
Peeling Diamante
Auxilia no rejuvenescimento

e na limpeza de pele

Promove o rejuvenescimento da pele

Atenua rugas e linhas finas

Eficaz no tratamento de estrias

Altamente indicado no tratamento de cicatrizes de acne

Importantíssimo no pré e pós-operatório

Auxilia na limpeza de pele e combate a acne
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Garantia estendida HTM



Kit Peeling 5 ponteiras

Kit 3 ponteirasPeeling 

Código do Kit: 001519

Código do Kit: 003884

indicação

acessórios

instalação

protocolos
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Conheça o Peeling 
Diamante 

Para mais informações sobre o Peeling diamante,
 acesse nosso canal no Youtube “HTM e Você” :

 https://www.youtube.com/watch?v=BKrgQB1mypA&spfreload=10



Visão geral

Caneta com corpo de
alumínio

Escova para
limpeza

Ponteira grande
75 mícrons

Ponteiras pequenas
75, 100 e 150

mícrons

Conexão para
engate

Ponteira da 
caneta peeling

Acessórios

003161

002741

001474

003162

000878

000869

000721

Ponteira
grande

75 mícrons

Filtro para
peeling 

diamante

Escova
para limpeza

Corpo de
alumínio para

caneta

Ponteira
pequena

75 mícrons

Ponteira
pequena

100 mícrons

Ponteira
pequena

150 mícrons

Código

Kit 5
ponteiras Opcional DescriçãoNome

Kit 3
ponteiras

Ponteira diamantada indicada para a
microdermoabrasão com maior
intensidade de esfoliação.

Ponteira diamantada indicada para a
microdermoabrasão com média
intensidade de esfoliação.

Ponteira diamantada indicada para a
microdermoabrasão com menor
intensidade de esfoliação.

Ponteira diamantada indicada para a
microdermoabrasão com maior
intensidade de esfoliação.
Indicada para grandes áreas

Escova em nylon, utilizada para
higienização do corpo de alumínio.

Filtro conectado dentro da caneta,
para reter as sugidades antes de
passar pela mangueira.

Corpo de alumínio que conecta a
ponteira com o engate da
mangueira.

01 unid.

02 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.
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Acessórios inclusos

Confira na tabela abaixo as peças que acompanham a caneta de peeling de diamante:



Indicações e
técnicas de aplicação

INDICAÇÕES

MICRODERMOABRASÃO COM PEELING DIAMANTE

DEFINIÇÃO

EFEITOS PRODUZIDOS

VANTAGENS

A microdermoabrasão com peeling diamante consiste em uma caneta com ponteira de lixa diamantada que no centro da ponteira possui um orifício
para sucção. A caneta é conectada a um aparelho de vácuo (Beauty Dermo) que puxa a pele e a comprime contra a ponteira, tornando a esfoliação
ainda mais efetiva e aspirando as impurezas da pele. Promove uma remoção mecânica e controlada das camadas mais superficiais da pele, com
esfoliação limitada à epiderme, podendo chegar a derme papilar. A abrasão e esfoliação são controladas e estimulam a produção de colágeno, que
vem a ser a chave da elasticidade e do tônus facial. É um peeling leve, indolor, podendo ser usado para preparo da pele para peelings químicos ou
utilizado isoladamente com bons resultados.

- Melhoria da qualidade da pele

- Regeneração celular

- Incremento na produção de colágeno

- É simples, indolor, e com recuperação rápida sem atrapalhar a vida profissional ou a social do paciente.

- Não há necessidade de se interromper nenhum procedimento cosmético ou estético para realizá-lo, pois não há interações químicas.

- Esfoliação suave, controlada e uniforme

- Perfeita visibilidade da profundidade da esfoliação.

- Limpo, livre da contaminação;

- Ótima relação custo/benefício: não utiliza consumíveis

- Sem anestesia, eritema, crostas;

- Pode ser feito em qualquer época do ano;

- Pode realizar em todo o corpo;

- Pode ser usado em todos os tipos de pele, inclusive em peles morenas e também bronzeadas. 

- Controle: combinando os diferentes tamanhos de partículas de diamante com a intensidade de vácuo do equipamento.

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO

 

SESSÕES

1) Determinar a profundidade de esfoliação escolhendo a ponteira diamantada, a intensidade de vácuo ajustando o botão Intensity do equipamento e o

      número de passadas na área tratada;

2) Deve-se estirar a pele com o objetivo de facilitar os movimentos com a caneta;

3) Começar pela região frontal;

4) Girar a cabeça e realizar a aplicação em uma hemiface.

