto 
deve ser usado em uma posição de compressão média, constante.   
- Sob orientação médica: USO TERAPÊUTICO inclusive pós operatório em hérnias de 
disco.   
Recomenda-se  consulta médica caso o usuário já tenha registrado algum caso de lesão na 
coluna. Como um instrumento de prevenção, é,  portanto,  altamente recomendado para 
usuários que ainda não apresentaram qualquer  sinal de lombalgias.  
 
 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO: 
 
Todo o corpo do cinto em Lycra® ponteada por viés de poliéster com exclusivo dispositivo anti 
deslizante constituido de 4 finíssimas tiras de látex que proporcionarão e manterão o cinto ao 
redor da região lombar / abdominal, evitando que o mesmo suba ou desça provocando 
desconforto e riscos de lesão no fígado e no baço. Esses dispositivos anti deslizantes são 
fundamentais e TODOS os nossos  cintos são fornecidos com estas finas camadas. Quando o 
modelo é super grande como  GGGG, colocamos 6 fitas ao invés de 4. Esses dispositivos de fina 
camada de látex/borracha são importados dos EUA. 
 
Suspensórios de elástico reguláveis e presos ao corpo por fivelas macho / fêmea que se 
desconectam com uma força de cerca de 3 Kgf a 4 Kgf, a fim de proporcionar mais segurança no 
caso dos mesmos serem "engolidos" por alguma máquina, por exemplo, além da facilidade de 
retirada dos mesmos para reparos, troca ou até usa-los sem os suspensórios.  Não usamos, para 
esta finalidade, qualquer velcro  que se desgastariam rapidamente devido à sua pequena 
superfície. 
 
NOTA: Alguns clientes preferem que estes suspensórios  estejam costurados ao corpo ao invés 
das fivelas  automáticas.  Desta maneira, esta possibilidade está, agora, disponível a todos, em 
opção. 
 
Faixas laterais duplas com elástico de alto teor de borracha, propocionando uma regulagem de 
compressão mais macia. Estas faixas de elástico com alto teor de borracha é presa ao corpo por 
velcro proporcionando facil remoção para eventual substituição e ainda, uma adicional regulagem 
de sua altura em relação ao corpo. Quantyo mais borracha, mais caro é o elástico.  
 
Varias cores, Inclusive todo Branco.  Em estoque preto e azul royal.  

Opção em Vermelho Bombeiro (NYFD), Laranja Segurança (Safety Orange), Laranja Refletivo 
com fibras brancas da Dupont, Turquesa, Azul Royal Correios (Brazilian Post Office), Cinza 
Polícia Militar Paulista, Azul Marinho Guarda Municipal de S Paulo, Marron CET S Paulo Trânsito, 
Vinho, etc. 
 
Podem ter apenas os suspensórios refletivos preto ou laranja. 
 
OBS: Os cintos Color Flex podem ser confeccionados com avental inteiro ou meio avental com 
bolsos e porta utensílios. Muito práticos.  Podem ser tambem customizados para porta objetos 
como celular e foihetos muito úteis para demonstradores de produtos que precisam trabalhar em 
pé.  
 
Os Cintos Suporte Abdominais Lombares Color Flex® são Transpiráveis. 
 
Generosas superfícies com o Legítimo Velcro® de maneira a segurar e fixar em qualquer ponto 
com muito mais regulagem e mais conforto, mais eficiência. 
Não é usado qualquer material rígido como a barata e perigosa rígida lona ao invés do caro 
Lycra, pois o primeiro pode afetar o baço e ou fígado do usuário ao dobrar-se. 
 
Não é usado qualquer almofada de EVA, material barato e duro que pode prejudicar a delicada 
coluna vertebral ao se comprimnir os cintos, exceto  o modelo  BELT para fins específicos e com 
EVA  controlado na sua densidade. 
 
Todos com o sistema revolucionário ativo e passivo para regular a tensão apropriada na região 
lombar.   
 
Todos são flexíveis e respiráveis, pois somente os cintos lombares flexíveis são recomendados 



para atividades do trabalho e lazer, para até 24 horas por dia de uso. 
 
Eles não são confeccionados com Neoprene, estes exclusivamente para uso terapêutico, pois 
provocam muita geração de calor (Cintos em Neoprene somente para fins terapêuticos e 
prescritos pelo profissional habilitado!). 
É possível seu uso e compra sem os suspensórios. 
 
Os cintos Color Flex têm suas faixas laterais elásticas removíveis o que em caso de dano por 
agente externo ou longo uso, você adquire apenas as faixas laterais que custam menos da 
metade de um cinto novo!  
Pelo fato das faixas dulas laterais elásticas são presas ao corpo do cinto por legítimo velcro,o 
usuário possui uma adicional possiilidade de regulagem para otimizar o conforto. As faixas 
laterais podem ser colocadas, a qualquer tempo, mais para cima ou mais para abaixo da cintura.   

