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PLISAGGE 
Manual do Usuário

Introdução

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto desenvolvido com os mais altos padrões de fabricação de equipamentos eletrônicos
para uso médico e/ou estético.

Para aproveitar melhor as características e funcionalidades do produto CECBRA, além de utilizar o equipamento com
maior segurança para o operador e o paciente, insistimos que leia com muita atenção as instruções e informações
contidas neste manual de uso, antes de começar a utilizar o aparelho.

Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, entre em contato conosco. CECBRA Eletrônica Médica e Estética, conta
com uma equipe de profissionais dispostos em ajudá-lo à fornecer todas as informações que você precisar.

Esperamos atender todas as suas expectativas com o aparelho adquirido, e agradecemos por ter escolhido nossos
produtos.

Atenciosamente,
CECBRA Eletrônica Médica e Estética Ltda.

Dados de Contato

Razão Social CECBRA Equipamentos Eletrônicos para Medicina e Estética Ltda.

Endereço Rua Maria Umbelina da Silva 580, Bairro Água Verde. Jaraguá do Sul, SC.

CEP 89.254-632

Telefones (47) 3374 2001 - (47) 3370 0520

Site www.cecbra.com

E-mail consultas@cecbra.com.br

Responsável Técnico Dr. Pablo Lopes Adriano Bonfanti

Conselho de Classe CREFITO 10 170130-F

Atenção

Símbolo que indica advertência ou informação crítica. Leia com muita atenção as instruções,

informações e qualquer elemento marcado com este símbolo.
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Requisitos do Operador

O operador deste equipamento deverá ser um profissional formado com conhecimentos na aplicação de terapias do
aparelho, já que este manual do usuário foca em instruções de operação tecnológica do aparelho, e não na aplicação
clínica.

Equipamento de USO PROFISSIONAL.

Esse equipamento deve ser monitorado por um profissional habilitado e não deve ser para uso

próprio.

Cuidados e Advertências Gerais

Para garantir a sua segurança e o melhor desempenho do aparelho, este deve ser usado da seguinte forma:

Instalação

Este equipamento foi desenvolvido para funcionamento em Rede de Alimentação Elétrica de 220V;

Em casos onde a tensão de entrada seja 110V deve ser acoplado junto ao equipamento um

Transformador de tensão de acordo com a descrição em Cuidados e Advertências Particulares;

Este equipamento deverá ser ligado em uma tomada com aterramento eficiente conforme a ultima

publicação dos padrões NBR5410;

Para evitar riscos de choque elétrico, ligar o cabo de energia do aparelho somente em uma tomada

com aterramento e tensão elétrica usada pelo equipamento;

Não utilizar adaptadores elétricos que não tenham conexão de terra;

Não posicione o equipamento de maneira que seja difícil a retirada do CABO DE FORÇA

DESTACÁVEL.

Acomodar o equipamento em superfícies planas e livres de quedas. Evite a queda do aparelho!
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Cuidados e Advertências Gerais

Inspecione durante e no final do tratamento que o equipamento corresponde a programação

realizada e se apresentou alguma anormalidade na área aplicada devido a alteração do sistema.

Não expor equipamento em ambiente que permite facilitar entradas de condutores externos no

interior, podendo ocasionar danos e interrupção no funcionamento do equipamento.

Realizar um teste de tratamento em uma pequena área para verificar no paciente que apresentará

visualmente algum tipo de alergia referente a parte aplicada.

Usar o aparelho em um ambiente ventilado e dentro do intervalo de temperatura especificada neste

manual. Deixe livres as aberturas de ventilação do aparelho.

Não jogar líquidos sob o aparelho nem deixar perto dele. Não introduza objetos nas aberturas do

aparelho. Não mexer o aparelho enquanto ligado. Evite quedas do aparelho.

Ao desligar o aparelho, aguardar 30 segundos antes de ligar de novo.

Deixar o aparelho em repouso sem funcionamento por 15 minutos antes de começar uma nova

terapia, para prolongar sua vida útil.

Quando não utilizar o aparelho por longos períodos deixar desconectado o cabo de alimentação

elétrica do aparelho.

Revisar periodicamente as superfícies plásticas dos cabos usados no aparelho para determinar

alguma perda de isolação elétrica.

Este aparelho não é apto para ser usado em atmosferas explosivas ou com agentes inflamáveis,

tais como anestésico com ar, oxigênio ou oxido nitroso.

