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1. INTRODUÇÃO 

 
Sobre o sistema iCRYO: 
 
 A característica marcante deste tratamento é que a gordura localizada é 
direcionada usando uma técnica especial de congelamento.  
 Gradualmente, as células de gordura são eliminadas ao longo de um período 
de dois a quatro meses. 
 O procedimento reduz a gordura em uma parte escolhida e direcionada do 
corpo, como a cintura, as costas e o estômago, por exemplo. Este método não requer 
cirurgia, não há anestesia, sem agulhas, sem cortes, e só atinge células de gordura sem 
prejudicar a pele ou qualquer outro tecido. 
 Os resultados da iCRYO são praticamente da mesma forma que os processos 
de redução de gordura natural resultariam. 
 Não há nenhum profissional que faça uso de medicação para dor, e a maioria 
das pessoas que faz o tratamento não precisa de tempo de recuperação e no mesmo 
dia pode retornar as atividades diárias normais. 
 A criolipólise é um procedimento indolor e seguro, o cliente pode relaxar \ 
descansar (dormir), podem utilizar o tempo lendo um livro ou trabalhando em seu 
laptop, por exemplo. 
 
 
 

2. TEORIA 

 
 Chama-se de "método de congelamento de gordura”. 
 Essa tecnologia não-invasiva "fria" esfria o tecido adiposo para induzir a 
apoptose (morte programada de célula diposa, neste caso), reduzindo a gordura 
corporal sem danificar outros tecidos. 
 Estudos histológicos em pessoas, documentaram que uma sessão com 
duração média de 60 minutos resulta em um processo inflamatório de baixo grau que 
continua por 3 meses, durante o qual, células adiposas são fagocitadas (digeridas) por 
células fagocitárias (macrófagos) e ocorre uma resposta fibrótica dérmica. 
 O processo envolve um dispositivo de resfriamento que é colocado na pele 
para resfriá-lo rapidamente. É considerado seguro e eficaz para a maioria dos 
pacientes que procuram a remoção de gordura de áreas específicas, como o abdômen, 
cintura e costas, por exemplo.  
 É um tipo de tratamento da pele que é uma redução local não cirúrgica dos 
depósitos de gordura para remodelar os contornos do corpo. A exposição ao 
resfriamento é definida de modo a causar a morte celular do tecido adiposo 
subcutâneo sem dano aparente à pele sobrejacente, pois as células adiposas são 
sensíveis ao frio. O procedimento é classificado como uma alternativa não cirúrgica à 
lipoaspiração. Foi sugerido que é uma alternativa rápida  comparado a uma 
lipoaspiração, e como não é invasivo e pode ser feito sem riscos sérios. 
 
 
2.1 ATENÇÃO PARA O USO DA MÁQUINA: 
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1. Sugere que  a pressão do vácuo seja usada a -300 ~ -500KPa na clínica B. A 

temperatura (refrigeração) usadade 3-5ºC. Quando a máquina é ligada, verifique se há 

diferença de temperatura dos dois refrigeradores termoelétrico, não podendo ser 

superior a 1 grau. Cada tempo de tratamento em torno de 20 minutos. 

2. Em primeiro lugar limpar a pele até ficar seca 100% antes do tratamento. 

3. Espalhe a membrana (MANTA) anti-congelante na pele. 

4. Posicione verticalmente ou horizontal a peça de mão da criolipólise de acordo com a 

área de tratamento e pressione levemente; depois, pise no pedal (basta um passo de 

pedal). Posteriormente, a sonda absorverá a pele e manterá vácuo suficiente para 

tratamento automático.  

5. Se quiser interromper o tratamento, pise continuamente no pedal por 2-3s ou toque 

em "standby" na tela LCD; então ele pára de funcionar automaticamente. 

6. Após os tratamentos, deve limpar cuidadosamente a sonda de tratamento, incluindo 

a sonda interna e externa. 

 
 

3. CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O EQUIPAMENTO 

 

 Evite locais sujeitos às vibrações. 

 Instale o aparelho sobre uma superfície firme e horizontal, em local com 

perfeita ventilação. 

 Em caso de armário embutido, certifique-se de que não haja 

impedimento à livre circulação de ar na parte traseira do aparelho. 

 Não apóie sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que 

obstruam a ventilação. 

 Evite locais úmidos, quentes e com poeira. 

 Posicione o cabo de rede de modo que fique livre, impedindo possíveis 

danos. 

 Não introduza objetos nos orifícios do aparelho e não apóie recipientes 

com líquido sobre o mesmo. 

 Proteja a parte externa do equipamento de produtos corrosivos, fogo e 

água. 

 Os acessórios deveram ser guardados limpos e desconectados.  

 Caso a área de localização do estabelecimento sofra frequentemente 

quedas no fornecimento de energia elétrica, é aconselhável utilizar um 

estabilizador de voltagem eficaz, o que evitará inúmeros transtornos.  
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 Guarde seu aparelho sempre em local estável e seguro, longe do tráfego 

de pessoas. 

 Para limpeza do equipamento sempre com pano úmido com água.  

 
 

4. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

 

SAÍDA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1000W 

POTÊNCIA ULTRASSÔNICA 1-50W\CM2 

PRESSÃO DO VÁCUO  0~-1Mpa 

NÚMERO DO PEÇAS  2 
S1: PARA TRATAMENTO DE PEQUENAS 
ÁREAS 
S2: PARA TRATAMENTO DE GRANDES 
ÁREAS 
 

NÚMERO DE DISPAROS  NO LIMITED  

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ÁGUA +VENTO+SEMICONDUTOR+GEL DE 
REFRIGERAÇÃO 

REFRIGERAÇÃO NA PELE 0~10ºC 

LCD DISPLAY 3 
S1: 11” TELA TOUCH COLORIDA LCD 
DISPLAY 
S2: 3.5” TELA TOUCH COLORIDA LCD 
DISPLAY 
S3: 3,5” TELA TOUCH COLORIDA LCD 
DISPLAY 

LINGUAGEM  INGLÊS 

EXPEDIENTE  CONTINUAMENTE  
 

DIMENSÃO  DO EQUIPAMENTO 53 X61X113CM  

TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO  10ºC ~-10ºC 

PESO DO EQUIPAMENTO 30KG 

VOLTAGEM  220V  

DIMENSÕES DAS CAIXAS (VOLUMES) QUEIZE DO EQUIPAMENTO: 1,18cm (alt.) 
x 56 cm (comp.) x 69 cm (larg.) 
 
CAIXA DOS ACESSÓRIOS: 40cm (altura) x 
47 cm (larg.) x 40 cm (comp.) 
 

PESO DAS CAIXAS COM O 
EQUIPAMENTO E OS ACESSÓRIOS 

PESO QUEIZE COM O 
EQUIPAMENTO:51,900 Kg 
 
PESO CAIXA COM OS ACESSÓRIOS: 
12.800 Kg 
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5. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 

 
 
 
 
 

ITENS NOME IMAGENS QUANTIDADES 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
PEDAL 

 

 
 
 
1 

 
 
2 

 
 
CABO 
DE 
FORÇA 

 

 
 
1 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
MANÍPULO 
GRANDE 

 
 

 
 
 
 
1 
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MANÍPULO 
MÉDIO 

 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
MANÍPULO 
PEQUENO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
1 

 

 MANÍPULO OPCIONAL: Disponível nos tamanhos M e G. 
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***** Manípulo 5D:  faz o congelamento nas 5 dimensões do manípulo à -10º, com 

redução de até 82% da gordura na região aplicada já na primeira aplicação. 

