
A mais completa e potente estação de tratamento 
através de correntes excitomotoras

Stimulus-R

Indicado para os principais tratamentos
nas áreas terapêutica e estética

Completa estação de tratamento multicorrentes com 
a mais alta tecnologia em microcontroladores 

Apresenta as correntes: high force, medium force, soft 
force, russa,  galvânica, microgalvânica, TENS, FES, 
microcorrentes, drenagem eletrônica e eletrolipólise

Possibilita realização de eletrolipólise percutânea e 
transcutânea

Possibilita tratamentos nas áreas de
medicina esportiva, reabilitação e estética

Display touch screen de 5'' 
Apresenta o recurso INFO 

Eficaz em drenagem
eletrônica e eletrolipólise

Leve e portátil:
ideal para home care

Timer ajustável

39 protocolos 
pré-programados

Controle independente 
de intensidade de cada 
canal de aplicação

Registro ANVISA 80212480011
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DA03.16 REV.03 

10 canais de saídas (correntes excitomotoras) e
2 canais de saídas (corrente galvânica e microcorrentes)

Garantia estendida HTM



Conheça o Stimulus-R

acessórios instalação

indicação protocolos
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DA03.16 REV.03 

Código: 001119
A seguir conheça os acessórios inclusos
e as possibilidades de acessórios opcionais.

Para mais informações sobre o Stimulus-R,
 acesse nosso canal no Youtube “HTM e Você” :

 https://www.youtube.com/watch?v=u_xUhmBPHyg



Visão geral

DA03.16 REV.03 

Parte frontal

LED ON

Saídas de corrente alternada

Saídas de corrente polarizada

Display touch screen

Indicador luminoso de 
equipamento energizado

10 canais de correntes alternadas

2 canais de correntes polarizadas

Tela sensível ao toque para configuração de 
parâmetros e exibição de informações

Teclas de ajustes 
de intensidade

LED OUT

Chave liga/desliga

Saída de ar

Entrada para o cabo de força

Porta fusível

Indicador luminoso de saída de corrente

Conexão para encaixe do cabo de alimentação

Responsável pela 
refrigeração do equipamento

Fusível de proteção do equipamento

Parte traseira 
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Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

01 unid.

Cabo
para corrente

bifásica
cinza e laranja

003143

U t i l i z a d o s  c o m o  e l e t r o d o s  d i s p e r s i v o s  e  
procedimentos de ionthoforese com aplicação fixa.

04 unid.003131

Eletrodos
alumínio

com esponja
vegetal 13 x 10 cm 

Eletrodos utilizados para procedimentos realizados com
correntes excitomotoras. Indicado para tratamento
corporal. 

20 unid.003130
Eletrodos
de silicone

7x5 

Utilizadas para fixar os eletrodos no corpo da paciente.  06 unid.003122
Cinta

elástica
pequena

Utilizadas para fixar os eletrodos no corpo da paciente.  04 unid.003124
Cinta

elástica
grande

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

01 unid.003140

Cabo
para corrente

bifásica
azul e verde

Cabo para corrente polarizada, utilizado para conectar os 
eletrodos com esponja vegetal e a caneta de estimulação.
Utilizado nas aplicações das correntes polarizadas. 

01 unid.

Cabo
para corrente

polarizada
azul e verde

005161

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

01 unid.

Cabo
para corrente

bifásica
rosa e cinza

003145

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

01 unid.003146

Cabo
para corrente

bifásica
verde e rosa

Cabo para corrente bifásica, utilizado para conectar os
eletrodos de silicone. Utilizado nas aplicações das
correntes excitomotoras.

01 unid.

Cabo
para corrente

bifásica
laranja e azul

003144

DA03.16 REV.03 
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Acessórios

Código Quantidade DescriçãoNome

Acessórios inclusos

Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento 
e quais são opcionais:

004505
DVD com 
manual de 
instruções

Manual de instruções do equipamento.01unid.

01 unid. Utilizado para conectar o equipamento à energia elétrica.004887
Cabo de força 

3x1mm2 



Código Quantidade DescriçãoNome

Acessórios opcionais

Eletrodos
para

eletrolipólise
10X2 cm

003133 01 unid.
Eletrodo utilizado nos procedimentos de eletrolipólise
transcutânea. Indicado para tratamento corporal.

