Beauty Dermo
Plataforma multifuncional
de vácuo para uso estético
facial e corporal
Alta tecnologia em microcontroladores
Design moderno e inovador
Emissão contínua e pulsada
Completo kit de acessórios
faciais e corporais

Novo display LCD blue light
Aparelho leve
(ideal para atendimento home care)

Vácuo regulável,
potente e seguro
Fácil manuseio e programação

Teclas soft touch
Massagem mecânica
vigorosa
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Filtro removível para impurezas:
protege o equipamento

Desligamento automático:
ao final do tempo programado,
o equipamento automaticamente
termina a aplicação.
Microdermoabrasão:
permite que o profissional adquira o
kit peeling diamante separadamente

Registro ANVISA 80212480024

Combate estrias, gordura localizada e celulite, através de
drenagem e massagem mecânica.
Auxilia no rejuvenescimento e limpeza da pele, através da
utilização do peeling de diamante.
Plataforma multifuncional de vácuo para uso estético facial e
corporal.
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Garantia estendida HTM

Conheça o Beauty Dermo

acessórios

protocolos

indicação

instalação
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Para mais informações sobre o Beauty Dermo,
acesse nosso canal no Youtube “HTM e Você”:
https://www.youtube.com/watch?v=upK0k8O2Sv4

Código: 000975
A seguir conheça os acessórios inclusos
e as possibilidades de acessórios opcionais.
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Visão geral
Parte frontal
LED ON
Display de cristal líquido

Quando aceso (LED verde) indica que
o equipamento está ligado.

Tecla SELECT
Responsável pela seleção dos parâmetros
definidos para a aplicação.

Teclas UP e DOWN
Permite a alteração dos parâmetros do
modo de emissão e do tempo no display.

Tecla START|STOP
Marcador de vácuo

Conector da mangueira

Botão Intensity
Altera a pressão
na saída da ventosa
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Parte traseira

Conector do cabo
de força
Porta fusível
Chave liga/desliga

Filtro de impurezas
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Acessórios
Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento
e quais são opcionais:
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Acessórios inclusos
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Código

Nome

Quantidade

Descrição

004887

Cabo de força
3x1mm2

01 unid.

Cabo de força para conexão à rede elétrica.

003602

Ventosa
rolete corporal
grande

01 unid.

Indicada para grandes áreas como coxas e glúteos
realizando uma massagem mecânica.

002745

Ventosa
sino corporal
boro

01 unid.

Indicada para o tratamento de grandes áreas, realizando
o processo de depressodrenagem linfática.

002747

Ventosa
facial
luneta 12mm

01 unid.

Indicada para o tratamento de pequenas áreas e
tratamentos faciais.

002746

Ventosa facial
bico de pato

01 unid.

Indicada para depressodrenagem linfática facial.

003163

Adaptador de
engate
(conexão de 6mm)

01 unid.

Adaptador que conecta a mangueira ao prolongador do
aplicador ou diretamente na manopla.

003168

Prolongador
do aplicador

01 unid.

Pode ser conectado na manopla corporal. Utilizado para
promover maior conforto durante a aplicação.

001249

Mangueira

01 unid.

Mangueira para conexão com 6mm de diâmetro.

003601

Manopla para
ventosa
corporal

01 unid.

Acessório em acrílico para o encaixe das ventosas rolete
corporal.

001262

Capa de
silicone
para ventosa
corporal

01 unid.

Capa protetora para a ventosa corporal.

004505

DVD
com manual
de instruções

01 unid.

Manual de instruções dos aparelhos

Acessórios opcionais
Nome

Quantidade

Descrição

000625

Kit completo

01 Kit

Suporte para aplicadores, 1 ventosa corporal rolete
pequena, 1 ventosa passarinho, 1 ventosa passarinho reto e
1 luneta 18mm.

000645

Kit facial

01 Kit

1 ventosa bico de pato, 1 ventosa passarinho,
1 ventosa passarinho reto, 1 luneta 12mm e
1 luneta 18mm.

003603

Ventosa
rolete corporal
pequena

01 unid.

Indicada para áreas menores como braços e prega glútea,
realizando uma massagem mecânica.

002744

Ventosa
bico de pato
corporal

01 unid.

Indicada para o tratamento de grandes áreas, pode ser
usada para depressodrenagem linfática.

002749

Ventosa facial
sino mini

01 unid.