 

 

 

6. RECURSOS 

 

◆ Display LCD colorida de 10,4”, é uma 

operação clássica e muito fácil. 

◆ Software humanizado, fácil e seguro 

para você operar.  

◆ Conector dos EUA com “plug and 

play”. A operação é simples, rápida, 

segura e confiável  

◆ Duas alças podem trabalhar ao mesmo 

tempo conforme a exibição da imagem 

ao lado. 

 

Atenção: Quando você escolher o menu “Cryolipolysis A + B”, por favor, certifique-se 

que as duas peças estão trabalhando juntas na pele ao mesmo tempo; Se você só 

precisa usar uma peça de mão criogênica, não escolha o menu “Cryolipolysis A + B”, 

pois a sucção não é suficiente utilizando apenas um manípulo e o outro não, 

afetando assim, o resultado do tratamento e não será bom para a máquina; 

 

7. INDICAÇÕES 

 

 Rearquitetura facial  

 Redução de gordura 

 Melhora da celulite  

 Emagrecimento 

 Modelagem corporal  

 Aumento do metabolismo corporal 

 Bichectomia 

 Púbis 

 Papada 
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 8. CONTRA INDICAÇÕES 

 

 Doenças graves como: 

 Doença cardíaca 

 Doença hepática 

 Hipertensão arterial  

 Diabetes 

 Pacientes com epilepsia 

 Mulheres grávidas 

 Mulheres que amamentam,  

 Uma operação abdominal dentro de 3 meses 

 Ciclo menstrual 

 Próteses metálicas  

 Tratamento sobre a genital masculina 

 Deve ser aplicado após 1 hora da refeição 

 

9. ANÚNCIOS DE SEGURANÇA 

 

 

9.1 Introdução de segurança  

 

O sistema de redução de gordura é um equipamento médico de alta 

tecnologia com segurança e confiabilidade, principalmente para a remoção de gordura 

localizada, Tratamento Linfático, endurecimento da pele e melhora da elasticidade da 

pele e Etc. Para usar a máquina com segurança, os operadores e assistentes devem 

conhecer o aviso de segurança neste capítulo.  

Com designer inovador e alta tecnologia, possui uma tela touch de 10” com 
sistema de rotação 360 e tela touch 3” nos manípulos, que permite configurar todas as 
funções e parâmetros durante o tratamento sem precisar se afastar do paciente. 

É composto por 3 tamanhos de ponteiras diferenciadas, sendo grande, média “ 
Skin Care” que são manípulos blindados e o exclusivo Medical Slim que permite 
protocolos diferenciados, nas regiões de face, bochecha, papada e púbis ( monte de 
Vênus). 

Trabalha com dois manípulos simultâneos que otimiza o tempo do profissional, 
pois é possível trabalhar duas regiões ao mesmo tempo. 

Todos os manípulos do I-Crio, são adaptáveis para qualquer área do corpo, por 
possuir o sistema Medical Rubber, um material flexível, desta forma torna-se mais 
confortável e seguro o tratamento e ainda permite ao profissional criar protocolos 
exclusivos. 
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Por se tratar de uma criolipólise de quarta geração, o iCrio conta com exclusivo STOP 
PRESS, um sistema inteligente de vácuo, que ao atingir a pressão selecionada, desliga 
automaticamente a bomba de vácuo. Havendo alguma descompressão por movimento 
do cliente ou outros, a bomba ligará novamente ajustando a pressão, com isso o 
profissional passa a ter uma economia de até 85% de energia, uma vez que a bomba 
do I-Crio trabalha apenas 15% do período do tratamento. 
 Trabalha a vácuo nos modos contínuo e pulsado, dessa forma, é possível 
trabalhar de forma eficaz e confortável, nas áreas mais sensíveis do paciente. 
Além da alta tecnologia do iCrio, ele também proporciona 3 programas de tratamentos 
em um único protocolo e ainda permite a opção do profissional desenvolver e salvar 
seu próprio protocolo. 

Apresenta 5 programas pré definidos: face, braços, pernas, pescoço e corpo. 
Com todos esses benefícios e tecnologia o I-Crio criolipólise de quarta geração, 
permite o profissional trabalhar de forma eficaz, confortável, entregando o melhor 
resultado ao seu paciente. 
 

 

Ele irá gerar alta pressão durante a operação, o operador 

deve estar atento e operar de acordo com este manual para 

tomar as medidas de proteção necessárias.  

 

 

 

Pacientes: A segurança dos pacientes depende principalmente de médicos bem 
treinados, bem como o layout da sala de tratamento adequado. A qualidade de vida 
cultural dos pacientes também é muito importante; eles devem entender os princípios 
do tratamento. Os pacientes devem ser protegidos de forma eficaz quando o 
tratamento. 
 

【ALARME PRINCIPAL】 
 
Para uso seguro, deve ler atentamente o aviso de alarme: 

1． Exceto o mecânico autorizado, pessoas que não sejam autorizadas pela FISMATEK 

terão que responder por qualquer dano no equipamento para com o cliente em caso 
de abrir o equipamento e também exercer a manutenção do mesmo; especialmente a 
estrutura interna dentro da máquina que inclui o bloco de controle da fonte de 
alimentação, o sistema refrigerando, e o ajuste das pontas de prova etc. 

2． Verifique se a voltagem do sistema está de acordo com a sua voltagem de 220v. 

3． A manutenção deve ser feita após desligar a máquina e retirar a linha da fonte 

elétrica. Ou é mais possível ferir pessoas e danificar o equipamento.  

4． Mantenha o manípulo limpo. 
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5． Não ligue a máquina em caso de vazamento de água em qualquer lugar. Ou deve 

retirar o cabo de força da tomada.  
 
Aviso principal:  
Para garantir uma operação segura, o seguinte aviso de segurança deve ser lido antes 
da operação.  
1. Exceto os técnicos da nossa empresa e assistências técnicas autorizadas pela 
FISMATEK, NINGUÉM tem permissão para abrir a máquina ou fazer qualquer revisão 
interna, ajuste interno da máquina e manípulos também não são permitidos.  
2. Por favor, verifique e confirme se a voltagem da sua tomada é equivalente a 
máquina (220V). 
3. Somente a energia é desligada, a máquina pode ser mantida. A manutenção 
enquanto a máquina está ligada pode danificar os operadores, pacientes e a própria 
máquina.  
4. Mantenha as ponteiras sempre limpas e secas. 
 
9.2. Segurança do LVD e EMC  

1. Alta pressão dentro do equipamento. É possível depositar eletricidade em algumas 

partes, mesmo após o desligamento. Por isso, não é permitido desconectar o 

equipamento além da autorização da fábrica.  

2. Na manutenção, desligue a máquina e desconecte a fonte de alimentação em 

primeiro lugar; e depois observe pessoalmente.  