5) Voltar a girar a cabeça e repetir no outro lado;

6) Diminuir o vácuo e tratar o pescoço;

7) Diminuir ainda mais o vácuo e tratar a região peri-orbital;

Cada sessão dura aproximadamente de 20 a 30 minutos;

O número de sessões é variável, em geral de 4 a 10 separadas por intervalos de 1 a 3 semanas;

Resultados: já na primeira sessão fica uma sensação de suavidade na pele, porém os resultados ficam mais visíveis a partir da terceira sessão;

Recomenda-se sessões de manutenção bimestrais ou trimestrais.
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- Cicatrizes (amenização)
- Fotorejuvenescimento (prevenção e tratamento)
- Linhas de expressão
- Hipercromia
- Peles lipídicas/comedões
- Revitalização epitelia
- Estrias
- Foliculite
- Preparo para aplicação de princípios ativos



Instalação do produto

Protocolos
PRÉ-TRATAMENTO

SUGESTÕES DE TRATAMENTO

Procedimento visando amenizar rugas superficiais

REAÇÕES ADVERSAS

CUIDADOS

História clínica: doenças, uso de medicações, antecedentes dermatológicos, infecções, tipo de cicatrização, etc.

Fototipo da pele (Fitzptrick), sensibilidade da pele, alergias.

1) Realizar assepsia com gel ou sabonete de limpeza;

2) Tonificação, para equilibrar o pH da pele;

3) Iniciar a microdermoabrasão com a pele seca e totalmente isenta de produtos cosméticos;

4) Aplicar loção calmante;

5) Realizar a iontoforese com corrente galvânica, aplicando um cosmético apropriado a cada tipo de pele

6) Aplicar máscara calmante e hidratante por 15 minutos 

7) Finalizar o tratamento com filtro solar

As reações, em geral, são passageiras, permanecendo não mais que 30 ou 40 minutos, entre elas:

Eritema leve com sensação de ardor, também leve

Secura transitória e suave descamação

Sensação de enrijecimento da pele

Hipopigmentação transitória

Hiperpigmentação transitória (preparar previamente a pele)

Infecção secundária na área esfoliada ou má cicatrização em dermoabrasões profundas.

1) Conecte uma ponta da mangueira 
ao seu aparelho.

2) Conecte a outra ponta da
mangueira à conexão para engate.

3) Conecte a ponteira diamantada na 
caneta.

4) Finalize a montagem.
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Detalhe de montagem

Encaixe do filtro
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Cuidados com o aparelho

Dúvidas mais comuns

RECOMENDAÇÕES

HIGIENIZAÇÃO

Começar sempre com diamantes finos e pouca pressão de vácuo, aumentando gradativamente;

É mais confortável para o paciente um número maior de passadas com pontas finas do que poucas passadas com pontas grossas;

Ao trocar uma ponta fina por uma grossa, diminuir a intensidade de vácuo;

Tensionar a pele com a mão livre durante a aplicação;

Orientar restrição ao sol por 14 dias a contar da data do Pelling.

Utilizar filtro solar com FPS mínima de 30.

A higienização das ponteiras do peeling de diamante deve ser feita com água e sabão neutro ou solução degermante.

Deve se trocar o filtro da caneta peeling de diamante periodicamente e fazer a limpeza do corpo da caneta com a escova apropriada que acompanha o kit 
peeling de diamante.

1. O que é a microdermoabrasão?

2. Quais os efeitos da microdermoabrasão?

3. Em quais equipamentos utilizo o kit peeling?

4. Qual o diâmetro do engate da caneta?

5. Posso adaptar o kit peeling em outro equipamento de vacuoterapia ? 

6. Quantas vezes na semana posso realizar o peeling de diamante ? 

7. Qual a diferença entre o peeling de diamante e o peeling de cristal?

É a remoção mecânica e controlada das camadas mais superficiais da pele, uma esfoliação limitada na epiderme podendo
chegar a derme.

Melhora a qualidade da pele, promove regeneração celular, incremento na produção de colágeno.

Pode ser utilizado no equipamento Beauty Dermo da marca HTM.

Possui diâmetro do engate de 6mm.

Sim,  desde que a mangueira tenha 6 ou 8 mm de diâmetro.

Orientamos a realização do peeling de diamante uma vez por semana. 

O peeling de diamante e o peeling de cristal tem a mesma função, a diferença é que o peeling de diamante faz uma renovação celular através do atrito das 
ponteiras diamantadas, já o peeling de cristal libera microcristais, que são responsáveis pela esfoliação.
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