Kit
para

eletrolipólise
001371 01 unid.

Kit com cinco cabos duplos (várias cores) para eletrolipólise
com garra de jacaré e 20 agulhas para eletrolipólise
50 x 0,25mm.

DA03.16 REV.03 

003137
Ponteira

desincruste
01 unid.

003136
Ponteira
rolinho

01 unid.

Acessório para conexão das ponteiras, utilizado para
estimulação facial.

Acessório que deve ser fixado na caneta de estimulação. 
Indicada para procedimentos de ionização facial. 

Acessório que deve ser fixado na caneta de estimulação. 
Indicada para procedimentos de desincruste.

01 unid.003138
Ponteira 

eletrolifting

Acessório para conexão das ponteiras, utilizado para
estimulação facial.

01 unid.003135
Caneta para
estimulação

facial  

Acessório deve ser conectado na caneta de estimulação. 
Indicada para procedimentos faciais com correntes
excitomotoras.

02 unid.003126
Ponteira

tipo
martelinho 

Ponteira 
tipo bastão 003125 02 unid.

Acessório que deve ser fixado na caneta de estimulação. 
Indicada para procedimentos corporais com as 
microcorrentes. 

Acessório deve ser fixado na caneta de estimulação, 
utilizada para procedimentos de microgalvanopuntura. 
Indicada para estrias e rugas.

01 unid.003139

005134

Ponteira para 
microgalvano- 

puntura 

Cabo para
corrente polarizada

cinza e laranja

001390
Kit facial
completo 01 unid.

Kit facial completo. Indicado para os tratamentos faciais de 
ionização, eletrolifting, desincruste, microcorrentes, 
microgalvanopuntra e estimulação facial.

01 unid.

Cabo duplo cinza e laranja com garras tipo jacaré. Utilizado 
para conexão da caneta de estimulação. Indicado para o uso 
das correntes alternadas.
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TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

Técnicas de aplicação da corrente russa, soft force, medium force, high force e fes

Técnica ponto motor corporal  

Técnica ponto motor facial

Existem duas formas para realizar a eletroestimulação: a técnica do ponto motor e a bipolar.

A estimulação por meio dos pontos motores são melhores que em outras áreas por possibilitar o recrutamento de  um maior número de fibras 
musculares. A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos dois extremos de um músculo, um na origem e  outro no ventre muscular.

1) Conecte os cabos de aplicação nas saídas do equipamento.

2) Conecte os cabos aos eletrodos de silicone.

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Posicione um dos eletrodos numa região próxima da localização do ponto motor.

5) Posicione o outro eletrodo no ponto motor do músculo a ser estimulado. A localização correta do ponto motor acontece quando o paciente  referir 
menor sensibilidade e a contração ser bem visível.

6) Posicione os eletrodos nas regiões desejadas, fixando com o auxílio da cinta elástica.

7) Aumente a intensidade da corrente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

1) Utilize a caneta de estimulação com a ponteira martelinho, distribua o gel condutor por toda a região de tratamento.

2) Conecte o cabo de aplicação azul e verde com garra de jacaré na saída para corrente do equipamento. 

3) Conecte a garra de jacaré na caneta de estimulação.

4) Posicione um dos eletrodos (passivo) numa região próxima da localização do ponto motor.

5) Com o outro eletrodo (ativo), localize os pontos motores movimentando-o até visualizar a melhor contração. A localização correta do ponto  motor 
acontece quando o paciente referir menor sensibilidade e a contração ser bem visível.

6) Após a localização, marque os pontos com lápis dermográfico.

7) Deslize a caneta de estimulação com a ponteira martelinho nos músculos da face, sendo um músculo de cada vez, posicione a caneta nos pontos  
motores da musculatura facial ou coloque os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio de uma fita adesiva.

8) Aumente a intensidade de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

.

.

DA03.16 REV.03 

O Stimulus-R é uma completa estação de tratamento através de correntes excitomotoras, desenvolvida com a mais alta tecnologia em micro 
controladores. Apresenta as correntes russa (2.500 Hz), high force (1.000 Hz), medium force (4.000 Hz), soft force (8.000 Hz), galvânica, microgâlvanica, 
TENS, FES, microcorrentes e realiza técnicas de drenagem eletrônica e eletrolipólise.
Possui 10 canais de saídas independentes para as correntes de estimulação e dois canais para a corrente galvânica e microcorrentes. Indicado para os 
principais tratamentos de reabilitação e estética.