3. Cuidados em movimento.  

4. Ligue o fio de aterramento.  

9.3. Prevenir o fogo  

1. Por favor, tome medidas para reduzir o risco inflamável na sala de tratamento  

2. Mantenha a pele limpa e seca antes do tratamento  

3. Ao congelar a cabeça de tratamento ou outras partes com etanol, aguarde até secar. 
 

9.4. Configurações de segurança do sistema  

1. Existem algumas configurações de segurança dentro do equipamento, por favor, 

conheça os seus locais e saiba usar métodos para isso.  

2. Chave: é usada para ligar ou desligar a máquina, apenas fornecida pela nossa 

empresa. 3. Botão de emergência: o interruptor vermelho é usado para desligar a 

energia em caso de emergência. Pressione para baixo para parar a fonte de 

alimentação imediatamente; Vire à direita para recuperar a fonte de alimentação. 
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9.5. Inspecção automática 

 Ao ligar a máquina, ela será inspecionada automaticamente. Com cerca de 1 minuto 

de execução automática, ele entra na próxima etapa.  

9.6. Nível do equipamento  

1. Choque elétrico e proteção: nível 1, nível BF  

2. Resistência à corrosão líquida: comum  

3. Modo de funcionamento: configuração contínua / tempo. Não é permitido usar a 

máquina misturando fármacos anestésicos inflamáveis com ar e óxido nítrico.  

 

 

10. INSTALAÇÃO DA MÁQUINA 

 

Por favor, abra a caixa de embalagem para verificar se a máquina está em bom 

estado e os acessórios estão completos ou não, se a máquina danificou ou os 

acessórios se  perderam no transporte, por favor entre em contato com o correio e a 

fábrica na primeira vez. Obrigado. Nós faremos o melhor para ajudá-lo! 

 
10.1. Componentes do dispositivo: 
 

a) São os pacotes quando você receber do correio: 2 volumes. 
 

 

 

          CASE DO EQUIPAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CAIXA DOS ACESSÓRIOS  
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O caminho para abrir a caixa de embalagem exterior:   

 

A. Gire a alavanca como na figura 1 para a posição mostrada na figura 2. 

B. Alternar a alavanca como na 2º imagem, então podemos abrir a embalagem como 
na terceira imagem a cima.  
 
C) Instrução da máquina principal como a imagem abaixo: 
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SUPORTE 

MONITOR LCD 

BOTÃO LIGA \ 

DESL. 

Manípulo B 

Manípulo A 

Botão de  

Emergência 

Tomada 

Interruptor de 

controle da fonte 

de  alimentação 



 16 
 

 
 
 
10. 2. Instalação da máquina  
 
Colocação: coloque a máquina no nível do solo, certifique-se que a sala de tratamento 
está limpa e cerca de 22 ~ 28 ℃ e umidade mais de 20%.  
 
Entrada de água: 
A. fonte de água: água destilada ou desmineralizada;  
 
Aviso prévio:  
 

 Depois de adicionar água, por favor não parafuse as tampas imediatamente. 
Deixe a água percorrer todo o circuito ao ligar máquina.  

 Sob o transporte, a água deve ser drenada e todas as tampas desparafusadas! 
 
 
 
Para colocação da água e conexão do pedal: 
         
 

Saída de água 

Entrada de 

água 

Conector 

manípulo A 

Ventilador 

Dreno de 

Água 

Conector 

manípulo B 

Pedal 

Fusível 
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A. Desrosqueie o parafuso do respiro “water overflow”. 
B. Desrosqueie o parafuso da entrada de água “water inlet” e encaixe o funil. 

Despeje 1,5 litros de água no funil. Quando vazar a água pelo respiro “water 
overflow” PARE de colocar a água.  

C. Para retirar a água do equipamento deixe as entrada “water overflow” e 
“water inlet” fechadas (rosqueadas) e somente a “water drain” desrosqueada 
(aberta), a água sairá por ela.  

D. Completar com água a máquina 1x por semana ou quando necessário.  
 

Atenção: não aperte as tampas para entrada de água e não deixe derramar água. 
Conecte as peças de mão no quadro principal. 
 
 
 
 

 
Operações: 
Plugar o conector do manípulo na máquina 
até o som de “clique” que significa uma boa 
conexão. Pressione os dois botões em 
amareloao mesmo tempo para desconectar o 
manípulo do equipamento. Faça esses 
trâmites ditos acima tanto no conector A 
quanto no B, para encaixe ou retirada dos 
manípulos da máquina.   
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 Observe se as placas de peltier na parte interna dos manípulos conectados a 
máquina resfriam quando o equipamento estiver ligado e programado. 

 Conecte o cabo de força e o pedal na máquina. 
 Depois ligue a máquina; você pode selecionar a peça de mão A ou B para 

tratamento em primeiro lugar. Neste momento o sistema de refrigeração 
funciona, por favor aguarde 3-5 minutos até que o manípulo fique frio que é 
permitida para iniciar a operação. 

 
Aviso de instrução de operação: 
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A máquina criolipólise pode ser usada em clínicas ou salões de beleza. Atenções na 
instalação são muito importantes:  
 

◆ Abra a embalagem, coloque a máquina em um local plano. Sugerimos que coloque 
a máquina em um lugar fixo.  

◆ Check up da máquina e acessórios, verifique se não há nenhum dano, nenhuma 
perda. 

◆ Certifique-se de boas condições de fornecimento de energia, incluindo o fio terra. 

◆ O Bom estado de todos os acessórios. 

◆ Tome cuidado com a água perto da tomada. 

◆ Teste de função. 
 
 

11. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 

 
1º - A PRIMEIRA TELA É A DE SAUDAÇÃO  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 
 
 

2º TELA INICIAL  
 
 

 
 
 

1- Controle somente do manípulo da saída A  
2- Controle somente do manípulo da saída B 
3- Controle simultâneo dos manípulos A e B  
4- Configuração 
5- Relógio (time) 

 
 

 
*******O manípulo A é usado para tratamento de pequenas áreas, como face, 
pescoço, braço, perna etc. A peça de mão B é usada para tratamento de grandes 
áreas, como costas, abdômen, etc. 
 

