
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE JETT PLASMA LIFT E MEDICAL 
 

1. Muitas vezes quando estamos usando o equipamento de Jett Plasma para procedimentos com 

as ponteiras prateadas não veremos o feixe do plasma, no entanto o plasma está sendo 

descarregado, mas não podemos ver. O paciente não irá sentir nada, apenas o aquecimento. 

Isso está correto? 

Quando é feito o tratamento estético com Jett Plasma Lift ou Medical (pontas de prata) é realizado a 

descarga de plasma não é visível, no entanto ela está lá. Devido à alta tensão, os elétrons livres são 

acionados colidindo com as células da pele, causando assim o efeito térmico. Simultaneamente, o 

fluxo de elétrons livres sob alta tensão de 5000V abre os canais de Na/K na epiderme, fazendo com 

que células as achatadas comecem a absorver a água e as outras substâncias ativas do espaço 

extracelular. Com isso elas passam a ser mais “redondas” e o efeito de “elevação” da pele acontece. 

 

2. É possível realizar tratamentos com Jett Plasma Lift para tecido pigmentado ou telangiectasia 

(microvasos)? Nestes casos deve apenas ser utilizado o Jett Plasma Medical ou posso usar Jett 

Plasma Lift fazendo mais sessões? 

Para estas indicações você tem que usar o Jett Plasma Medical, com a ponta dourada. Somente ele é 

capaz destruir as células da pele. 

 

3. O Jett Plasma Lift e o Jett Plasma Medical diferem na intensidade de potência? A diferença para 

tratamentos entre eles é somente a ponteira dourada? 

Não, os equipamentos diferem substancialmente em sua intensidade, sendo o Jett Plasma Lift 

destinado somente para fins estéticos. No modelo Lift não há destruição das células da pele e a saída 

máxima é 0,875W, já no Medical a saída máxima é 1.8 W. O modelo Lift pode ser manuseado por 

profissionais da estética, já o Medical deve ser manuseado por profissionais da saúde. Com o Lift os 

esteticistas podem corrigir “falhas” de pele que não prejudiciais à saúde do paciente, no sentido 

oncológico ou dermatológico. Já o Medical deve ser manuseado por profissionais treinados da saúde, 

que devem avaliar se é seguro tratar ou remover determinada alteração cutânea. Como exemplo 

prático temos as verrugas, apenas um profissional da saúde pode avaliar se a mesma oferece risco 

ao paciente e fazer a remoção com o Jett Plasma Medical utilizando a ponteira dourada. 

 

 