Fivelas - as fivelas de segurança foram projetadas para sua segurança, elas abrem 
automaticamente com esforço de cerca de 3 a 4 kgf. 
Observe que o fecho fica no centro basta encaixar no mesmo plano Nunca use a fivela fechada 
deste modo, pois pode quebrar e o sistema de segurança não funciona. 
Para Abrir basta puxar as duas partes em sentidos opostos. 
 
Nunca torça ou dobre as fivelas para abrir ou fechar. 

Disponível com logotipos ou mensagens de sua empresa em uma, duas ou quatro cores, 
aplicadas com tintas elásticas que não se descascam ou se destacam ao movimentar-se as 
faixas laterais e com incrível qualidade e visibilidade. 

RESUMINDO: 

1. Suspensórios 

Os suspensórios devem criar suficientemente tensão para ajudar o usuário a manter uma 

posição ereta. Isto ajuda o alinhamento da curva cervical. Não se deve dependurar os 

cintos suportes pelos suspensórios quando não estão em uso. 

2. A Base do Suporte 

A Base é o corpo do cinto abdominal lombar. Ela não deve ser a causadora da 

compressão principal e deve ser leve e transpirável. Todos os cintos suportes 

comercializados pela Bras Golden Ergonomics são fabricados com o mais alto grau do 

tecido LYCRA ou SPANDEX, o qual proporciona máxima elasticidade e "respirabilidade". 

3. As Hastes 

As hastes e sua estrutura de fixação, são o esqueleto de um cinto suporte. Elas ajudam a 

prevenir o cinto abdominal de se  "enrolar" facilmente. As hastes devem ser flexíveis, 

porém duráveis. 

4. Dispositivo Anti - derrapante ( indispensável!) 

O dispositivo anti - derrapante também ajuda a evitar que o cinto suporte abdominal lombar 

se "enrole" nele mesmo. Ademais, eles ajudam que o cinto suporte abdominal lombar fique 

em sua posição, no corpo, não se deslizando quando, por exemplo, se  agacha ou se 

dobra sobre o abdomem. 

5. As Bordas -Viés (acabamento) 

Como o tecido LYCRA é muito elástico, o acabamento das bordas (Viés) deve fazer com 

que a base do suporte não passe do seu  ponto máximo de elasticidade, fazendo, assim, 

com que o material volte ao seu tamanho e forma naturais. 

6. Tensão / Presilhas Adicionais 

A maioria de nossos cintos suportes lombares tem este dispositivo adicional de tensão. 

Além de fazer com que não haja uma super compressão do material de base, ele também 



assegura um vestimento melhor e evita um super esticamento do material de base. 

7. As Faixas Laterais 

As faixas laterais são os componentes, talvez, mais importante de um cinto suporte 

abdominal. Esse dispositivo elástico, providencia justamente a compressão que exercerá a 

pressão intra-abdominal, de maneira a reduzir as forças entre as  vértebras da coluna na 

região lombar. 

 

8. Material de fechamento (VELCRO Legítimo) 

O material de fechamento é encontrado tanto na base do suporte quanto nas faixas 

laterais. É importante ter, neste fechamento, um material extremamente durável. A vida de 

um cinto suporte abdominal lombar vai depender, evidentemente, da  quantidade de vezes 

que você vai abrir e fechar as faixas laterais, isto é, passem da posição passiva para a 

ativa. Isto também  é conhecido como o ciclo de vida de um cinto suporte abdominal 

lombar. 

nota: 

§ - Não pode ser usado qualquer material rígido pois a compressão pode afetar o baço e ou fígado 

do usuário. 

§ - Não pode ser usado qualquer almofada de EVA, que pode prejudicar a coluna vertebral ao se 

comprimir os cintos. 

§ - NãO PODEM SER confeccionados com Neoprene, pois provocam muita geração de calor (Cintos 

em Neoprene somente para fins terapêuticos e prescritos pelo 

 

COMO ESCOLHER SUA MEDIDA 

Tamanho Cintura   e  Quadril em centímetro   
 
PP        66-74            76-84 
P          76-84            86-94 
M         86-94            97-104 
G         97-104          107-114 
GG      107-114         117-124 
GGG    117-124         127-135 
 
LICENÇA DE FABRICAÇÃO: 
 
Color Flex é fabricado sob licença Norte Americana com Grau de qualidade Premium, licença 
outorgada a marca BRASGOLDENS ERGONOMICS - A ASE ALL SAFETY ERGONOMICS, 
através da compra dos direitos de patente da marca BRASGOLGEN é, atualmente, produtora 
exclusiva da marca Color Flex 
 