A- TELA CRIOLIPÓLISE A  
 

 

1 2 

3 

5 

4 
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Clicando em uma das áreas de tratamento aparecerá uma tela semelhante a 
imagem a seguir: 

 

 
(Tela referente a opção “Face” da tela anterior) 
 
 
 

B- TELA CRIOLIPÓLISE B  
 
 

 
 
 

Clicando em uma das áreas de tratamento aparecerá uma tela semelhante a 
imagem a seguir: 
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(Tela referente a opção “Corpo” da tela anterior) 
 
 

C- TELA CRIOLIPÓLISE A+B 
 

 
 
 
 
Clicando, por exemplo, na opção “Corpo”, abrirá uma nova janela onde irá 
apresentar os parâmetros para os 2 manípulos: 
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D- SE NA TELA CRIOLIPÓLISE “A” OU “B” APARECER NO CANTO DE CIMA OS 
ITENS SELECIONADOS ABAIXO: 

 
 

 
 
1). Alarme da temperatura da água: 
 

 
 
Alarme da temperatura da água: quando a temperatura é maior do que a configuração 
do sistema ---- 550C, o indicador mostrará como este e o som do alarme seguindo ao 
mesmo tempo. Em resposta, a máquina irá parar todo o trabalho imediatamente 
Alarme do fluxo de água: sem água ou pouca água. 
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2). Alarme do fluxo de água: 
 

 
 
 
Alarme do fluxo de água: sem água ou pouca água ou sem circulação de água no 
interior, o indicador mostrará como isso e o som do alarme seguindo ao mesmo 
tempo. Em resposta, a máquina irá parar todo o trabalho imediatamente 
 
 
 

E) MENU DA CRIOLIPÓLISE A OU B (PARA QUE SERVE CADA ITEM DA TELA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estes 3 botões são para os estágios de tratamentos que são 3, pressione cada botão daí 

você pode ajustar os parâmetros diferentes em cada momento de terapia durante a sessão, 

ou seja, podemos utilizar 3 tipos de parâmetro em um único protocolo.Pressione "pronto" 

e pise no pedal, a máquina vai começar a trabalhar a partir do estágio 1 pelos parâmetros 

que você ajustou, após terminar o estágio um, a máquina muda automaticamente para o 

estágio 2, e após terminar o estágio 2, ele continuará para o estágio 3, depois que terminar 

o estágio 3, ele irá parar o trabalho e a condição por “standby automaticamente. 
 

Configuração da 

temperatura do 

(s) manípulo (s) 

Indicação de 

temperatura 

do (s) 

manípulo (s) 

real 

Indicador 

de pressão 

de vácuo 

(-KPa) 
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Instrução de interruptores na plataforma : 
 

A. Pressão:  
Função: ajustar a pressão de vácuo, a escala de ajuste-50 ~ -600kpa  

Operação: toque em “△” para aumentar a pressão de vácuo;  

Toque em “▽” para reduzir a pressão de vácuo 
 

B. Tempo: 
 Função: configuração do tempo de trabalho, escala 2-60 minutos 

Operação: toque em “△” para aumentar;  

Toque em “▽” para reduzir 
 

C. Temperatura:  
Função: ajuste a temperatura dos manípulos, escala -10 ~ 100C 

Operação: toque em “△” para aumentar; 

Toque em “▽” para reduzir 

 
D. Salve: 

Função: salvar todas as configurações do sistema 
Operação: toque em “salvar” e faça a configuração diretamente. Não é afetado por 
ligar / desligar a máquina. 
 

E. Pronto: 
Função: deixe a máquina sob a condição de trabalho 
Operação: toque apenas em “pronto” 

Indicador de frequência 

de trabalho e 

configuração 

Configuração do tempo de 

trabalho 
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F.  Espera: 

Função: parar a condição de trabalho 
Operação: toque apenas em "espera" 
 

G. Retorno: 
Função: retornar para a última plataforma 
Operação: somente toque 
 

H.  Freqüência de trabalho: 
Função; controlar a frequência ao sugar. 
Operação; 0HZ (sugar todo o tratamento), 0.5HZ (sugar uma vez a cada 2 segundos), 
1HZ (sugar uma vez para cada 1 segundo), 2HZ (sugar duas vezes por segundo) 
opcional para sua escolha. 
 
 

F- TELA DE CONFIGURAÇÃO 
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ATENÇÃO: A ÚNICA OPÇÃO QUE O USUÁRIO CONSEGUE ALTERAR NESSA TELA É O 
SOM DO TOCHSCREEN, OS DEMAIS ITENS APENAS A ASSISTÊNCIA CONSEGUE 
MANIPULAR COM SENHA ESPECÍFICA.  
 
 
 
 
 
 

12. APLICAÇÃO CLÍNICA 

 
12.1 Parâmetros  
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AREA DE 
TRATAMEN
TO 

MANÍPU
LO 

MANÍPULOS 
ESTÁGIO DE 
TRATAMENTO 

PRESSÃO 
(-KPA) 

TIME 
(MIN) 

FREQUÊN
CIA 

TEMPERAT
URA 

CINTURA GRANDE  1 
2 
3 
 

100 
150 -200 
150-200 

20 
20 
20 

1 
0 
0.5 

4-5 
4-5 
4-5 

BRAÇOS E 
PERNAS 

MÉDIO 1 
2 
3 

100 
150-200 
150-200 

20 
20 
20 

1 
0 
0.5 

4-5 
4-5 
4-5 

 
CURSO DE TRATAMENTO 

O tratamento com Cryo deve ser uma vez por mês, 20% de 
redução de gordura após cada tratamento, até que eles 
fiquem satisfeitos com os resultados, normalmente são 
realizados de 3 ou mais sessões de acordo com cada caso 
clínico. 
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12.2. Procedimentos de operação  
 

a. Limpe a pele, elimine o perfume e os cosméticos com álcool. Esperando por 
secar a pele para fazer este tratamento. 
 

b. Retire a membrana anticongelante (manta) e espalhe-a na área de tratamento 
Nota: algum líquido anticongelante  ficar dentro da embalagem, por favor, 
mantenha o líquido anti-congelamento na manta e aplique-o na área de 
tratamento.  

 
c. Aplique o (s) manípulo (s) da criolipólise na área de tratamento e assegure-se 

de que haja contato completo com a pele do paciente. Enquanto isso, 
pressione levemente o (s) manípulo (s). Após isso, apenas acione  e  solte o 
pedal, o manípulo começa a sugar  a pele. A pressão a vácuo detecta 
automaticamente e adiciona pressão.  

 
d. Se você quiser interromper o tratamento, continue a acione o pedal por 2-3 

segundos ou toque em “espera” na tela LCD; então a máquina pára de 
funcionar. 

 
e. Após o tratamento, limpe o (s) manipulo (s) por fora e por dentro.  

 
f. Sobre o pedal usando o método: Para o tratamento através do manípulo A ou 

B, o pedal apenas aciona uma vez para dar início. Isso significa que você não 
precisa pressionar o pedal continuamente em todo o tratamento. Porque o 
vácuo irá ajustar a pressão de forma inteligente. 
 

Se você quiser interromper o tratamento, acione o pedal por 2 a 3 segundos ou toque 
em “standby” na tela LCD. A máquina irá pausar a terapia automaticamente. 
 
 
CUIDADO 
 
O sistema de criolipólise funciona continuamente por 10 minutos e parará depois. Esta 
função faz com que o terapeuta verifique a pele antes de finalizar o tratamento. Se 
houver congelamento, por favor, pare o tratamento imediatamente. Se não houver 
congelamento, você pode continuar o tratamento definindo outros 10 minutos.  
 

g. Defina a pressão de vácuo e a energia de baixa para alta e os protocolos. 
h. Mantenha os manípulos de tratamento limpas antes e depois do tratamento. 
i. Limpe o líquido no filtro quando necessário.  

