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QUANTIDADE REFERÊNCIA

10 unidades por pacote
 

100 unidades por 
Caixa de embarque

 IG008UB

•  Resistente a fluidos: protege o profissional contra 
respingos e aerossóis com potencial infeccioso.

• Ideal para Uso Hospitalar e Ambulatorial: 
resistente contra a penetração de microrganismos.
 
• Manga Longa, Tiras de Ajuste na Cintura e 
Pescoço e Elástico de Punho: garantia de melhor 
proteção para evitar a contaminação.
 
• Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno 
do tipo agulhado, 30 gramas, cor azul: atóxico, 
hipoalergênico, não estéril, uso único, individual, 
descartável, tamanho universal.

Equipamento de
Proteção Individual 

SOL-M 
Avental Descartável TNT 30g

O SOL-M™ Avental Descartável é uma vestimenta de proteção 
projetada para promover a segurança da pele e das roupas do profissional 
nas diversas atividades com potencial de contaminação contra o risco de 
respingos de líquidos, materiais sólidos potencialmente infecciosos, álcool, 
sangue, água, fluidos corporais e poeira.



Instruções de Uso

Ribeirão PretoSão  Paulo
Rua Alvorada, 1289, Cj 1004/1005
Vila Olímpia, São Paulo/SP
Tel: 55 11 3044 1183
Email: vendas02@sol-m.com

Rua Raphael Andreolli, 850
Distrito Empresarial Pref. Luiz Roberto Jabali 
Tel: 55 16 3442 1454
Email: vendas@sol-m.com

É uma empresa com presença global.
A SOL-Millennium™

Especializada no desenvolvimento de dispositivos médicos inovadores que garantem a segurança dos profissionais da saúde, pacientes e 
colaboradores que participam diretamente dos processos que envolvem produtos com risco de acidentes com perfurocortantes. A empresa 
possui presença global, com sede em 7 países e 35 anos no mercado mundial. Nossa missão é a construção de um amanhã mais saudável e 
seguro para os profissionais da saúde.   

Vantagens:

1 2 3

Vestindo:
1 2 3

Retirando:

Produto descartável, deve ser descartado 
adequadamente após o uso fornecendo maior segurança 
ao profissional que ao sair do ambiente não leva 
contaminação para outros ambientes e/ou contamina a 
amostra, além de garantir que as atividades sejam 
desempenhadas com mais segurança e eficiência.

Resistente a fluidos: protege o profissional contra 
respingos e aerossóis com potencial infeccioso.

Ideal para Uso Hospitalar e Ambulatorial: resistente 
contra a penetração de microrganismos. 

Tecido Não Tecido (TNT) 100% polipropileno do 
tipo agulhado, 30 gramas, cor azul: atóxico, 
hipoalergênico, não estéril, uso único, individual, 
descartável, tamanho universal. 

Manga Longa, Tiras de Ajuste na Cintura e Pescoço 
e Elástico de Punho: garantia de melhor proteção 
para evitar a contaminação. 

Recomendado para Enfermarias, ambulatórios, 
coleta de amostras, manuseio de material biológico 
ou químico e no contato com as superfícies,
objetos e equipamentos do laboratório que podem 
estar contaminados.

O uso do SOL-M Avental Descartável é 
fundamental para evitar consequências negativas em 
casos de acidentes de trabalho. Garante que o 
profissional não será exposto a doenças 
ocupacionais, que podem comprometer a capacidade 
de trabalho e de vida.

O avental deve ser sempre usado, independente da 
utilização de roupa branca, pois o mesmo constitui 
uma barreira de proteção para as roupas pessoais.


