
ADVERTÊNCIA
• Certi�que-se de cumprir com a orientação de uso do produto.
• Durante a aplicação é necessário uma angulação de 90 graus 
   entre o dispositivo injetor e a pele.
• Se a angulação de 90 graus entre o dispositivo injetor e a pele 
   não for respeitada, existe a possibilidade de dano ao paciente 
   e o ativo injetado pode não ter a e�cácia desejada.
•  Certi�que-se de conectar a ampola sobre o dispositivo injetor 
   antes do uso. Disparar o dispositivo de injeção sem conectar a 
   ampola pode causar danos ao equipamento.
•  Descartar e não usar (ampola , adaptador e caps) fora do prazo 
   de validade e/ou previamente abertos ou dani�cados.
•  A SMART PRESS XS deve ser usado somente com componentes 
   fornecidos pelo mesmo fabricante, a �m de assegurar e�cácia 
   do resultado desejado.
• O carregamento inapropriado do dispositivo injetor pode causar  
  danos ao equipamento.
 

PRECAUÇÕES
•  Não armazenar os produtos em condições extremas de 
    temperatura e umidade;
•  Evite exposição direta à luz.
•  Não utilizar para coleta de sangue.
•  Não tóxica, não pirogênica e livre de látex;
•  Evitar quedas e impactos excessivos no sistema de injeção.
•  Quedas e impactos podem dani�car o produto.
•  Certi�que–se de manter o equipamento fora do alcance 
    de crianças. 

GARANTIA
SE, DENTRO DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA, ESTE 
PRODUTO APRESENTAR FALHAS OU DEFEITOS NO MATERIAL OU 
DE UTILIZAÇÃO, OS REPAROS OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, OU 
DOS COMPONENTES, SERÃO REALIZADOS SEM QUALQUER TIPO DE
COBRANÇA.

A GARANTIA EXCLUI
a) Danos causados por acidentes, utilização e transporte 
     indevidos.
b) Unidades submetidas a reparos em locais não autorizados.
c) Unidades não utilizadas de acordo com as instruções de uso.
d) Danos que excedam o custo do produto.
e) Deterioração do produto resultante de armazenamento 
     inadequado.
f) Casos em que o cliente não apresente prova da realização da 
    compra do produto – Nota Fiscal.

MANUAL

SMART PRESS XS
Fabricado por: HEBEI LECH TECHNOLOGY CO., LTD - China
Nome Técnico: Caneta para Injeção de Medicamento
Registro Anvisa: 81382050020 
Descrição: SMART PRESS XS-I 
REF: GXS-1

AVISO LEGAL
POR FAVOR, NÃO UTILIZE A  SMART PRESS XS SEM ANTES OBTER  
O TREINAMENTO ADEQUADO.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
A SMART PRESS XS possibilita a aplicação de líquidos injetáveis 
através da pele, no tecido subcutâneo, por meio de alta pressão, 
com a utilização de uma ampola de 0,5 ml. A SMART PRESS XS 
não possui agulha ou qualquer tipo de material perfurante, a 
aplicação é realizada através da pressão exercida pelo 
equipamento. A mesoterapia realizada com a SMART PRESS XS é 
indicada para tratamentos faciais, corporais e capilares.

1. Mola e pistão, cuja pressão rotativa, injeta rápida e 
    uniformemente o ativo sob a pele através de um orifício com 
    um diâmetro de 0,17 mm. A SMART PRESS XS possui 3 níveis 
     de pressurização.
2. Com a ajuda da energia do pistão mecânico no aparelho, 
     permite, sob pressão, rápida mas suavemente empurrar o ativo 
     através de um orifício microscópico para o tecido subcutâneo.

3.  Os ativos são absorvidos muito melhor e mais rapidamente do 
     que com a introdução de uma agulha, o que foi con�rmado em 
      uma série de estudos e testes realizados.

Pressão 1 - consegue injetar até 0,1ml por disparo
Pressão 2 - consegue injetar até 0,25 por disparo
Pressão 3 - consegue injetar até 0,4ml por disparo

4. A SMART PRESS XS é a solução ideal para aqueles pacientes 
     com fobia de agulhas

CARACTERÍSTICAS
1.  Livre de Agulha - Muitas pessoas sofrem com fobia de 
agulhas, e a nossa tecnologia livre de agulhas auxilia no 
tratamento dessas pessoas;

nível de pressurização (1-2-3)Dosímetro Descartáveis 

Botão de acionamento

2.  Praticamente sem dor - Injeção rápida em menos de 1/3 de 
segundo, micro orifício, e injeções automáticas pela pressão da 
mola sendo praticamente indolor.
3.   Rápido, fácil e seguro - A SMART PRESS XS é simples e fácil 
de manusear, porém o equipamento requer uma formação e 
capacitação pro�ssional prévia, referente a técnica utilizada.
4.   Sem risco de ferimentos por picada de agulha - Elimina 
lesões por picada de agulha, pois a caneta não tem agulhas, 
reduzindo os custos de descarte e eliminando o risco de 
contaminação cruzada.
5.   Ampola e adaptador são esterilizados por óxido de 
etileno - Esses itens são descartáveis, eliminando assim a 
possibilidade de contaminação cruzada
6.   Longa vida e baixa manutenção

GUIA DE OPERAÇÃO

SOBRE O PRODUTO
1. SMART PRESS XS: produto não invasivo, utilizado pelo método 
    de pressurização;
2. Não utilizar ativos e produtos com densidades em gel ou 
    creme. Utilizar somente ativos e produtos com densidade 
    aquosa.
3. Efeitos: é necessário uma anamnese adequada para o uso da 
     técnica e equipamento 
4.  Equipamento de uso pro�ssional.

Ampola

1-2-3 (do fraco para o forte)

I. ampola de 0,5ml          II. Ajuste o dosímetro de acordo com sua necessidade
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I - Conectar a ampola 
no adaptador

II - Extrair o ativo do
 frasco original

III - Selecionar a dose extraída 
ajustando o dosímetro

IV - Conectar a ampola na 
SMART PRESS XS

 VII - Selecionar a dose desejada 
ajustando o dosímetro. 

 VIII - Pressionar o botão de acionamento

  V - Rotacionar a SMART PRESS
XS em sentido horário até 

atingir a pressão

VI - Escolher o nível de 
pressurização adequado

1, 2 ou 3
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