 
 
Atenção! 
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1. Por favor, verifique se o (s) manípulo (s) estão no centro da membrana anti-
congelamento (manta). 
2. Por favor, certifique-se de que existe um contacto completo com a pele (com a 
manta) do paciente, de modo a que o tecido do tratamento seja aspirado 
perfeitamente no copo de vácuo. 
3. A cada 10 minutos de tratamento, seria melhor parar o tratamento, retirar a peça de 
mão da pele e verificar as reações da pele para evitar queimaduras (primeira sessão 
para conhecer a sensibilidade do cliente). 
4. Se houver queimaduras por mal uso do equipamento e manta (s) durante o 
tratamento, por favor, consulte o médico imediatamente. 
 
Como limpar o filtro: 

 
 

A                                                B                                               C 

 

1. Na Figura A é o filtro. Por favor desconecte o filtro da máquina. Retire esses 2 

parafusos primeiro na Imagem A  

2. Retire o filtro como demonstra na imagem B  

3. Limpe o filtro com água, como mostra a figura C  

4. Após limpar o filtro, recoloque o filtro na máquina. 

 

 

13. MANUTENÇÃO  

 
 
13.1.Problemas Normais: 

 

 Sem energia na máquina 
Solução: 
A. Verifique o botão de emergência, se estiver ativo, está ligado ou desligado. 
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B. Verifique o interruptor de controle da fonte de alimentação na parte posterior do 
equipamento. 
C. Verifique o cabo de energia se está danificado, e se há curto-circuito. 
D. Verifique o plugue de energia. 
 

 Solução se a Máquina parar de funcionar: 

A. Alta pressão interferir, verificar se há corrente elétrica alta entorno do equipamento 

ou na mesma tomada. Se houver, troque o equipamento para uma tomada única para 

o aparelho ou retire a máquina para longe do emissor de corrente elétrica alta.  

B. O software fora de controle, deve substituir o microchip ou substituir o controlador. 

 Pressão de vácuo ruim Solução:  

A. Verificar se bom trabalho de bomba de vácuo ou não  

B. Verificar o mau estado do tubo de ar 

13.2. Manutenção e reparação comuns: 
 
a. a máquina deve evitar o isolamento 
b. após o tratamento, use algum pano para cobrir a máquina para evitar a poeira 
c. Limpe a cabeça de tratamento após o uso. 
d. mantenha a máquina na sala seca (importante) 
e. operadores não profissionais não estão autorizados a usar 
 
13.3.Manutenção diária: 

 
a. Mantenha a máquina longe da exposição solar. Mantenha o local refrigerado. 
b. Cubra os manípulos de tratamento e o quadro principal após os tratamentos, 
evitando a cobertura contra poeira. Isso é muito importante. 
d. Troque a água a cada 15 dias (somente água desmineralizada ou destilada) 
e. Coloque a máquina em um local seco e sem poeira . 
f. Operador não profissional não está autorizado a operar esta máquina. 
 

A seguir são enumerados alguns problemas com o equipamento e suas possíveis 

soluções. Se seu equipamento apresentar algum dos problemas a seguir, siga as 

instruções para tentar resolvê-lo. Caso o problema não seja resolvido, entre em 

contato FISMATEK. 

OCORRÊNCIA (NÃO FUNCIONAMENTO) 

VERIFICAR PROCEDIMENTO 

SE HOUVE INTERRUPÇÃONO AGUARDAR O RESTABELECIMENTO NO 
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

CASO TENHA HAVIDO: 

FORNECIMENTO DA MESMA 

SE HÁ CORRENTE NA TOMADA 

ALIMENTADORA, EM CASO NEGATIVO: 

UTILIZAR OUTRA TOMADA 

ALIMENTADORA 

SE O APARELHO ESTÁ BEM CONECTADO À 

REDE ELÉTRICA, CASO NÃO ESTEJA: 

CONECTÁ-LO CORRETAMENTE 

SE FOI ALTERADO O POSICIONAMENTO 

DAS CHAVES SELETORAS LIGA DESLIGA 

ATRÁS DO EQUIPAMENTO, CASO 

CONTRÁRIO: 

ALTERAR A POSIÇÃO DA CHAVE PARA O 

MODO LIGADO 

SE O FUSÍVEL DE PROTEÇÃOESTÁ 

QUEIMADO OU DANIFICADO 

TROCAR POR OUTRO COM AMESMA 

CARACTERISTICA  

NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ACIMA 

MENSIONADAS 

ENTRAR EM CONTATO COM A 

ASSISTÊNCIA 

 

 ATENÇÃO 

 Não queira consertar o equipamento ou enviá-lo a terceiros, pois a remoção 

do lacre implicará na perda da garantia, além de oferecer riscos de choques 

elétricos. Caso queira enviar o equipamento a um técnico de sua confiança, a 

mais se responsabilizará pelo equipamento e os efeitos por ele causados. 

 

14.  FATORES DE RISCO 

 

Incompatibilidade de combinação ou conexão com outros produtos. 
Quando um produto para saúde se destinar a uso em combinação com outros 

produtos ou equipamentos, a combinação, incluindo o sistema de conexão deve ser 
segura e não alterar o desempenho previsto. Quaisquer restrições  ao uso deverão ser 
indicadas nos rótulos ou nas instruções de uso. 

Os terminais e conectores de produtos para saúde para energia elétrica, 
hidráulica, pneumática ou gasosa que tenham que ser manipuladas pelo operador, 
dever ser projetados e fabricados de modo a reduzir ao mínimo qualquer risco 
possível. O aparelho FISMATEK utiliza em sua construção apenas conectores e cabos 
para conexão de energia elétrica. 

Instabilidade e limitações de características físicas e ergonômicas 
Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que 

eliminem ou reduzam: 
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Os riscos de lesões vinculados a suas características físicas, incluídas a relação 
volume/pressão, a dimensão, e, se for o caso, ergonômicas; 

Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de modo que os 
clientes ou os profissionais estejam protegidos de riscos mecânicos provenientes de, 
por exemplo, resistência, estabilidade ou peças móveis. 

Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de modo que os 
riscos derivados de vibrações produzidas pelos produtos se reduzam ao nível mínimo 
possível, considerando o progresso tecnológico e a disponibilidade de meios para 
redução das vibrações, especialmente em sua origem, salvo se as vibrações fazem 
parte das especificações previstas para o produto. 

As partes acessíveis dos produtos para saúde (excluindo-se as partes ou zonas 
destinadas a proporcionar calor ou a atingir determinadas temperaturas) e seu 
entorno, não podem alcançar temperaturas que representem perigo em condições 
normais de uso. 
 
14.1 Sensibilidades a Condições Ambientais 
 
14.1.1 Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam: 
 

Os riscos vinculados com as condições do meio ambiente razoavelmente 
previsíveis, tais como os campos magnéticos, influencias elétricas externas, descargas 
eletrostáticas, pressão, temperatura ou variações de pressão e de aceleração; 
 
14.2 Interferência Recíproca com outros Produtos 
 
14.2.1 Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam: 
c) os riscos de interferência recíproca com outros produtos, utilizados normalmente 
para diagnóstico ou terapia 
 
14.2.2 Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de modo a 
minimizar os riscos de geração de campos eletromagnéticos que possam prejudicar a 
operação de outros produtos em sua vizinhança. 
 
14.3  Impossibilidade de Calibração e Manutenção 
 
14.3.1 Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que 
eliminem ou reduzam: 
 
d) os riscos que derivam, em caso de impossibilidade de manutenção ou calibração, do 
envelhecimento dos materiais utilizados ou da perda de precisão de algum mecanismo 
ou controle. 
 
