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Os colares Utilivet, para animais pequenos (cães e gatos), foram desenvolvidos visando melhorar o conforto 

quando há necessidade de sua utilização pós-cirúrgica, pós-traumática ou outros fins que justifiquem seu 

uso. Confeccionados em cinco tamanhos diferentes e com possibilidade de ajuste com a utilização de 

coleiras, vem conquistando os clínicos de todo o pais, já que valoriza o bom trabalho.

MATERIAL
Acetato reciclado transparente

CARACTERÍSTICAS
• Leveza aferindo maior conforto para o animal em uso.

• Transparência possibilita a visão lateral que diminui o estresse para o paciente.

• Estética arrojada, melhor do que os pré-existentes no mercado.

• Proteção de bordas com costura de tecido evitando ferimentos por assaduras.

• Produto reciclado, colaborando com o meio ambiente.

• Coloridos, agrega beleza e diferenciação de tamanhos.

Colar Utilivet

	 Tendo	 em	 mãos	 uma	 amostra	 de	 luvas	 vinda	 dos	 EUA,	 pensamos	 que	

poderíamos	estar	produzindo	um	similar	aqui	no	Brasil.	Após	muita	perspectiva,	

estudos	 e	 muito	 trabalho,	 conseguimos	 um	 produto	 de	 boa	 qualidade	 e	

funcionalidade.	Já	tínhamos	o	produto	mas	não	éramos	empresa	e	precisávamos	

para	a	comercialização,	alem	de	um	nome,	cadastro	jurídico,etc.	A	nova	empresa	

foi	batizada	com	o	nome	de UTILIVET UTILIDADES VETERINARIAS LTDA.	

	 A	partir	daí	a	Utilivet,	criada	em	20	de	Março	de	1997,	vem	através	de	seus	

integrantes	e	colaboradores,	desenvolver	produtos	e	lançá-los	no	mercado	de	

modo	que	facilite	a	vida	dos	profissionais	voltados	a	melhor	qualidade	de	vida	dos	

animais.	Visando	sempre	o	fim	dos	improvisos,	prezamos	pelo	desenvolvimento	

de	produtos	específicos	e	de	fácil	aplicação	às	múltiplas	necessidades	de	médicos,	

lojistas	e	animais	,	vem	crescendo	e	tomando	seu	espaço	no	mercado	de	produtos	

veterinários.	 O	 objetivo	 da	 UTILIVET	 é	 de	 proporcionar	 melhores	 condições	

de	trabalho	aos	médicos	veterinários,	conforto	e	benefício	aos	animais	e	boa	

situação	de	comercio	aos	lojistas.

	 Com	o	passar	do	tempo,	os	integrantes	da	Utilivet,	que	trabalham	também	

como	 profissionais	 e	 empresários	 na	 área	 de	 clínica	 e	 cirurgia	 veterinária	 de	

pequenos	 animais,	 por	 conhecer	 a	 necessidade	 do	 mercado	 buscam,	 junto	 a	

outros	 profissionais,	 as	 possibilidades	 e	 vêem	

desenvolvendo	 produtos	 de	 grande	 valia	

para	 o	 setor.	 O	 que	 começou	 com	 a	

confecção	de	uma	luva	para	escovação	

de	animais	(PELUVA),	hoje	se	estende	

a	muitos	itens	de	produção	própria.	

Na	 busca	 insistente	 de	 preencher	 as	

muitas	 lacunas	 ainda	 existentes	

na	 prestação	 de	 um	

bom	 serviço	 médico	

veterinário,	 lançamos,	 no	

mercado	outros	utensílios.	
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A Utilivet



Muito se atende em clínicas veterinárias animais com torção gástrica necessitando a passagem de uma sonda. Ao 

fazê-lo sem a utilização do passa sonda pode ocorrer de o animal morder a sonda e engolir o pedaço passado o que 

agravaria a situação, ou mesmo morder os profissionais em atividade. Com o Passa Sonda, não há esta possibilidade 

e ocorre a passagem da sonda para remoção do conteúdo gástrico sem necessidade de sedação ou acidentes, o que 

preserva melhor as condições fisiológicas do paciente.

MATERIAL
XXXXXXXXXXX

CARACTERÍSTICAS
• Facilita a passagem da sonda 

• Protege a sonda ante a mordida dos animais

• Protege os profissionais, médicos veterinários e assistentes,

   a possíveis mordidas dos animais

• Permite a passagem de sonda mesmo sem sedação dos animais

• Produto atóxico

• Produto muito resistente a mordeduras

• Não promove e evita ferimentos na boca dos animais

• Com a utilização de mordaças, se prende perfeitamente entre

   os dentes caninos e pré-molares

A Peluva é uma luva de escovação que possibilita, além do carinho, a retirada dos pelos velhos ou soltos em um único 

local evitando pelagem pelo ambiente doméstico e no caso dos gatos as bolas de pelos estomacais que acabam 

proporcionando o vômito.

MATERIAL
Tecido PVC flanelado, possui palmilha e dedilha de borracha, e é ajustável ao punho

CARACTERÍSTICAS
• Pode ser usada para o banho e massagens.

• Retira os pêlos velhos, opacos e sem vida, deixando a pelugem saudável, brilhante e sedosa

• Massageia, ativando a circulação sanguinea

• Facilita a deteccão de possíveis problemas de pele

• Produto reciclado, colaborando com o meio ambiente.

• Coloridos, agrega beleza e diferenciação de tamanhos.
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Passa Sonda UtilivetPeluva Utilivet



Soluciona o problema de fraturas simples de antebraço de pequenos animais. Ou nos casos graves encaminhado 

para cirurgia proporcionam estabilização provisória evitando o agravamento nos transportes do paciente. Tem muitas 

vantagens inclusive por não ser radiopaca, não interfere no diagnóstico radiográfico.

MATERIAL
Produzido em Polipropileno com talas superiores revestidas com EVA

CARACTERÍSTICAS
• Anatomicamente correta.

• Acomoda o coxim do carpo e cotovelo evitando efeito alavanca das partes imobilizadas.

• Não interfere no diagnóstico radiográfico.

• Confeccionada em 5 tamanhos. Não desliza após fixada, pois é feita em forma de L

• Estética arrojada, leve e atóxico

• Permite imobilização, também, para soroterapia

• Por ser vazada permite curativos em casos de lesões teciduais externas, para futura imobilização definitiva

• Hastes segurando as talas superiores evitando deslizamento.

• As talas superiores são removíveis (conforme necessidade).

• Material permite ser moldado com calor, para melhor ajuste.

MATERIAL
Produzido em Polipropileno com talas superiores revestidas com EVA

CARACTERÍSTICAS
• Confeccionada em 5 tamanhos.

• Anatomicamente correta

• Material permite ser moldado com calor, para melhor ajuste

• Não interfere no diagnóstico radiográfico

• Não garroteia. A parte inferior possui recortes para melhor ajustar a perna do animal

• Não interfere no diagnóstico radiográfico.

• Ideal para imobilização emergencial em casos cirúrgicos tardios

• Leve, atóxico e fácil de ser armazenada

• Imobiliza joelho, calcanhar (conjunto ou isoladamente)
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Tala Anterior Utilivet - para membro torácico Tala Posterior Utilivet - para membro pélvico