A licença obriga o a confecção com padrão de qualidade máxima: 
 
Todos os modelos são confeccionados com  legítimo VELCRO com as seguintes especificações 
mínimas determindas pela CEE e EUA:  
• 100 % Nylon. 
• Macho : fio de poliamida 280 denier, 360 a 380 ganchos por polegada quadrada. 
• Fêmea: fio de poliamida 280 denier, 50 a 60 laços por polegada ao quadrado.  
• Resistência ao abrir: 1,1 libras por polegada ao quadrado. 
• Tensão lateral sentido comprimento 15 libras por polegada ao quadrado. 
• Tensão sentido largura 14 libras por polegada ao quadrado.  
• Resistência ao calor ponto de fusão macho 230 graus centígrados e fêmea 180 graus 
centígrados.  
• Mantém 50 % da resistência dentro de água e 100 % após secagem à sombra. 



•Todos os modelos possuem dispositivos anti deslizamento fazendo com que o cinto fique sempre 
na posição correta 
 
O projeto patenteado e revolucionário em contorno dos quadris do Color Flex permite um ajuste 
melhor para as pessoas do sexo feminino e pessoas que possuem quadris mais avantajado. O 
perfil também previne que o cinto não se enrole quando a pessoa se dobra. Os suspensórios são 
projetados para fixação com segurança. A base do suporte é feita com o "frio" e respirável 
material legítimo LYCRA. Para segurança adicional, a fim de que os suspensórios ofereçam 
qualquer risco de engolirem o usuário por máquinas rotativas ou ganchos,  esse modelo de cinto 
incorpora suspensórios com fivelas especiais que se desconectam automaticamente com força 
superior a 3/4 kgf. 
 
INDICAÇÕES DE USO: 
 
Indicados para qualquer atividade, em pé ou sentado, carregando ou não pesos,  que acione sua 
coluna e região lombar. 
 
Altamente indicados para diminuir a fadiga postural com ou sem qualquer vínculo com manuseio 
de cargas, como segurança, motoristas, controle de qualidade, enfermeiros, médicos, dentistas, 
e  outros.   
 
Fábricas (linhas de produção, almoxarifados, segurança, manutenção, etc), escritórios, lojas, 
levantamento de cargas leves/médias/pesadas, construção civil, escolas, enfermagem, serviços 
de limpeza em geral.   
 
Indicado também para o lazer, lar, esportes, academias, ginástica, condicionamento físico, 
caminhadas, corridas, etc.   
 
Tambem ideal para cirurgiões dentistas, médicos cirurgiões, professores e muitas outras 
atividades. 
 
Altamente recomendado para motoristas de automóveis, caminhão e ônibus, para diminuir as 
lombalgias e reduzir a fadiga que causa tantos acidentes. Para esta profissão recomendamos o 
modelo BELT.  
 
Suas costas (coluna) são um complicado conjunto de músculos, ligamentos, discos, vértebras e 
nervos. O segredo da força das suas costas (coluna) é o equilíbrio das três principais curvas 
(cervical, dorsal e lombar). Se estas curvas estão fora de equilíbrio, as vértebras são empurradas 
para fora do alinhamento, tencionando os discos e músculos ....causando dor. 
 
Quando um Cinto Suporte Abdominal Lombar da família COLOR FLEX® é aplicado e usado 
corretamente, os suspensórios e a compressão intra-abdominal auxiliarão a manter as curvas 
lombar e dorsal a fim de se ter um alinhamento correto. 
 
Além disso, usando o COLOR FLEX® e movendo as faixas laterais da posição passiva para a 
posição ativa, servirão como uma lembrança constante do uso das técnicas corretas de 
levantamento, além de aumentar a segurança entre as vértebras. Para tarefas que não requeiram 
levantamento de cargas, o cinto deve ser usado em uma posição de compressão média, 
constante.   
 
Os Cintos Suporte Abdominais Lombares Color Flex® , podem ser usados em posição sentada 
ou de pé. Podem ser usados o tempo todo (recomendável) na posição PASSIVA e quando 
precisar de ajuda, acione a posição ATIVA. São extremamente úteis na prevenção de dores e 
lesões da coluna nas mais variadas funções de trabalho. Como um instrumento de prevenção, 
é,  portanto,  altamente recomendado para usuários que ainda não apresentaram qualquer  sinal 



de lombalgias.   
 
Sob orientação médica: USO TERAPÊUTICO inclusive pós operatório em hérnias de disco.   
Recomenda-se  consulta médica caso o usuário já tenha registrado algum caso de lesão na 
coluna.   
 
 
 