Indicações Principais características

- Completa plataforma multicorrentes para - Utilizado para reabilitação e procedimentos estéticos.
tratamentos corporais e faciais. - Pode ser utilizado para tratamentos corporais e faciais.

- 10 canais de saídas independentes. - Atua no tratamento da celulite e gordura localizada.
- Até 250 mA de intensidade de corrente. - Indispensável no combate a flacidez muscular.
- Display de 5'' touch screen. - Importante no pré e pós-operatório.
- Novos protocolos pré-programados. - Auxilia na permeação de ativos.
- Teclas soft touch coloridas. - Eficaz no tratamento de retenção hídrica, por meio de 
- Recurso INFO com tutorial completo sobre o bombeamento muscular.

manuseio do equipamento. - Possibilita realização da eletrolipólise percutânea e 
- Design moderno.  transcutânea.

- Leve e compacto, ideal para home care. 

- Gordura localizada  
- Celulite
- Flacidez muscular 
- Analgesia
- Permeação cutânea de ativos 
- Reabilitação física
- Retenção hídrica
- Reparo tecidual 
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Indicações e
técnicas de aplicação



Técnica bipolar 

Técnica de aplicação da corrente tens 

Técnicas de aplicação da iontoforese (corrente galvânica)

Aplicação fixa
Na aplicação fixa são utilizados eletrodos de alumínio, tipo placa, protegidos por esponja umedecida.

Aplicação móvel
Na aplicação móvel, o eletrodo ativo é o rolinho facial e o eletrodo passivo é o de alumínio com esponja vegetal fixado próximo a 
região tratada. O cosmético é gotejado sobre a pele e o rolinho é deslizado sobre ele para viabilizar sua penetração.

.

..

A técnica bipolar consiste na colocação dos eletrodos nos dois extremos de um músculo, um na origem e outro no ventre muscular. 

1) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

2) Conecte o cabo de aplicação nas saídas do equipamento. 

3) Conecte os cabos aos eletrodos de silicone.

4) Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio da cinta elástica.

5) Aumente a intensidade da corrente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

1) A região onde será aplicada a TENS deve ser higienizada de forma a facilitar a circulação de corrente do eletrodo para a pele.

2) Se a região a ser tratada possuir elevada densidade de pelos,  estes podem dificultar o contato dos eletrodos com a pele do paciente. Recomenda-se, 
nesses casos, uma tricotomia superficial.

3) Conecte o cabo de aplicação nas saídas para corrente do equipamento.

4) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

5) Coloque os eletrodos na região desejada de acordo com a região afetada pela dor.  

6) Fixe os eletrodos sobre a pele com auxílio da cinta elástica.

7) Determine os parâmetros da corrente de acordo com a finalidade terapêutica.

8) Informe ao paciente que a aplicação irá começar e que as sensações por ele sentidas devem ser relatadas com fidelidade à você.

9) Aumente a intensidade da corrente lentamente, questionando o paciente sobre a sensação por ele sentida.

1) Conecte o cabo de aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

2) Umedeça com água os eletrodos de alumínio com esponja vegetal. 

3) Conecte a garra de jacaré nos eletrodos de alumínio.

4) O eletrodo ativo deve ser colocado sobre o local de aplicação desejada, o produto ionizável deve ser embebido em algodão e colocado sob o eletrodo 
ativo.

5) O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo.

6) Prenda os eletrodos com a cinta elástica.

7) Os eletrodos devem estar equidistantes entre si, isto é, a distância entre eles deve ser maior que a maior dimensão do eletrodo, evitando irritação e/ou 
queimadura química.

8) Aumente a intensidade da corrente de acordo com a área do eletrodo a ser utilizado, observando a tolerância do paciente. A intensidade nunca deverá 
ultrapassar o limiar doloroso do paciente.

1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

2) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

3) Conecte a ponteira rolinho na caneta de estimulação.

4) O eletrodo passivo deve ser colocado em um local próximo.

5) Prenda o eletrodo com a cinta elástica.

6) Aumente a intensidade da corrente de acordo com a área do eletrodo a ser utilizado, observando a tolerância do paciente. A intensidade nunca deverá 
ultrapassar o limiar doloroso do paciente.