Usar apenas acessórios e peças fornecidas pelo fabricante ou representante autorizado.O aparelho

não tem partes ou peças que possam ser consertadas pelo usuário.

Este equipamento está sujeito a interferência reciproca durante investigações ou tratamentos

específicos. Evite outros aparelhos próximo a este.
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Este equipamento produz interferências eletromagnéticas. Para minimizar este efeito, não coloque

o aparelho em funcionamento perto de outro equipamento eletrônico.

Durante o uso do aparelho, não posicionar a saída de ar perto de um equipamento que possui

efeito térmico proximal.

Durante a aplicação ou utilização do equipamento NÃO abra-o e nem efetue manutenções!

Em caso de falha do equipamento não efetue modificações ou envios a técnicos não

autorizados/credenciados a CECBRA, estas ações implicariam na perda da garantia.

Modificar o equipamento sem autorização oferece risco de choque elétrico ou mal funcionamento

do mesmo!

Em caso de danificação do CABO DE FORÇA destacável ou fixo, não ligue o equipamento

novamente. Entre em contato com a empresa CECBRA.

Para a substituição do CABO DE FORÇA DESTACÁVEL  desligue o equipamento da tomada e entre

em contato com a empresa CECBRA.

Operação a curta distância (por exemplo, 1 m) de um equipamento de terapia de ondas curtas ou

micro-ondas pode produzir instabilidade na saída do Equipamento.

Não utilizar o aparelho quando há no ambiente, descargas elétricas como raios ou condições

atmosféricas extremas.

Mantenha este equipamento fora de alcance das crianças.

Utilize somente acessórios recomendados pelo fabricantes, manuseio dos mesmos com cuidados,

o uso inadequado pode afetar negativamente as suas características.

Para o correto desligamento do equipamento, desligue através da chave geral localizada na parte

traseira do aparelho, em seguida retire o cabo da tomada.
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Lembre-se que sempre pode interromper o tratamento através do botão STOP. Caso o produto

apresente falhas desligue-o através da chave geral localizada na parte traseira do produto.

O equipamento não possui materiais, acessórios ou partes descartáveis.

Recomendamos que uma vez finalizada a sessão e antes de iniciar a outra, limpe os acessórios

com pano suave e assim que finalizar o processo de limpeza, guarde-os limpos e secos.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato com nosso Departamento de Consultas

consultas@cecbra.com.br

Cuidados e advertências particulares

Atenção!

As características do equipamento como, faixas, exatidão e precisão dos valores são declaras na página 24 -
Especificações técnicas deste manual do usuário.

Evite aplicar em regiões com telangiectasias ou ricos em vasos.

Para facilitar o deslizamento, utilize somente VAZELINA.

Em caso de danificação de algum acessório, entre em contato com a CECBRA e siga as

orientações de profissionais capacitados a lhe atender.

O paciente sempre deve estar a vista do profissional.

Cuidado com a exposição demasiada do paciente ao tratamento, não ultrapasse mais de 60

minutos de aplicação.

Em casos onde a tensão de entrada seja 110V deve ser acoplado junto ao equipamento um

Transformador de 150VA.
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Lembrando que o transformador adquiri-se separadamente, não é de fabricação ou

responsabilidade da empresa CECBRA.

 O cabo de ligação à rede elétrica é destacável. O equipamento utiliza o plugue de rede como

recurso para separar eletricamente seus circuitos em relação à rede elétrica em todos os pólos.
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Lista de símbolos e convenções

Enumera-se a seguir os símbolos, gráficos e convenções que podem ser encontradas neste Manual do Usuário, no
produto e na sua embalagem.

Símbolo que indica informação crítica. Leia com muita atenção as instruções, informações e

qualquer elemento marcado com este símbolo.
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Desempenho Essencial

Equipamento Eletromédico para aplicação de pressoterapia por meio de pressão NEGATIVA em contato direto com o
paciente pelas câmaras, essa terapia é um tratamento realizado sucção baseada na aplicação de pressão negativa, é
capaz de alcançar tecidos mais profundos da pele, resultando em efeito benéfico circulatório e mecânico, assim como a
movimentação do tecido adiposo e a melhora da irrigação sanguínea local.