Indicada para o tratamento de pequenas áreas.

002748

Ventosa
facial
luneta 18mm

01 unid.

Indicada para o tratamento de pequenas áreas.

002750

Ventosa
facial
passarinho

01 unid.

Indicada para a extração de comedões e tratamentos
faciais como o pós-operatório.

002751

Ventosa
facial
passarinho reto

01 unid.

Indicada para a extração de comedões e tratamentos
faciais como o pós-operatório.

002742

Suporte para
descanso dos
aplicadores

01 unid.

Utilizado para armazenar as ventosas faciais e corporais.

004525

Rack metálico
HTM

01 unid.

Suporte para o equipamento.
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Código

DA03.15 REV.03

Indicações e
técnicas de aplicação
BEAUTY DERMO é um equipamento de vacuoterapia com emissão contínua e pulsada. Possui design inovador, controle por meio de teclas soft
touch e visualização dos parâmetros em display LCD. Completo e versátil, suas combinações permitem tratamentos faciais e corporais e também
microdermoabrasão com o peeling de diamante.

Indicações
- Acne
- Sequela de acne
- Celulite (FEG)
- Estrias
- Queimaduras
- Gordura localizada
- Fibroses e aderências
- Contraturas musculares

Principais características
- Realiza massagem mecânica vigorosa, superior a massagem modeladora,
possibilitando a manutenção do ritmo da massagem por um tempo prolongado
(pressão e velocidade constantes).
- Gera menor desgaste físico do profissional durante as manobras.
- Possibilita a realização de depressodrenagem linfática. Auxilia na melhora do
contorno corporal.
- É indicado no pré e pós-operatório de lipoaspiração.
- Ameniza cicatrizes retráteis e aderentes.
- Realiza liberação miofascial.
- Não interfere na rotina diária do paciente.
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TÉCNICAS DE APLICAÇÃO
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1) A pele deve estar limpa e livre de vestuário.
2) Retire todos os adornos metálicos, como colares e brincos, etc. Esse procedimento evita lesões ocasionadas pela possível sucção desse tipo de material.
3) Admite-se pequena quantidade de creme, gel ou óleo para massagem, com ou sem princípios ativos em sua formulação, para auxiliar o deslizamento
dos aplicadores.
4) Ao selecionar os aplicadores, verifique o mais indicado. Não utilize aplicadores grandes em regiões pequenas, evitando a perda de vácuo através dos
orifícios formados entre o aplicador e a pele.
5) Inicie o tratamento com a técnica Palpar-Rolar, detectando as zonas de congestionamento, tecidual ou veno-linfático.
6) Em seguida, realize a Depresso Massagem Pulsada (DMP) para relaxar as regiões tensionadas, além de diminuir e eliminar as tensões presentes no
trajeto veno- linfático. Respeite as linhas de clivagem da pele e evite regiões com presença de hematomas, microvarizes e varizes.
7) Realize manobras suaves com o método de Depresso-Massagem Contínua (DMC), aumentando gradativamente até causar uma hiperemia, sempre no
sentido distal-proximal, respeitando o sentido das fibras musculares. O objetivo é descongestionar as zonas lipodistróficas e melhorar a fluidez da
substância fundamental.
8) Novamente com a Depresso Massagem Pulsada (DMP), aplique sobre as zonas ganglionares: supra clavicular, inguinal e poplíteo, realizando um
bombeamento mecânico (manobra de abertura e fechamento).
9) Agora, realize a Depresso Drenagem Linfática (DDL), com uma pressão abaixo de 100 mmHg, movimentando lentamente no sentido dos gânglios
linfáticos, provocando uma estase veno-linfática para eliminação de detritos.
10) Utilize a Depresso Massagem Pulsada (DMP) para encerrar com a manobra de fechamento ganglionar.

SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

Protocolos

Estrias
Procedimento:
Sentido: seguir a disposição das linhas de clivagem da pele.
1) Depresso Massagem Pulsada ao redor da região com estria.
2) Depresso Massagem Contínua sobre a estria.
Objetivos: melhorar a troficidade da cicatriz atrófica, com a estimulação dos fibroblastos e reconstrução do colágeno e fibra elásticas.
Edemas, pré e pós-operatório, queimaduras e cicatrizes
Objetivos
Pré-operatório:
Fortalecer os vasos sanguíneos e linfáticos da região a ser operada, desobstruindo possíveis congestionamentos.
Pós-operatório:
Suavizar consideravelmente edemas, drenando e descongestionando os tecidos e promovendo uma cicatrização mais rápida e de melhor qualidade. Nos
procedimentos pós-operatórios, ao seccionar o tecido, os vasos capilares e linfáticos são rompidos e levam de 7 a 15 dias para restabelecer sua
circulação.
Lipoaspiração
Início: 24 horas do pós-operatório.
Procedimento
1) Depresso Massagem Pulsada para a estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
2) Depresso Massagem Linfática para a drenagem de edemas e hematomas.
Objetivos: aliviar o desconforto, acelerar a absorção de equimoses e auxiliar no equilíbrio do tecido (canais abertos pela cânula).
Queimaduras e cicatrizes hipertróficas
Início: depende do estágio de cicatrização e da sensibilidade do paciente.
Procedimento
1) Depresso Massagem Pulsada para a estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
2) Depresso Massagem Linfática para a drenagem de edemas e hematomas.
Objetivos: Desfibrosagem, realinhamento das fibras e melhora da qualidade da pele.
Cicatrizes hipertróficas e queimaduras
Atenuar imperfeições, guiando o tecido o mais perto possível da normalidade. A ação do vácuo provoca um desfibrosamento e realinha as fibras colágenas
e elásticas pelo aumento de irrigação e oxigenação do tecido.
Mamoplastia
Início: 5 dias do pós-operatório.

Face lifting e bleforoplastia
Início: 5 dias do pós-operatório
Procedimento:
1) Depresso Massagem Pulsada para estimulação ganglionar (manobra de abertura e fechamento).
2) Depresso Massagem Linfática para drenagem de edemas e hematomas.
Objetivos: avaliar o desconforto, melhorar a cicatrização, evitar a formação de fibrose e tonificar tecidos.
Envelhecimento cutâneo: rugas
Procedimento
1) Depresso Massagem Contínua agindo como esfoliante, para retirar da camada córnea as células descamantes e desempenhar um papel de regulação e
hidratação.
2) Depresso Massagem Pulsada para restaurar a microcirculação cutânea, estimulando a atividade dos fibroblastos e melhorando a flexibilidade da pele.
3) Depresso Massagem Linfática para estimular os traços vasculares, drenar os exudatos metabólicos (melhorando a cor da pele) e realizar um
“alisamento” cutâneo.
Acne e seborréia
Procedimento
1) Depresso Massagem Contínua agindo como esfoliante, para retirar da camada córnea, das células descamantes e desempenhar um papel de regulação e
hidratação.
2) Depresso Massagem Pulsada para restaurar a microcirculação cutânea, estimulando a atividade dos fibroblastos e melhorando a
flexibilidade da pele.
3) Depresso Massagem Linfática para estimular os traços vasculares, drenar os exudatos metabólicos (melhorando a cor da pele) e realizar um
“alisamento” cutâneo.
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Abdominoplastia
Início: 7 dias do pós-operatório.

Instalação do produto

1) Conecte o cabo de força ao
equipamento.

2) Conecte o equipamento na
tomada 110V ou 220V.

3) Conecte a mangueira azul ao
equipamento.

4) Encaixe o adaptador de engate à
mangueira de conexão.

Adaptador de
engate

Anel retentor
Filtro
Prolongador do
aplicador

6) A manopla com capa de silicone
vem protegida com um plástico;
remova essa proteção.

7) Na manopla com capa de
silicone deve-se colocar um filtro
para evitar acúmulo de sujidades.

8) Observe o filtro colocado
embaixo do anel retentor.

9) Rosqueie a ventosa rolete
grande ou pequena.

10) Rosqueie o prolongador do
aplicador na manopla para ventosa
corporal.

11) Rosqueie a ventosa no
adaptador de engate.

12) Ligue o equipamento.
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5) Encaixe o adaptador de engate
no prolongador do aplicador.

Detalhe de montagem
Acoplamento da mangueira
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Desacoplamento da mangueira

Cuidados com o aparelho
CUIDADOS TÉCNICOS

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que está ligando-o
conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do
aparelho.
Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois além de perder a
garantia você colocará em risco a sua saúde. Ocorrendo qualquer
defeito, entre em contato com a HTM, que lhe informará a assistência
técnica 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 conexão.
Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro
equipamento.

