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Características do 
Protocolo 

INDICAÇÕES DE USO 

Indicação de uso Pequenos vasos Verrugas Rugas Estrias Manchas Acne 

Nível de energia Nível 7-8 Nível 8 
Nível 1-5 (quanto 
maior o aplicador, 

maior a intensidade) 
Nível 7-8 Nível 7-8 Nível 6-7 

Número de 
sessões 

Uma sessão. Repetir se 
necessário. 

Uma sessão. 
Uma sessão. Repetir se 

necessário. 

Uma sessão. Repetir se 
necessário, não 

ultrapassando período 
total de 8 semanas. 

Uma sessão. Repetir se 
necessário. 

Uma sessão. Repetir se 
necessário. 

Técnica de 
aplicação 

Técnica em Zig-Zag 
dispersa. Oxidação da 

pele. 
Aplicar a energia sobre 

pequenos vasos e 
hemangiomas. 

Cauterização total da 
superfície da verruga, 
(evaporação) da base. 

Determinar área de 
aplicação, 

simetricamente nos 
dois lados da face. 

Aplicar gel 
eletrocondutor, 

espalhando-o sobre a 
pele, usar técnica de 
Zig-Zag dispersa nas 

rugas. 
Também é possível 
utilizar a técnica de 

aplicação pontilhada. 

Potência 7-8, técnica 
em Zig-Zag dispersa. 

Oxidação da pele. 
Aplicar a energia sobre 
a estria, resultando em 

uma oxidação 
semelhante a um 

bronzeamento leve. 

Potência 7-8, técnica 
em Zig-Zag dispersa. 

Oxidação da pele. 
Aplicar a energia sobre 
a mancha, resultando 

em uma oxidação 
semelhante a um 

bronzeamento leve. 

Potência 6-7, aplicação 
em Zig-Zag dispersa. 

Usar gel 
eletrocondutor; 

Aplicar a energia sobre 
a acne. 

Área de aplicação Área da lesão. Área da lesão. 

Área ao redor dos 
olhos, especialmente, 

sobre as rugas 
profundas. 

Área da lesão. Área da lesão. Área da lesão. 
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Contraindicações 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

Marca-passo, sistema 
de monitorização da 

pressão arterial, 
Holter ou ECG, outro 
dispositivo elétrico 

implantado, 
epilepsia, gravidez, 
implantes de metal 

na área de 
tratamento, 

problemas de pele, 
erisipela, doenças 

oncológicas, outras 
doenças dificilmente 

controladas. 

 

 

 

 