O Equipamento de pressoterapia PLISAGGE possui Modo de Operação CONTÍNUA e constituí seu desempenho
essencial em gerar PRESSÃO NEGATIVA que são enviado por via uma mangueira com ligação em aplicador.
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Apresentação da terapia

O PLISAGGE trabalha por sucção baseada na aplicação de pressão negativa. A mesma é capaz de alcançar tecidos
mais profundos da pele, resultando num efeito benéfico circulatório e mecânico, assim como a movimentação do tecido
adiposo e a melhora da irrigação sanguínea local. Este método produz uma massagem do tecido conjuntivo, o que
melhora a qualidade em geral da pele e produz um efeito benéfico para o organismo.

• O Plisagge oferece duas modalidades de terapia:

» Automático: Simples e rápido, contém 34 programas pré-estabelecidos sendo cada um subdividido em
zonas de tratamento.

» Avançado: Ajuste manual dos diferentes parâmetros (emissão, frequência, pressão negativa, tempo de
aplicação e relação de trabalho)
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Efeito do PLISAGGE

A terapia por pressão negativa, também conhecida como endermologia, é realizada por um equipamento que promove
uma sucção da pele e do tecido subcutâneo e realiza simultaneamente um processo de rolamento nesse tecido.

Foi originalmente relatada no início de 1970 na França, como um método para diminuir as marcas de cicatrizes e na
reabilitação, e passou a ser usado após alguns anos no tratamento de Lipodistrofia Ginóide.

O equipamento foi criado para substituir o trabalho do terapeuta nas massagens manuais, que demandam tempo e
esforço alto para produzir os mesmos benefícios da terapia por pressão negativa. Sendo muito utilizado pelos
fisioterapeutas para reabilitação, outros benefícios terapêuticos começaram a ser observados como a melhora da
distribuição de adipócitos e aparente textura da pele. Foi concluído após alguns estudos, que a pressão positiva dos
rolos, combinada a pressão negativa da sucção, provocaram um dano na camada adiposa do corpo, obrigando esta a
se recompor de maneira que melhorava o contorno corporal, e apesar da alteração na camada adiposa, não provoca
nenhum efeito sobre os outros tecidos, como músculos e ossos.
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Utilização prevista

Este equipamento foi desenvolvido para aplicações de estética. Portanto as principais aplicações do aparelho são:

• Aumento da capacidade de admissão dos capilares linfáticos

• Aumento da velocidade da linfa transportada

• Aumento da quantidade de linfa filtrada processada pelos gânglios linfáticos

• Aumento da oxigenação e desintoxicação da musculatura esquelética

• Aumento do peristaltismo intestinal

• Aumento da diurese

• Otimização das imunorreações celulares

• Diminuição das aderências e retrações cicatriciais

• Maior eficiência celular

• Maior eficiência da nutrição dos tecidos

• Remoção camada superficial da epiderme

• Melhora da nutrição do tecido

• Diminuição das cicatrizes e marcas do tempo
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Contra-indicações

Dentro dos produtos eletromédicos o PLISAGGE possui uma classificação de risco baixo segundo a normas sanitárias,
oferecendo uma terapia de microdermoabrasão segura e eficaz. Preparamos a seguir os casos aonde a terapia está
contra-indicada, salvo sob consulta médica:

• Pacientes com marca-passo

• Telangiectasias

• Flebites e tromboflebites

• Diabéticos

• Pacientes tomando medicamento anticoagulante

• Alterações da derme

• Gravidez e lactação

• Insuficiência cardíaca

• Cardiopatias

• Parkinson

• Veias varicosas

• Câncer e tumores

• Epilepsia

• Hérnias

• Hemorragias ativas

• Fraturas recentes
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Composição do produto

O produto que você adquiriu está composto dos seguintes elementos:

1. Um equipamento PLISAGGE

2. Um DVD com manuais de todos os aparelhos

3. Um Manual de Usuário

4. Um Termo de Garantia

5. Um cabo de força

6. Um controle remoto

7. Um Aplicador

8. Duas ventosas no tamanho grande

9. Duas ventosas no tamanho pequeno
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Painel de comando

O aparelho PLISAGGE foi desenvolvido para um simples manuseio, com tela prática, design facilitado e sem requerer
treinamento específico para fazer o uso do equipamento.