DA03.16 REV.03 
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Técnica de aplicação do desincruste (corrente galvânica)

Técnica de aplicação do eletrolifting (corrente galvânica) 

Técnica de aplicação da microcorrente

Aplicação fixa 
Na aplicação fixa são utilizados eletrodos de silicone. 

Aplicação móvel 
Na aplicação móvel, utiliza-se a caneta de estimulação e as ponteiras tipo bastão ou tipo martelinho. 

Técnica de aplicação da eletrolipólise

Técnica percutânea – agulhas 

1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

2) Conecte a ponteira desincruste na caneta de estimulação, envolvendo o gancho da ponteira em algodão umedecido em uma solução desincrustante.

3) Coloque o eletrodo passivo em uma região próxima ao local de tratamento. O eletrodo passivo é o eletrodo de alumínio, tipo placa, protegido pela 
esponja umedecida.

4) Utilize o eletrodo ativo (caneta de estimulação) com a polaridade positiva para produzir o processo denominado de “saponificação”.

5) Aumente a intensidade da corrente,  observando a tolerância da pele do paciente.

6) Movimente a ponteira para desincruste lentamente sobre a região da pele a ser tratada, exercendo uma pressão uniforme e firme.

7) Em seguida, a polaridade deve ser invertida para negativa. Dessa forma, a corrente elétrica atrairá a solução desincrustante que foi agregada ao sebo da 
pele.

1) Conecte o cabo para aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

2) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

3) Conecte a ponteira para eletrolifting na caneta de estimulação.

4) Posicione o eletrodo passivo, previamente umedecido em uma região do corpo próxima à área de aplicação do eletrodo ativo (caneta de estimulação).

5) Aumente a intensidade da corrente.

6) Friccione a ponteira ao longo de toda estria ou ruga até obter um quadro de hiperemia e edema.

7) O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. 

1) Utilize a entrada para corrente Galvanic.

2) Conecte a garra de jacaré no eletrodo de silicone.

3) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Coloque os eletrodos na região desejada, fixando com a cinta elástica. 

5) Determine a polaridade.

6) Determine a frequência.

7) Determine o tempo de tratamento.

8) Aumente a intensidade conforme desejado. 

1) Utilize a entrada para corrente Galvanic.

2) Conecte a garra de jacaré na caneta de estimulação com a ponteira martelinho (facial) ou a ponteira bastão (corporal), distribua o gel condutor por toda 
a região de tratamento. 

3) Determine a polaridade.

4) Determine a frequência.

5) Aumente a intensidade conforme desejado.

6) Realize movimentos ascendentes, acompanhando o sentido das fibras musculares. Os eletrodos também podem ser movimentados, realizando 
"encurtamento" ou "aproximação" das extremidades dos músculos, movimentos em forma de pinçamento e movimentos em semicírculos. 

1) Higienize a área de tratamento.

2) Pressione o tubo na pele e de um golpe rápido no topo da agulha, inserindo-a perpendicularmente à superfície cutânea. Em seguida, deve-se preguear a 
pele e inclinar a agulha na direção do tecido subcutâneo.

3) Introduza as agulhas de forma paralela no tecido adiposo; elas devem cobrir toda a área de tratamento.

4) Conecte os cabos para eletrolipólise nas saídas do equipamento.

5) Conecte as garras de jacaré nos pares de agulhas de acordo com o canal de saída da corrente.

6) Selecione os parâmetros da corrente e o tempo de aplicação no equipamento.

7) Aumente a intensidade da corrente considerando a tolerância do paciente e a busca de uma estimulação sensorial forte.

8) Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente.

.
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Técnica transcutânea – eletrodos

Técnica de aplicação drenagem eletrônica 

Técnica de aplicação da microgalvanopuntura (corrente microgalvânica)

1) Conecte os cabos para corrente bifásica nas saídas do equipamento.

2) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

3) Posicione os eletrodos de forma paralela, mantendo uma distância entre eles maior que a largura do eletrodo e fixe-os com auxílio da cinta elástica.

4) Conecte os cabos nos eletrodos de silicone.

5) Selecione os parâmetros da corrente e o tempo de aplicação no equipamento.