14.4 Controle Inadequado das Radiações 
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14.4.1 Quando os produtos para saúde forem projetados para emitir níveis perigosos 
de radiação necessários para um propósito médico terapêutico e/ou diagnóstico 
específico, cujo beneficio é considerado superior aos riscos inerentes às emissões, 
estas terão que ser controladas pelo operador. Tais produtos deverão ser projetados 
e fabricados de forma que seja assegurada repetidamente e tolerada pelos 
parâmetros variáveis pertinentes. 
 
14.4.2 Os produtos para saúde que emitem radiações ionizantes devem ser 
projetados e fabricados de forma que se possa regular e controlar a quantidade e a 
qualidade das radiações emitidas, em função do objetivo que se busca. 
 
14.4.3 Os produtos para saúde que emitem radiações ionizantes destinadas a 
radioterapia devem ser projetados e fabricados de forma que permitam uma 
vigilância e um controle confiável das doses administradas, do tipo de feixe de raio, 
da energia e do tipo de radiação. 
 
14.5 Susceptibilidade a Choques Elétricos 
 
14.5.1 Os produtos para saúde devem ser projetados e fabricados de forma que, 
quando forem corretamente instalados e usados em condições normais ou em 
condição de primeiro defeito, se eliminem os riscos de choque elétricos acidentais. 
 
 

15. EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS PARA O iCRYO  

Guia de Declaração do Fabricante – Emissões Eletromagnéticas 

A iCRYO é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo 

. Recomenda-se que o cliente ou usuário do iCRYOgaranta que ele seja utilizado em tal 

ambiente. 

Emissão de RF 

ABNT NBR IEC CISPR 11 

 

 

Grupo 1 

A iCRYOutiliza energia RF apenas 

para sua função interna . 

Entretanto, suas emissões RF são 

muito baixas e não é provável 

causar qualquer interferência em 

equipamento eletrônico próximo . 

Emissão de RF ABNT NBR 

IEC CISPR 11 

 

Classe A 

A iCRYOé adequado para utilização 

em todos os estabelecimentos, 

incluindo estabelecimentos 
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16. IMUNIDADE ELETROMAGNETICA PARA O iCRYO 
 

GUIA E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE – IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA 

 

A  é destinada para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo . 

Recomenda-se que o cliente ou usuário da iCRYOgaranta que ele seja utilizado em tal 

ambiente. 

Ensaio de 

Imunidade 

Nível de Ensaio da 

ABNT NBR IEC 

60601 

Nível de 

Conformidade 

Ambiente 

Eletromagnético 

Diretrizes 

 

Descarga 

eletrostática 

(ESD) IEC 61000-

4-4 

 

± 6KV por contato 

± 8KV pelo ar 

 

± 6KV por contato 

± 8KV pelo ar 

Piso deveria ser de 

madeira, concreto ou 

cerâmica. Se os pisos 

forem cobertos com 

material sintético, a 

umidade relativa deveria 

ser de pelo menos 30% 

 

Transitórios 

elétricos 

rápidos/Trem de 

pulsos (“Burst”) 

IEC 61000-4-4 

 

± 2 KV nas linhas 

de alimentação 

± 1 KV nas linhas 

de entrada/saída 

 

± 2 KV nas linhas 

de alimentação 

Não aplicável: 

± 1 KV nas linhas 

de entrada/saída 

Recomenda-se que a 

qualidade do 

fornecimento de energia 

seja aquela de um 

ambiente hospitalar ou 

comercial típico. Não 

possui linhas de saída. 

Emissão de Harmônicos 

IEC 6 1000-3-2 

 

Classe A 

domésticos e aqueles diretamente 

conectados a rede publica de 

distribuição de energia elétrica de 

baixa tensão que alimente 

edificações para utilização 

doméstica. 
Flutuações de tensão / 

Emissões de Flicker IEC 

61000-3-3 

 

Conforme 
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Surtos IEC 61000-

4-5 

 

±1  KV linha (S) a 

linha (S) 

± 2 KV linhas a 

terra 

 

±1  KV linha (S) a 

linha (S) 

± 2 KV linhas a 

terra 

 

Recomenda-se que a 

qualidade do 

fornecimento de energia 

seja aquela de um 

ambiente hospitalar ou 

comercial típico. 

 

 

 

Quedas de 

tensão, 

interrupções, 

curtas e 

variações de 

tensão nas linhas 

de entrada de 

alimentação IEC 

61000-4-11 

 

 

<5% Ut (>95% de 

queda de tensão 

em Ut) por 0,5 

ciclo. 40% Ut (60% 

de queda de 

tensão em Ut) por 

5 ciclos. 70% Ut 

(30% de queda de 

tensão em Ut) por 

25 ciclos. <5% Ut 

(>95% de queda 

de tensão em Ut) 

por 5 segundos. 

 

 

<5% Ut (>95% de 

queda de tensão 

em Ut) por 0,5 

ciclo. 40% Ut (60% 

de queda de 

tensão em Ut) por 

5 ciclos. 70% Ut 

(30% de queda de 

tensão em Ut) por 

25 ciclos. <5% Ut 

(>95% de queda 

de tensão em Ut) 

por 5 segundos. 

 

Recomenda-se que a 

qualidade do 

fornecimento de energia 

seja aquela de um 

ambiente hospitalar ou 

comercial típico. Se o 

usuário da iCRYOexige 

operação continuada 

durante interrupção de 

energia, é recomendado 

que o equipamento seja 

alimentado por uma 

fonte de alimentação 

ininterrupta. 

 

Campo 

magnético na 

frequência de 

alimentação 

(50/60Hz) IEC 

61000-4-8 

 

 

3 A/m 

 

 

3 A/m 

 

Campos magnéticos na 

frequência  da 

alimentação deveriam 

estar em níveis 

característicos de um 

local típico em um local 

típico em um ambiente 

hospitalar ou comercial 

típico. 

 

Guia e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética 

A iCRYOé destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado 
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abaixo. Recomenda-se que o cliente ou usuário da iCRYOgaranta que ele seja 
utilizado em tal ambiente. 
 
 

Ensaio de 
Imunidade 

Nível de Ensaio 
da ABNT NBR IEC 
60601 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente 
Eletromagnético 
Diretrizes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF Conduzida IEC 
61000-4-6 
 
RF Radiada 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Vrms 
150KHz ate 80 
MHZ 
 
3 V/m 
80 Mhz até 
2,5GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Vrms 
 
 
3V/m 

Recomenda-se que 
equipamento de 
comunicação por RF 
portátil ou móvel não 
sejam usados 
próximos a qualquer 
parte da iCRYO, 
incluindo cabos com 
distância de separação 
menos que a 
recomendada, 
calculada a partir da 
equação aplicável a 
frequência do 
transmissor. 
 