Referência de botões e indicadores

1. Sensor do controle remoto

2. Indicador luminoso de funcionamento

3. Botão mover conforme as setas > direita, < esquerda, ^ cima, V baixo

4. Botão de Início/Pausa/Parar(Stop)/Entrar/Selecionar

5. Botão de voltar

6. Display gráfico de 7"
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Indicador luminoso de funcionamento Timer

O indicador luminoso de funcionamento no Painel de Comando se manifesta de três maneiras durante o uso do
equipamento:

1. Quando iniciada a terapia, irá permanecer ligado até a finalização.

2. Ao pausar, o indicador luminoso permanecerá piscando.

3. Ao fim do tratamento, o indicador luminoso irá apagar.

Intervalo de parâmetros

PARÂMETRO VALOR MÍNIMO VALOR MÁXIMO

Tempo 0 min 60 min

Pressão Negativa 0 mmHg 510 mmHg

Demonstramos a seguir o nível de sucção do PLISAGGE

NÍVEL PRESSÃO

1 40 mmHg

2 60 mmHg

3 110 mmHg

4 160 mmHg

5 200 mmHg

6 260 mmHg

7 290 mmHg

8 350 mmHg

9 400 mmHg

10 510 mmHg
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Instruções passo a passo

PLISAGGE conta com três modalidades de funcionamento bem diferenciadas entre si, em relação à experiência do
usuário neste tipo de tratamento, são descristas a seguir:

MODALIDADE DESCRIÇÃO

Manual Permite programar seu próprio parâmetro

Personalizada Permite gravar e reutilizar o parâmetro gravado

Automática Possui parâmetros programados

Recomendamos iniciar com a modalidade automática, até alcançar experiência suficiente para variar os parâmetros.

Operações iniciais

A seguir são descritos os passos iniciais para operar o equipamento.

1. Conecte com firmeza o cabo de força em uma tomada com aterramento.

2. Conecte com firmeza a ventosa seleciona no cabeçote.

3. Ligue o equipamento pelo interruptor principal.
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Modalidade Manual

Esta modalidade permite ao usuário controlar a sucção através do pedal, para melhor se adequar a sua terapia.

1. Selecionar a ventosa conforme a área de aplicação.

2. Com o botão de regulagem de parâmetros escolha o tempo em que a terapia transcorrerá.

3. Para o próximo, com o botão de seleção de parâmetros, selecione o parâmetro Pressão.

4. Com o botão de regulagem de parâmetros selecione modalidade da pressão.

5. Para o próximo, com o botão de seleção de parâmetros, selecione o parâmetro Emissão.

6. Selecione o modo pulsado ou contínuo.

7. Para o próximo, com o botão de seleção de parâmetros, caso tenha selecionado o modo pulsado, selecione o
parâmetro Frequência.

8. Selecione a quantidade de pulsos por segundo.

9. Para o próximo, com o botão de seleção de parâmetros, selecione o parâmetro Pulsado.

10. Selecione a modalidade de pulsos.

11. Ajuste de todos os parâmetros, pressione o botão Iniciar. O indicador luminoso acima do botão
“Início/Pausa/Stop” irá acender e permanecerá durante todo tratamento.

12. Aplique óleo mineral na zona de tratamento, e após o ajuste de todos os parâmetros, aperte Iniciar. O indicador
luminoso acima do botão “Início/Pausa/Stop” irá acender e permanecerá aceso durante todo o tratamento.

13. Seguindo com o botão de regulador de nível de sucção, verifique a pressão confortável.

14. O tempo que irá transcorrer será mostrado no visor de maneira decrescente, até chegar a zero, quando irá avisar
com um tom sonoro agudo. Logo o aparelho fica em espera (StandBy).

15. Para iniciar novo tratamento com as mesmas especificações, pressione novamente o botão Início/Pausa/Stop.

16. Para finalizar o tratamento, somente não pressionar o botão Stop ou para interromper a sucção pressione o
botão de Intensidade.
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Modalidade Automático 

Nesta modalidade os parâmetros estão salvos no equipamento, o programa tem seus parâmetros de acordo com a
área de tratamento.

1. Com a flecha apontando para o marcador Programa, use o botão de regulação de parâmetros e selecione o
programa desejado.

2. Marque a área do tratamento e pode utilizar óleos para melhor deslizamento do aplicador.

3. Ao ser selecionado o programa ideal, pressione o botão Iniciar. Ao iniciar o tratamento o indicador luminoso
amarelo permanecerá ligado.

4. O tempo que irá transcorrer será mostrado no visor de maneira decrescente, até chegar a zero, quando irá avisar
com um tom sonoro agudo. Logo o aparelho fica em espera (Stand By) para iniciar novo tratamento.