6) Aumente a intensidade da corrente, considerando a tolerância do paciente e a busca de uma estimulação sensorial forte.

7) Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente.

1) Conecte os cabos para corrente bifásica nas saídas do equipamento.

2) Coloque uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

3) Posicione os eletrodos tipo sanduíche, mantendo a musculatura entre eles e fixe-os com auxílio da cinta elástica.

4) Conecte os cabos nos eletrodos de silicone, ordenando os canais de distal para proximal.

5) Selecione os parâmetros da corrente e o tempo de aplicação no equipamento.

6) Aumente a intensidade da corrente lentamente, questionando a sensação do paciente até obter a visualização da contração muscular desejada.

7) Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente.

1) A região que será submetida a aplicação deve ser esterilizada previamente. 

2) Conecte o cabo para aplicação na saída Galvanic no equipamento. 

3) Conecte uma garra de jacaré na caneta de estimulação e a outra no eletrodo de alumínio.

4) Conecte a ponteira para microgalvanopuntura na caneta de estimulação. 

5) Prenda o eletrodo passivo previamente umedecido em uma região do corpo próximo à área de aplicação do eletrodo ativo (caneta de estimulação).

6) Aumente a intensidade da corrente.

7) Insira a agulha na subepiderme (superficialmente) ao longo de toda estria ou ruga. A inserção deve ser feita paralelamente a pele até obter um quadro de 
hiperemia e edema. 

8) O tempo de tratamento depende da quantidade e do tamanho das estrias ou rugas. O tratamento é realizado sobre toda a superfície da estria ou ruga.       

DA03.16 REV.03 
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SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

Protocolo drenagem eletrônica – combate à celulite e retenção hídrica. 

Protocolo redução da celulite e gordura localizada

1) Esfoliar a região a ser tratada com esfoliante corporal à base de sementes de apricot e óleo de sementes de uva.

2) Retirar com toalha umedecida.

3) Utilizar ultrassom 3MHz.

4) Aplicar máscara corporal de argila verde na região a ser tratada e deixar agir por 20 minutos e retirar.

5) Selecionar no Stimulus-R o protocolo de Drenagem Suave Membros Inferiores.

6) Conectar os cabos para corrente bifásica nas saídas do equipamento.

7) Colocar uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

8) Distribuir os eletrodos em membros inferiores de forma bilateral e posicionar os eletrodos tipo sanduíche, mantendo a musculatura entre eles. Prender 
os eletrodos no paciente com auxílio da cinta elástica.

9) Conectar os cabos de aplicação aos eletrodos de silicone, respeitando a ordem de ativação dos canais. O sentido da estimulação deve ser sempre de 
distal para proximal, acompanhando o  fluxo da circulação linfática e venosa.

10) Aumentar a intensidade da corrente lentamente, questionando a sensação do paciente até obter a visualização da contração muscular desejada.

11) Ao final do tempo desejado, a aplicação termina automaticamente.

12) Finalizar realizando massagem modeladora corporal.

1) Higienizar e esfoliar com sabonete mousse esfoliante a área de tratamento e remover com toalha umedecida.

2) Selecionar no Stimulus-R o protocolo de fortalecimento de acordo com a região de tratamento.

3) Colocar uma fina camada de gel nos eletrodos, suficiente para que toda a área do eletrodo permaneça em contato com a pele do paciente.

4) Conectar o cabo de aplicação nas saídas do equipamento. 

5) Conectar os cabos aos eletrodos de silicone.

6) Colocar os eletrodos na região desejada, fixando com o auxílio da cinta elástica.

7) Selecionar o tempo de aplicação em torno de 20 a 30 minutos.

8) Aumentar a intensidade da corrente de maneira gradativa até obter a visualização da contração muscular desejada.

9) Ao final do tratamento desejado a aplicação termina automaticamente. 

10) Selecionar no Stimulus-R o protocolo de Ionização Corporal.

11) Determinar o tempo de aplicação conforme orientação do fabricante do cosmético ionizável.

12) Conectar o cabo de aplicação na saída para corrente galvânica no equipamento.

13) Umedecer com água os eletrodos de alumínio com esponja vegetal.

14) Conectar a garra de jacaré nos eletrodos de alumínio. 

15) Realizar a Ionização do cosmético com princípios ativos para o tratamento da celulite e gordura localizada.