Distância de separação 
recomendada: 
d=1,2 (P)1/2 
 
 
d=1,2 (P)1/2 80MHz 
até 800MHz 
 
d=2,3 (P)1/2 800Mhz 
até 2,5 GHz 
 
onde P é a potência 
máxima nominal de 
saída do transmissor 
em Watts(W), de 
acordo com o 
fabricante do 
transmissor, e d é a 
distância de separação 
recomendada em 
metros (m). É 
recomendada que a 
intensidade de campo 
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estabelecida pelo 
transmissor de RF, 
como determinada 
através de uma 
inspeção 
eletromagnética no 
local,ª seja menor que 
o nível de 
conformidade em cada 

    faixa de frequência. 
Pode ocorrer 
interferência ao redor 
do equipamento 
marcado com o 
seguinte símbolo: 
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NOTA 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, 
objetos e pessoas. 

As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como 
estações rádio base, telefone (celular/sem fio) rádios móveis terrestres, rádio 
amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos 
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a 
transmissores de RF fixos, recomenda-se considerar uma inspeção eletromagnética 
do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que a iCRYOé usado 
excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, a iCRYOdeveria ser 
observado para verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal 
for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a 
reorientação ou recolocação da iCRYO. 
b. Acima da faixa de frequência de 150 KHz até 80 MHZ, a intensidade do campo 
deveria ser menor que 3 V/m. 

 

 

17. DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE EQUIPAMENTOS DE 

COMUNICAÇÃO DE RF, PORTÁTIL E MÓVEL E A iCRYO. 

 

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF, 
portátil e móvel, e a iCRYO 

A iCRYOé destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual 
perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário a iCRYOpode 
ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distancia mínima 
entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) e a 
iCRYOcomo recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos 
equipamentos de comunicação . 
 

Potência máxima 
nominal de saída do 
transmissor W 

de separação de acordo com a frequência do Distância 
transmissor 
m 
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150 KHz até 
80 MHz 
d=1,2 (P)½ 

80 MHz até 800 
MHz d=1,2  
(P) ½ 

800 MHz até 2,5 GHz 
d=2,3 (P)½ 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 
 

1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, 
a distancia de separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada 
utilizando –se a equação aplicável a frequência do transmissor, onde P é a potencia 
máxima nominal de saída do transformador em watts (W), de acordo com o 
fabricante do transmissor.  
NOTA 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de 
frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e 
pessoas. 

NOTA 1 Em 80 MHz e 800 MHz, aplica se a faixa de frequência mais alta. 
NOTA 2 Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A 
propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, 
objetos e pessoas. 

As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como 
estações rádio base, telefone (celular/sem fio) rádios móveis terrestres, rádio 
amador, transmissão rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstos 
teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a 
transmissores de RF fixos, recomenda-se considerar uma inspeção eletromagnética 
do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que a iCRYOé usado 
excede o nível de conformidade de RF aplicável acima, o iCRYOdeveria ser 
observado para verificar se ao operação esta normal. Se um desempenho anormal 
for observado, procedimentos adicionais podem ser necessários, tais como a 
reorientação ou recolocação da iCRYO 
b. Acima da faixa de frequência de 150 KHz até 80 MHZ, a intensidade do campo 
deveria ser menor que 3 V/m. 
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18. PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

A FISMATEK declara que não existem riscos ou técnicas especiais associados 

com a eliminação deste equipamento e acessórios ao final de suas vidas úteis.  

Quando terminar a vida útil do aparelho e seus acessórios, eliminá-los de modo 

a não causar danos ao meio ambiente. Entre em contato com empresas que 

trabalhamcom coleta seletiva para executar procedimento de reciclagem.  

19.    BIOCOMPATIBILIDADE 

 

 O material de vidro, de metal e de silicone carbono utilizado nas peças de mão 

é inerte e não apresenta reações na grande maioria das pessoas. Caso isso não ocorra, 

avise ao seu terapeuta. 

20. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A FISMATEK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, se reserva o direito de não 

disponibilizar ao cliente material técnico, com por exemplo a lista de peça, diagramas 

de ligações e esquemas elétricos. Sendo assim, todo o serviço de manutenção nos seus 

equipamentos deverá ser sempre realizado por seu pessoal técnico nas dependências 

da empresa com uma periodicidade de 18 meses.  

 Qualquer violação no equipamento implicará na perda da garantia.  

 No anseio de aperfeiçoar os aparelhos, o fabricante poderá modificá-los interna 

e externamente, reservando-se o direito de fazê-lo sem prévio aviso.  

 Mesmo que se considere este manual bastante detalhado, é recomendável 

antes de iniciar o uso do aparelho, assistir o treinamento oferecido gratuitamente pela 

FISMATEK, cujo objetivo é solucionar quaisquer dúvidas que porventura se 

apresentem, assim como dar ao usuário mais informações técnicas e operacionais.  

 A FISMATEK não se responsabiliza pelo manuseio indevido do equipamento, 

pelo uso do mesmo, sem as devidas cautelas, ou por pessoas não capacitadas 

profissionalmente.  

 Por essas razões, a FISMATEK, encara com muita seriedade o treinamento, com 

a convicção de que é possível otimizar o aproveitamento dos equipamentos, 
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melhorando a relação custo benefício do tempo despendido em cada sessão, através 

da sistematização na utilização dos aparelhos que fabrica.  

 Sendo assim, não deixe de entrar em contato conosco. Estamos á sua 

disposição de segunda a quinta-feira das 7:30hsás 17:40hs e sexta-feira das 7:30hs ás 

16:40hs. 

 Quaisquer dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato 

conosco. “FISMATEK”, AGRADECEMOS A SUA PREFERÊNCIA. 

 

ASSISTÊNCIA ENDEREÇO TELEFONE E-MAIL 

 
 
ATIVA 

R. SERVIDÃO 
SEDRIGO,79-
CENTRO-
FLORIANÓPOLIS-SC 
CEP: 88015-425 

 
 
(48) 3222-7829 

 
 
ativaat@gmail.com 

 
LEGUS 
EQUIPAMENTOS 

R. 7 DE SETEMBRO, 
50 KOBRASOL – 
S.JOSÉ – SC  
CEP: 88102-030 

 
(48) 3259-0170 
(48) 98805-6625 

 
financeiro@legusequipamentos.com.br 

 
 
MED MART 

AV. PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS, 
784 
REBOUÇAS – 
CURITIBA- PR  
CEP: 80230-030 

 
 
(41) 3222-9931 
(41) 3222-0216 

 

 
 
THEOMED 

R. JOSÉ NOGUEIRA 
DE CARVALHO,480 
VL. MACINO – 
S.J.RIO PRETO – SP 
CEP: 15060-100 

 
(17)3021-3101 
(17) 3225-3603 

 
 
fernandasot@terra.com.br 

 
FISIOTEC 

R. CONCEIÇÃO, 105 –
SL 1913 
CENTRO  RJ- RJ  
CEP: 20051-011 

 
(21) 2263-3999 

 
fisiotec.at@gmail.com 

 
 
 
FISIOSHOP 

AV. CARMINDO DE 
CAMPOS, 1887-SL 12 
GALERIA CUIABA 
CASA – JD. 
PETROPOLIS- 
CUIABA-MT  
CEP: 78070-100 

 
 
 
(65) 3521-7723 

 