Modalidade Personalizado

Esta modalidade permite ao usuário gravar na memória interna do equipamento, seus programas favoritos, para melhor
se adequar a sua terapia.

1. Para iniciar a gravação deverá repetir os passos de ajuste de parâmetros explicados no item Modalidade Manual.

2. Após estabelecer todos os parâmetros, com o botão de seleção de parâmetros, selecione a posição
Personalizado.

3. Com os botões de regulagem de parâmetros, selecione em qual posição deseja salvar seu programa. O sistema
disponibiliza 100 posições.

4. Selecione um número para a gravação, observe na direita do visor a imagem de um copo vazio, isso significa
que a memória está livre para gravação.

5. Após gravar as 100 posições, poderá regravar a posição selecionada, pressionando três vezes até aparecer a
mensagem "seu programa foi gravado".
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Exemplos de aplicação prática

A seguir se enumeram exemplos de aplicação do equipamento que servem para a inicialização na terapia de forma
segura. Porém  estes exemplos não devem ser tomados como regra de tratamento já que o sucesso da terapia
depende da correta configuração de parâmetros ajustados ao paciente após uma avaliação clínica.

1. A empresa e seus profissionais não se responsabilizam pelas consequências que venham apresentar a má
interpretação e uso incorreto desta terapia.

2. Todos os protocolos a seguir são demonstrativos, com objetivo de auxiliar o profissional a ter o conhecimento
básico de como manipular o aparelho.

3. Os parâmetros aplicados a seguir somente servem de exemplo, cada profissional tem sua liberdade de definir
seus próprios parâmetros, conforme o nível de conhecimento científico.

Dicas importantes

• O equipamento Plisagge oferece ao terapeuta 4 ventosas terapêuticas, sendo duas delas com tamanho
específico para áreas pequenas e delicadas como a face. O aparelho conta com uma interface digital permitindo
controlar as suas diferentes modalidades de estimulação e seus parâmetros, permitindo ao terapeuta a melhor
escolha para seu cliente.

• Realizar a higienização da pele na zona de tratamento para obter melhores resultados, recomenda-se higienizar
a pele com loções de limpeza não oleosas e não alcoólicas para não desnaturar a pele.
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Tratamento de Lipodistrofia Ginóide nas regiões de coxas e glúteos
(Celulite dura) 

Ação terapêutica

Ameniza o aspecto da celulite desde das primeiras sessões, tendo resultados satisfatórios a partir da sexta sessão.

Configurações

APLICADOR TEMPO PRESSÃO EMISSÃO FREQUÊNCIA PULSADO

Grande 15 min Alta Modo Pulsado 3 pps 1:1

Forma de aplicação

1. Analisar os locais de maior concentração de celulite e logo marcar vários quadrantes de 10 x 10 cm.

2. Aplicar o óleo mineral para facilitar o deslizamento.

3. Após programar os parâmetros definidos anteriormente, aplicar o cabeçote na área selecionada, ajustando a
intensidade até seja confortável para o paciente.

4. Posicione o cabeçote e realize movimentos lentos sobre a área selecionada para o tratamento,

5. Finalizando a área selecionada, aplicar em próximo quadrante, até finalizar o tratamento.

Dicas importantes

• Realizar o tratamento em 2 vezes por semana.

• Utilizar o TRIATHERM - Radiofrequência Tripolar e US DUAL - Ultrassom 3 MHZ para potencializar o tratamento.

• Associar com o tratamento DRENAPRESS - Pressoterapia com objetivo de melhorar o aspecto da celulite,
aumentar o fluxo circulatório e consequentemente favorecer a circulação de retorno venoso e linfático.

• Realizar o INTRACELL - Eletroporação com princípios ativos para acelerar o tratamento.
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Tratamento para Adiposidade Localizada na região abdominal

Ação terapêutica

Gera uma redistribuição do tecido adiposo, e não a sua redução tecido adiposo, notando resultados satisfatórios, sendo
a partir da sexta sessão.

Configurações

APLICADOR TEMPO PRESSÃO EMISSÃO

Grande 15 min Média Modo Contínuo

Forma de aplicação

1. Analisar os locais de maior concentração de celulite e logo marcar vários quadrantes de 10 x 10 cm.

2. Aplicar o óleo mineral para facilitar o deslizamento.

3. Após programar os parâmetros definidos anteriormente, aplicar o cabeçote na área selecionada, ajustando a
intensidade até seja confortável para o paciente.