16) Ao final do tratamento desejado, a aplicação termina automaticamente.

17) Finalizar com gel crioterápico..

Protocolos
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Instalação do produto

Detalhe de montagem

1) Ligue o cabo de força ao 
equipamento.

2) Conecte o equipamento à 
tomada.

3) Ligue o equipamento.
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1) Basta conectar o pino no eletrodo 1) Abra a garra jacaré. 2) Conecte a garra de jacaré
no eletrodo de alumínio que
fica dentro da esponja vegetal.

Conectando os eletrodos de alumínio com esponja.Conectando os eletrodos de silicone



Dúvidas mais comuns

CUIDADOS TÉCNICOS CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

CUIDADOS NO TRANSPORTE

CUIDADOS COM A LIMPEZA:

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos à 
conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do condensação.
equipamento. Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura 
Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois, além de perder a superior a 60ºC ou inferior a -20ºC.
garantia, você colocará em risco a sua saúde. Qualquer defeito, entre Não exponha o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade 
em contato com a HTM Eletrônica, que informará a assistência técnica excessiva.
autorizada mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na 
etiqueta do equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força.
Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro 
processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo equipamento.
desta forma, você garantirá a integridade do equipamento. Para isso, 

Para aumentar a vida útil dos cabos, não desconecte-os do aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.
equipamento ou dos eletrodos puxando pelos fios.

Após a utilização dos eletrodos de silicone, lave-os com água corrente e 
sabão neutro.

Após a utilização dos eletrodos com esponja vegetal, lave-os com água 
corrente.

Para limpar o equipamento e seus acessórios, utilize um pano seco. 
Agindo assim, você conservará seu equipamento.

1. O equipamento necessita ser ligado com filtro de linha?

2. Quais correntes que o equipamento possui?

3.Quais eletrodos são utilizados para a corrente galvânica?

4. Qual o tempo de ação da corrente TENS?

5. O equipamento permite a eletrolipólise?

6. A eletrolipólise é realizada com agulhas?

7. Quais os modos do TENS?

8. Quais os modos da corrente russa?

9. Quais os modos da corrente FES?

10. O equipamento permite a realização da drenagem eletrônica?

O equipamento não necessita ser ligado com filtro de linha, pois o mesmo possui filtro interno.

Russa (2.500 Hz), high Force (1.000 Hz), medium force (4.000 Hz), soft force (8.000 Hz), galvânica, microgâlvanica, TENS, FES, microcorrentes e realiza 
técnicas de drenagem eletrônica e eletrolipólise.

São utilizados os eletrodos de alumínio dentro da esponja vegetal, jamais utilize os eletrodos de borracha condutora na aplicação da corrente galvânica.

Varia em média de 2 a 3 horas após a aplicação, podendo chegar a 10 horas em alguns casos.

Sim, mas para realizar a técnica da eletrolipólise, é necessário adquirir os acessórios opcionais.

Sim, pode ser realizada com agulhas ou com eletrodos transcutâneos.

TENS normal (NORMAL), variação automática de frequência (VF), variação automática de intensidade e frequência (VIF), trens de pulso (BURST), TENS 
convencional (CONVENC), TENS acupuntura (ACUPUNT), TENS breve e intenso (BRE-INT).

Contínuo, sincronizado, recíproco e facial.

Modos síncrono e reciproco.

Sim, o equipamento possui a opção de drenagem eletrônica utilizando as correntes russa, high force, medium force e FES.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Equipamento: Stimulus-R 
Origem:       HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda.

Nome técnico e função: Estimulador neuromuscular
Tensão AC de alimentação: 100-230V~ ±10% 
Frequência da tensão de alimentação: 50/60Hz ±10%  
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T: 5A / 250V~
Potência de entrada: 180VA ±10%
TIMER: 1 min a 60 min ±10%

Modo F.E.S. Contínuo, sincronizado, recíproco, facial, VIF e VF
Tipo de corrente: Simétrica/Balanceada
Número de canais de saída: 10 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 250mA ±20%  
Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (O aumento da impedância implica em diminuição da corrente). 
Frequência de repetição dos pulsos: 0,5 Hz a 250 Hz ±10%
Largura do pulso: 50ms a 500ms ±10%
Tempo de RISE: 1s a 10s ± 10%
Tempo de ON: 1s a 60s ± 10%
Tempo de DECAY: 1s a 10s ± 10%
Tempo de OFF: 1s a 60s ± 10%