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos à
condensação.
Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura
superior a 60ºC ou inferior a -20ºC.
Não exponha o equipamento ao sol, chuva ou umidade excessiva.

CUIDADOS NO TRANSPORTE
Para transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de
embalagem usado pela HTM. Procedendo desta forma, você garantirá
a integridade do mesmo. Para isso, aconselha-se que a embalagem do
equipamento seja guardada.

RECOMENDAÇÕES

CUIDADOS COM A LIMPEZA
Limpeza do gabinete
Utilize apenas um pano seco
Limpeza do filtro de impurezas
Para limpar o filtro, localizado na parte posterior do equipamento, gire
o reservatório plástico no sentido horário. Após a remoção, limpe
utilizando água e sabão. Não use produtos químicos e/ou solventes.
Após a limpeza, encaixe o reservatório novamente e gire no sentido
anti-horário, exercendo ligeira pressão para evitar a perda de vácuo.

O excesso de cremes, géis ou óleos podem ocasionar danos ao
equipamento.
A utilização da tela de filtro é obrigatória durante a massagem por
vácuo. Sua utilização, associada com o filtro de proteção interno do
equipamento, garante o melhor funcionamento e a durabilidade da
bomba de vácuo.
O equipamento possui um filtro, localizado em sua parte posterior,
que deve ser limpo frequentemente.

.

Limpeza dos Aplicadores
Após utilizar os aplicadores, limpe-os com água corrente e detergente
neutro ou sabão. Limpe diariamente os aplicadores antes de guardálos, para remover o excesso de géis e/ou produtos cosméticos
utilizados e para evitar que produtos sequem ou fiquem incrustados
nos eixos dos mesmos, danificando sua aplicabilidade.

Dúvidas mais comuns
1. O equipamento necessita ser ligado com filtro de linha?
O equipamento não necessita ser ligado com filtro de linha, pois o mesmo possui filtro interno.
.

2. Quem pode operar o aparelho?

.

Só pode ser operado por profissionais da área, devidamente habilitados e capacitados.

3. O que é vacuoterapia?
A vacuoterapia, também conhecida como dermotonia ou endermologia, consiste basicamente na utilização de pressão negativa contínua aplicada através
de aplicadores denominados manípulos ou ventosas, que apresentam-se em vários modelos e formatos, destinados a inúmeros procedimentos
terapêuticos, corporais e faciais.
.

4. Como deve ser feita a limpeza do filtro do equipamento?
O filtro está localizado na parte posterior do equipamento e deve ser limpo frequentemente. Para limpar, remova-o do gabinete girando o
reservatório no sentido horário, lave-o com água corrente e detergente neutro. Aguarde secar e recoloque no local, girando no sentido anti-horário
e exercendo ligeira pressão para evitar a perda de vácuo.
.

5. Ao ser adquirido separadamente, o kit de caneta diamantada com cinco ponteiras poderá ser adaptado ao
equipamento?
Sim, o kit é adaptável ao equipamento Beauty Dermo. Com ele será possível realizar o peeling de diamante.
.

6. Qual a espessura da mangueira do Beauty Dermo?
6 mm.

7. O equipamento pode ser utilizado com gel ou óleo?
.

Sim, porém é aconselhável uma quantidade mínima, somente para auxiliar no deslizamento das ventosas. Além disso, é indispensável a utilização do filtro
no aplicador e sua higienização logo após a aplicação.

8. O kit peeling diamante já acompanha o equipamento Beauty Dermo ?
.

Não, o kit peeling diamante é um acessório e pode ser adquirido separadamente.
.
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Características técnicas

DA03.15 REV.03

Equipamento:
Origem:

Beauty Dermo
HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda

Nome técnico e função:
Tensão AC de alimentação:
Frequência da tensão de alimentação:
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T:
Potência de entrada:
Temporizador:
Pressão:
Peso do equipamento sem acessórios:
Dimensões (LxAxP):
Temperatura de armazenamento:
Faixa de umidade relativa do ar recomendada para
armazenamento e transporte:
Embalagem para transporte:
Número de canais de saída:

Bomba vácuo para Estética
100V~ ou 230V~ ±10%
50/60Hz ±10%
1A / 250V~
100VA ±10%
1min a 60min ± 10%
-10 A -550 mmHg
3,350Kg
383x250x330mm
-20ºC a 60ºC
10% a 60%
Utilizar a original
1 canal