4. Posicione o cabeçote e realize movimentos lentos sobre a área selecionada para o tratamento,

5. Finalizando a área selecionada, aplicar em próximo quadrante, até finalizar o tratamento.
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Dicas importantes

• Realizar o tratamento em 3 vezes por semana.

• Utilizar o TRIATHERM - Radiofrequência Tripolar e CAVICELL - Ultracavitação de 40 KHz para potencializar o
tratamento.

• Associar com o tratamento DRENAPRESS - Pressoterapia com objetivo de melhorar o aspecto da celulite,
aumentar o fluxo circulatório e consequentemente favorecer a circulação de retorno venoso e linfático.

• Realizar o INTRACELL - Eletroporação com princípios ativos para acelerar o tratamento.rincípios ativos para
acelerar o tratamento.
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Tratamento de Drenagem Braços 

Ação terapêutica

Desobstruir a microcirculação cutânea, melhorando o processo de drenagem e eliminando o exsudatos metabólicos ou
edemas, sendo notável os resultados satisfatórios a partir da terceira sessão.

Configurações

APLICADOR TEMPO PRESSÃO EMISSÃO FREQUÊNCIA PULSADO

Média com rolete 8 min Baixa Modo Pulsado 1 pps 1:4

Forma de aplicação

1. Analisar os locais de maior concentração de edema e logo marcar vários quadrantes de 10 x 10 cm.

2. Aplicar o óleo mineral para facilitar o deslizamento.

3. Após programar os parâmetros definidos anteriormente, aplicar o cabeçote na área selecionada, ajustando a
intensidade até seja confortável para o paciente.

4. Posicione o cabeçote e realize movimentos lentos sobre a área selecionada para o tratamento,

5. Finalizando a área selecionada, aplicar em próximo quadrante, até finalizar o tratamento.

Dicas importantes

• Realizar o tratamento em 2 vezes por semana.

• Utilizar o COMBI8 MAX- Eletroestimulador para potencializar o tratamento.

• Associar com o tratamento DRENAPRESS - Pressoterapia com objetivo de melhorar o aspecto da celulite,
aumentar o fluxo circulatório e consequentemente favorecer a circulação de retorno venoso e linfático.
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Dúvidas frequêntes

O que acontece se eu iniciar a terapia com a saída no máximo sem tomar conta?
Por motivo de segurança dependendo o parâmetro programado recomendamos sempre começar com intensidade
moderadas, sendo que poderá ser desagradável uma sucção forte para o paciente.

Ao iniciar o tratamento a pele pode estar molhada ou úmida?
Não, deve manter seca, aplicando sob a pele pouca quantidade de óleo ou vaselina para facilitar o deslizamento.

Existe um limite no tempo que devo aplicar a terapia sob um paciente?
Recomendamos aplicar a terapia por no máximo até atingir objetivo do tratamento ou causar uma hiperemia local.

Quais são os sinais de que a terapia esta funcionando, na hora?
No momento da aplicação nota-se uma hiperemia local, desde respeitando a pressão e tempo local.

Após de ter realizado 5-12 sessões de tratamento com PLISAGGE, posso dar continuidade?
Sim, pode dar continuidade após ter realizando 5 a 12 sessões de modo contínuo.

Em todos pacientes tenho que aplicar de 5-12 sessões?
O número de sessões pode variar como se apresenta o paciente e sua própria evolução.

O que posso fazer após que terminei o tratamento completo?
Nesse tempo pode realizar durante os intervalos das sessões de COMBI8 - Eletroestimulação, US DUAL - Ultrassom,
INTRACELL - Eletroporação, e após 3 meses da última sessão o TRIATHERM - Radiofrequência Tripolar

A paciente está relatando dor em algumas regiões do corpo. É normal da terapia?
A sensibilidade do paciente é sempre subjetivo e pode ser diferente em cada parte do corpo, dependendo da
quantidade de gordura, proximidade com extremidades ósseas, músculos, etc. Então evite passar a sucção pelas
regiões mais sensíveis desse paciente e/ou diminua a intensidade de sucção.

Se eu colocar a pressão mais alta, a terapia terá um resultado melhor?
Não. A pressão mais alta servirá para aqueles locais onde a gordura é mais densa e fibrosa, a pressão sempre deverá
depender da sensibilidade do paciente.

