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Avental Descartável  
Dispositivo de barreira física contra partículas infecciosas 
Cadastro Anvisa Nº 81355330011   
NCM 62101000 

 

A Luvix pensando nos profissionais de saúde que atuam em procedimentos onde há alto risco 
de contaminações, entende que a excelência dos produtos contribui para o êxito de qualquer 
procedimento. Pensando nisso apresentamos nossa linha de aventais, desenvolvidas para atuar na 
proteção e prevenção da disseminação de partículas infecciosas. 

 

Aplicação: 
 

Os Aventais Descartáveis Luvix, devem ser usadas durante a realização de procedimentos em 
geral por profissionais de saúde, na proteção do paciente durante a realização de procedimentos 
assépticos e na contenção da transmissão de patógenos. 
 

Benefícios: 
 

 Alta capacidade de filtragem;  

 Inspecionadas individualmente quanto ao acabamento; 

 Alta capacidade de filtragem; 

 Hipoalergênica;  

 Ajuste confortável; 
 

 

Características do Produto:  
 

Os Aventais Descartáveis Luvix, são com gramatura que podem variar de 30 a 60 g/m², 
possuem 03 camadas de proteção. A camada externa é constituída de 100% polipropileno, a camada 
intermediária possui filtro constituído por sopro de fusão, que garante poros filtrantes reduzidos e a 
camada interna é feita 100% em polipropileno.  

 

 Produto não estéril.  

 Prazo de validade 5 anos, respeitando-se as condições de estocagem;  

 Produto apirogênico e atóxico; 

 Disponíveis nas cores branca, verde, azul, rosa, amarelo e preto; 
 



 

 
 
 

Composição: 
  
O Avental Descartável Luvix é feita em tecido não tecido SMS (Spunbond+Meltblown+Spunbond) com 
um elemento filtrante, constituído em 100% em Polipropileno.  
 

 
Estrutura em 03 camadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instruções de uso:  
 
Colocação do avental: 

 
1. Certifique-se que suas mãos e antebraços estão higienizados; 
2. Vista o avental sobre a roupa ou macacão e amarre-o na região do pescoço e na cintura. 

 
Remoção do avental: 

 
1. Utilize um par de luvas novo (certifique-se que suas mãos estão higienizadas antes de colocar o 

novo par); 
2. Remova o avental lentamente, minimizando a formação de aerossóis;  
3. O avental dever ser retirado do avesso; 

 
 

4. Após retirá-lo, mantenha-o afastado do corpo e enrole o avental que está do avesso lentamente;  
5. Descarte o avental no lixo infectante; 
6. Remova as luvas conforme indicado e descarte as luvas em lixo infectante; 
7. Higienize suas mãos com água e sabão ou álcool gel imediatamente após esse procedimento. 

 



 

 
Precauções: 
 

 Não utilizar o produto caso esteja fora da data de validade;  

 Antes de utilizar ler atentamente as instruções de uso;  

 Não utilizar o produto caso a embalagem estiver danificada; 

 Sempre manter técnica asséptica durante o manuseio do produto; 

 PROIBIDO REPROCESSAR; 

 PRODUTO DE USO ÚNICO; 

 DESCARTAR APÓS O USO; 
 

Conservação: 
 

 Manter em local seco, fresco e arejado; 
 Proteger da umidade, da luz solar direta e vapores químicos; 

 