Modo T.E.N.S. Normal, VIF, VF, acupuntura, convencional, breve-intenso e burst.
Tipo de corrente: Simétrica/Balanceada
Número de canais de saída: 10 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 250mA ±20%  
Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente).
Frequência de repetição dos pulsos: 0,5 Hz a 250 Hz ±10%
Largura do pulso: 50m a 500ms ±10%  
BURST: 8 Hz ±10%

Modos: high force, medium force, Contínuo, sincronizado, recíproco e facial
russian e soft force
Tipo de corrente: Simétrica/Balanceada
Número de canais de saída: 10 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: High force: 150mA ±20%

Russian: 250mA ±20%
Medium force: 150mA ±20%
Soft force: 250mA ±20%

Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente).

Frequência da portadora: High force:1000 Hz ±10%
Russian: 2500 Hz ±10%

 Medium force: 4000 Hz ±10%
Soft force: 8000 Hz ±10%

  
Frequência de recorte: High force: 1 Hz a 120 Hz ±10%

Russian: 1 Hz a 200 Hz ±10%
Medium force: 1 Hz a 120 Hz ±10%
Soft force: 1 Hz a 200 Hz ±10%

Ciclo de trabalho (Duty Cycle): High force: 10%, 33%, 2ms e 4ms ±10%
Russian: 10%, 33% e 50% ±10%
Medium force: 10%, 33%, 50% 2ms e 4ms ±10%
Soft force: 10%, 33% e 50% ±10%

Tempo de RISE: 1s a 10s ±10%
Tempo de ON: 1s a 60s ±10%
Tempo de DECAY: 1s a 10s ±10%
Tempo de OFF: 1s a 60s ±10%

Características técnicas
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Modo: DRAINAGE High force, medium force, russian e F.E.S
Tipo de corrente: Simétrica/Balanceada
Número de canais de saída: 10 canais (amplitudes independentes)

Intensidade máxima: High force: 150mA ±20%
Russian: 250mA ±20%
Medium force: 150mA ±20%
F.E.S: 250mA ±20%

Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente).

Frequência da portadora High force: 1000 Hz ±10%
Russian: 2500 Hz ±10%
Medium force: 4000 Hz ±10%

Frequência de repetição do sinal 
e frequência de recorte: High force: 1 Hz a 120 Hz ±10%

Russian: 1 Hz a 200 Hz ±10%
Medium force: 1 Hz a 120 Hz ±10%
F.E.S: 0,5 Hz a 250 Hz ±10%

Largura do pulso: F.E.S: 50ms a 500ms±10%  
Velocidade: Lenta, média, rápida e up/down

Modo LIPOLYSIS Transcutâneo e percutâneo
Tipo de corrente: Simétrica/Balanceada
Número de canais de saída: 10 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima: 250 mA ±20% (transcutâneo)

50 mA ±20% (percutâneo) 
Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente)..
Frequência de repetição dos pulsos: 1 Hz a 100 Hz ±10%
Largura do pulso: 50mseg a 1000mseg ±10%  

Modo M.E.N.S Normal, invertida e automática
Tipo de corrente                                                             Polarizada (componente CC: ver parâmetros de saída)
Número de canais de saída 2 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima 1000µA ±20%  
Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente).
Frequência de repetição dos pulsos: 0,1 Hz a 1000 Hz ±10%

Modo GALVANIC/MICROGALVANIC Normal e invertida
Tipo de corrente                                                             Polarizada (componente CC: ver parâmetros de saída)
Número de canais de saída 2 canais (amplitudes independentes)
Intensidade máxima Galvanic: 30mA ±20%;
Microgalvanic: 1000µA ±20%.
Impedância de carga: 1000 Ohms ±10% (o aumento da impedância implica em diminuição da corrente).
Frequência da portadora: Galvanic: 8000 Hz ±10%

Peso do equipamento sem acessórios: 5,60 kg
Dimensões (LxAxP): 383x205x330 mm
Temperatura de armazenamento: -20ºC a 60ºC
Embalagem para transporte: Utilizar a original
Faixa de umidade relativa do ar recomendada 
para armazenamento e transporte: 10 a 60%
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