Porque ocorrem manchas roxas?
Os machucados, hematomas, mesmo que pequenos, são indicativos de extravasamento de sangue, provavelmente um
capilar foi atingido e rompeu, por conta da força de aplicação da terapia, isso significa que mesmo a paciente não
relatando dor, você deverá diminuir a força de sucção para que não ocorram mais nenhum hematoma.

O aparelho está conectado na tomada e não liga o interruptor, que devo fazer?
Assegure-se que o cabo de força está encaixado corretamente na tomada ou experimente outra tomada. Se o
problema persistir entre em contato conosco.

Como vou saber que está funcionando a PLISAGGE - Vacuo/Endermoterapia?
Recomendamos realizar o teste manualmente, para avaliar que esteja realizando a sucção adequadamente
aumentando e diminuição a pressão da sucção.
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Método de Esterelização

Para efetuar a limpeza, desinfecção ou esterilização dos acessórios particulares do equipamento PLISAGGE, siga as
instruções abaixo:

Após a utilização dos acessórios, limpe-os com pano úmido e sabão neutro;

Utilize pano seco para efetuar a limpeza dos cabos pneumáticos.

Este equipamento não possui método de tratamento invasivo e nem deve ser aplicado em feridas, portanto é
dispensado procedimentos de esterilização. Caso o operador por vontade própria queira efetuar esterilização o
procedimento deve ser efetuado por radiação ultravioleta (R-UV).
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Especificações técnicas

PARÂMETRO VALOR

Quantidade de canais Um

Quantidade de aplicadores 2 Corporal com Rolete, 2 Corporal Simples

Tipo de aplicador Ventosas

Temporizador 0 a 60 minutos ±5%

Gabinete Plástico ABS injetado de alta resistência, modelo MEGA

Temperatura ambiente de funcionamento 10°C a 40°C

Umidade ambiente de funcionamento 20% a 90% (HR sem condensação)

Tipo de saída Pressão Negativa

Pressão Máxima 510 mmHg ± 10%

Alimentação ~220V 50Hz/60Hz

Consumo de potência máximo 110 VA ±10%

Modo de operação Contínuo

Normas usadas no desenvolvimento IEC 60601-1:2010 + Amd.IEC(2012), 60601-1-2:2010

Classificação IEC 60601-1 Classe I com parte aplicada tipo BF

Classificação CISPR11 Grupo 1 – Classe A

Grau de proteção contra a penetração de líquidos IPX0

Temperatura de transporte e armazenamento 10°C a 40°C

Pressão Atmosférica 500hPa a 1060hPa

Umidade transporte e armazenamento 10% a 80% (HR sem condensação)

Dimensões do equipamento em milímetros 185 x 380 x 500

Peso Bruto (equipamento+embalagem) 9.4 Kg
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Compatibilidade eletromagnética

Para o cumprimento dos requisitos normativos referente a compatibilidade eletromagnética de equipamentos
eletromédicos, devem ser atendidas as questões a seguir:

1. O EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO precisa de cuidados especiais em relação à CEM e precisa ser instalado e
colocado em funcionamento de acordo com as informações sobre CEM fornecidas nos DOCUMENTOS
ACOMPANHANTES.

2. Os equipamentos de comunicação por RF, portáteis e móveis, podem afetar os EQUIPAMENTOS
ELETROMÉDICOS.

3. Este equipamento é destinado apenas ao uso por profissionais da saúde. Este equipamento pode causar
interferência de radio ou atrapalhar o funcionamento de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário
tomar medidas de mitigação, tais como reorientar ou recolocar o PLISAGGE ou blindar o local.

4. O uso de acessórios, transdutores, e cabos diferentes de aqueles especificados, a não ser os transdutores e
cabos vendidos pela CECBRA como partes de reposição para componentes internos, pode resultar no aumento
de emissões ou redução da imunidade do equipamento.

5. Convém que o PLISAGGE não seja utilizado em proximidade com ou empilhado sobre outro equipamento. Caso
o uso em proximidade ou empilhado seja necessário, convém que o PLISAGGE seja observado para verificar se
está funcionando normalmente na configuração na qual será utilizado.

Comprimentos máximos dos cabos:

ELEMENTO COMPRIMENTO MÁXIMO

Cabo de força 2 metros
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EMC - Tabela informativa 1
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EMC - Tabela informativa 2
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EMC - Tabela informativa 3
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EMC - Tabela informativa 4
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Mensagens de erros

ERRO 256

Tipo de Mensagem Informativa

Descrição da Mensagem Erro: 256 Sistema parado. Consulte o Serviço Técnico.