 
TRIAC 

QD. 37 – LT 4  
VL. SÃO JOSÉ – 
BRASILIA- DF  
CEP: 71693-038 

 
(61)3335-6097 
(61) 99264-0708 

 

 
 
 
SILMED MANUTENÇÃO 
DE EQ. MÉDICOS 

AV. JERONIMO 
MONTEIRO, 1690 SL 
14M  
2º PISO DO 
SHOPPING DA 
TERRA  
CENTRO-VILA VELHA 
– ES 
CEP: 29100-902 

 
 
 
(27)3219-3173 
(27) 99947-8889 

 
 
 
silmed32@gmail.com 

mailto:ativaat@gmail.com
mailto:financeiro@legusequipamentos.com.br
mailto:fernandasot@terra.com.br
mailto:fisiotec.at@gmail.com
mailto:silmed32@gmail.com
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ELETROTEC 

AV. 
NEDDERMEYER,181-
QD 182 – L2 
CID. JARDIM – 
GOIANIA-GO 
CEP: 74423-210 

 
(62) 3558-3788 
(62) 98584-7887 

 
eletrotecgyn123@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
ASTEMAN 
ASSISTÊNCIA 

R. DO BANGALA, 34 
NAZARÉ – 
SALVADOR –BA 
CEP: 40040-140 

 
(71) 3242-6240 
(71) 987491369 

 
asteman@terra.com.br 
 

 
 
MEDITEC 

R. ODILON LUCIO DE 
SOUZA, 59 
MANGABEIRA – 
JOÃO PESSOA – PB 
CEP: 58056-420 

 
(83) 3239-6842 
(83) 99987-5712 

 
 
rogeriomeditec@hotmail.com 

 
L. PINHEIRO – PAIXÃO 
PELO CORPO 

AV. ALMIRANTE 
BARROSO, 1333 
MARCO-BELÉM –PA 
CEP: 66093-032 

 
 
(91) 3249-0006 

 
 
paixaopelocorpo@hotmail.com 

 
 
 
ELETRÔNICA 21 

RUA MARECHAL 
DEODORO DA 
FONSECA, 286-E 
CENTRO – CHAPECÓ 
–SC  
CEP: 89802-140 

 
 
(49) 3323-3452 
(49) 3328-9772 

 
 
getecmiguel@hotmail.com 

 
ELETRONICA 21 

PORTO ALEGRE – RS   
(51) 99529-5749 
(51) 99783-5237 

 
 
 

 
 
STETIC SOLUTIONS 

R. MAJOR DELFINO 
DE PAULA, 1200 B 
S. FRANCISCO – BH-
MG 
CEP: 31255-250 

 
(31) 2551-6282 
(31) 2551-6284 

 
 
atecnica@fisioequipe.com.br 

 
 
WA ELETRONICA 

AV. LUCIANO DAS 
NEVES, 1039 
CENTRO – VILA 
VELHA –ES 
CEP: 29100-200 

 
 
(27) 3289-1420 

 
 
waeletro@gmail.com 

 
MEDICAL 
ELETROMEDICINA 

R. DOM PEDRO I, 
854 
VL. CRUZEIRO- 
DIVINOPOLIS – MG  
CEP: 35500-095 

 
 
(37) 3216-1333 

 
 
medical.net@terra.com.br 

 
 
SÓ SAÚDE COM. E 
SERVIÇOS 

RUA CONSELHEIRO 
ALVARO DE 
OLIVEIRA, 171 
PARQUELANDIA – 
FORTALEZA –CE 
CEP: 60450-295 

 
 
(85) 3235-3488 
(85) 99983-8032 

 
 
sosaudehospitalar@yahoo.com.br 

 
 
DILLY COMERCIO 

QD 404 – SUL AV LO 
11 – LOTE 12 (SALA  
01) SUBSOLO – 
PLANO DIRETOR SUL 
\ 77021 – PALMAS \ 
TO 
CEP: 77000-000 

 
 
(63) 3214-5139 

 
 
cemho@hotmail.com 

 

 

mailto:eletrotecgyn123@hotmail.com
mailto:asteman@terra.com.br
mailto:rogeriomeditec@hotmail.com
mailto:paixaopelocorpo@hotmail.com
mailto:getecmiguel@hotmail.com
mailto:atecnica@fisioequipe.com.br
mailto:waeletro@gmail.com
mailto:medical.net@terra.com.br
mailto:sosaudehospitalar@yahoo.com.br
mailto:cemho@hotmail.com
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21. GARANTIA DO EQUIPAMENTO 

 

O equipamento tem 1(um) ano (12 meses) de garantia a partir da data da 
efetiva entrega do produto.  
 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

A FISMATEK Indústria e Comércio Ltda., asseguram ao proprietário deste 
equipamento, garantia contra defeitos de motor e componentes eletromecânicos pelo 
período de 1 ano (12 meses) a partir da data de entrega efetiva do produto. 

Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentado 
juntamente com o equipamento, o Certificado de Garantia preenchido e a cópia da 
nota fiscal. O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com despesas de 
frete pagas pelo proprietário do equipamento para: 

 
FISMATEK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Av. Olavo Egidio de Souza Aranha, 442 – Vila Cisper – São Paulo – SP – Cep.: 03822-

000 

Tel.: (11) 25413867 / (11) 29432411 / (11) 25410347 / (11) 25466128 

Site: www.fismatek.com.br / email: fismatek@fismatek.com.br 

 

O FRETE É SEMPRE POR CONTA DO CLIENTE. 

A presente garantia perderá a validade se for constatado que o equipamento sofreu 

danos de: 

 Acidentes 

 Descargas Elétricas 

 Ligações Incorretas 

 Uso em desacordo com o Manual de Instruções 

 Condições anormais de funcionamento, armazenagem e transporte 

 Rasuras ou adulterações no Certificado de Garantia ou na Nota Fiscal. 

 

 

 

http://www.fismatek.com.br/
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Certificamos que o equipamento iCRYO, 

SÉRIE_______________________________OP________ está garantido pelo prazo de 

1 (um) ano (12 meses) contra defeito de fabricação, a contar da data se sua entrega. 

Este produto perderá sua Garantia quando for utilizado incorretamente. Ex: Ligado em 

uma voltagem diferente da mencionada no aparelho; casos de acidentes; avaria do 

transporte; quedas; violações ou adaptações de peças realizadas por terceiros. 

Esta Garantia refere-se a máquina e não aos acessórios desta, pois estes possuem vida 

útil conforme a sua utilização . 

Para que o conserto seja efetuado, é preciso que traga ou mande o aparelho para a 

empresa, sempre junto com o Certificado de Garantia, devidamente datado e 

assinado. 

Nome do Cliente: ................................................................................................ 

CPF/ CNPJ: .......................................   RG / INSC: .............................................. 

Endereço: .......................................................................................................... 

CEP............................ Cidade......................................... Estado......................  

 

SÃO PAULO, _____ DE _______20____. 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 A FISMATEK não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir qualquer 
outra responsabilidade a seus produtos além das especificadas neste termo. 

 Para sua tranquilidade, guarde este Certificado de Garantia e Manual. 

A FISMATEK reserva o direito de alterar as características de seus manuais e 

produtos sem prévio aviso. 

ANOTAÇÕES 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