Possível Causa Falha no Sistema e/ou Software do equipamento.

Ações O operador deve desligar o equipamento e aguardar aproximadamente 30 segundos para voltar a ligar.

Verifique se a mensagem voltou a aparecer, caso a mensagem volte a aparecer entre em contato com a

CECBRA.

ERRO 527

Tipo de Mensagem Informativa

Descrição da Mensagem Erro: 527 Falha Interna. Tentei desligar o dispositivo, aguarde 15 segundos e reinicie. Se a falha persistir

entre em contato com o Serviço Técnico.

Possível Causa Falha de Hardware. Comunicação das placas eletrônicas do equipamento.

Ações O operador deve desligar o equipamento e aguardar aproximadamente 30 segundos para voltar a ligar.

Verifique se a mensagem voltou a aparecer, caso a mensagem volte a aparecer entre em contato com a

CECBRA.
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Limpeza e Manutenção do Produto

O aparelho CECBRA foi desenvolvido para trabalhar com o mínimo de manutenção. As seguintes instruções servem
como manutenção preventiva para manter o produto e seus acessórios em ótimas condições, sempre que for preciso:

Para limpeza e movimentação deste produto retire sempre o plug da tomada.

Limpar o aparelho e acessórios usando um pano úmido e sabão neutro.

Não usar detergentes, solventes, sprays ou qualquer produto corrosivo.

Usar a embalagem original para deixar armazenado o aparelho por longos períodos de tempo.

Recomenda-se revisar a integridade dos cabos do equipamento com uma periodicidade de três meses para detectar
danos que possam comprometer a sua qualidade e se encontrar um defeito solicitar assistência técnica.

Recomenda-se o envio do equipamento para a assistência técnica oficial para que seja feita a manutenção e calibração
técnica interna do equipamento e seus acessórios que são manutenções preventivas a cada 06 (seis) meses a partir da
data da compra do primeiro adquirente;

Nosso aparelho contém vários tipos de materiais que podem ser contaminantes. Após a vida útil do aparelho não
descarte-o no lixo comum para não trazer prejuízo ao meio ambiente. Sendo assim indicamos que envie o equipamento
e seus acessórios a nossa empresa para que seja descartado da maneira correta.

O descarte inapropriado do aparelho e seus acessórios causam danos ao meio ambiente.
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Garantia e Assistência Técnica

Todos os produtos CECBRA estão garantidos, por isso leia com atenção os termos de garantia recebidos com o
aparelho e guarde os mesmos em um local seguro pelo período da garantia já que sempre será solicitado para dar o
atendimento descrito no termo.

Caso o aparelho precise de serviço técnico, o mesmo deve ser feito exclusivamente em nossas instalações oficial da
CECBRA. Entre em contato conosco para verificar os custos logísticos.

A CECBRA Equipamentos Eletrônicos para Medicina e Estética Ltda, tornará disponível sob pedido, análise e acordo
com usuário e demais interessados, informações técnicas como: diagramas de circuitos, lista de componentes,
descrições, instruções de calibração ou outras informações que ajudarão o Pessoal de Serviço AUTORIZADO a reparar
as partes do equipamento que são designadas pela CECBRA como reparáveis por Pessoal de Serviço AUTORIZADO!

Toda documentação técnica estará disponível na empresa CECBRA pelo tempo de vida útil do equipamento, ou seja,
no período de 5 anos (sessenta meses) e só serão divulgadas ao pessoal técnico autorizado.

Aviso Legal

O conteúdo deste documento foi desenvolvido por uma equipe de profissionais multidisciplinar da empresa CECBRA
Equipamentos Eletrônicos para Medicina e Estética Ltda., baseado em pesquisas próprias, experiências de nossos
clientes, compilações de dados coletados de diferentes fontes cientificas como artigos, livros e publicações que baixo
nosso ponto de vista são confiáveis.

A empresa e os autores deste documento, não são responsáveis pelo uso deste conteúdo por parte do destinatário e
pelos resultados que podem decorrer de uma interpretação errada dos mesmos, ficando a disposição para atender
todos os questionamentos referentes a este documento.

O conteúdo deste documento pode ser alterado em qualquer momento sem aviso prévio, e fica proibida a reprodução
total e parcial sem o consentimento por escrito da empresa.
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