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Parabéns. Você acaba de adquirir o equipamento CLARIS da Tonederm. 

 

A partir de agora você faz parte do universo extraordinário da beleza Tonederm e, 

com isso, estará participando de uma grande rede de informações e vantagens que 

deixarão você e seu novo equipamento constantemente atualizados.  

Ao cadastrar-se no site www.tonederm.com.br, você receberá informações sobre 

protocolos, notícias e lançamentos de acessórios que deixarão o seu equipamento 

ainda mais completo, além de participar de promoções, cursos e eventos especiais 

Tonederm. 

 

 

 

 

 
 
  

http://www.tonederm.com.br/
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Revisão 

# 
Data Responsável Descrição da mudança 

R13 11/05/18 Bárbara 
Incluído fluências para protocolo fototipo IV e termo de 

consentimento 

R14 21/06/18 Bárbara 

Foi incluído a frase dos profissionais devidamente habilitados e 
regulamentados dentro de seu conselho profissional e foi 
incluído frase sobre locação. 

 

R15 29/06/18 Bárbara Incluído foto do pedal e do carrinho  

R16 11/09/18 Bárbara Pág 47 informações sobre locação e informações sobre os 
óculos de proteção do operador. 

R17 16/10/18 Bárbara Pág 48 informações mais explicativas sobre a garantia das 
manoplas. 

R18 26/03/19 Bárbara/Giovana 
Inclusão parâmetros de limpeza e troca de DVD para pen drive. 
Alterado foto de óculos do profissional. Alterado foto de suporte 
de manoplas. 

R19 18/04/2019 Osmar Acrescentado mais informações sobre a água do sistema de 
refrigeração. 

R20 25/07/2019 Sidney Correções de erros de português 

R21 13/01/20 Bárbara/Giovana 
Adição das informações sobre a Manutenção Preventiva no 
Certificado de Garantia (Osmar). Alterado frase no certificado de 
garantia e na desinfecção com álcool 70°. 

R22 03/03/20 Bárbara Incluído contraindicação melasma 

R23 05/06/20 Giovana Incluído códigos de acessórios. Incluído aviso sobre guardar a 
embalagem do equipamento.  

R24 15/06/2020 Sidney Atualização dos termos de garantia referentes a manutenções 
preventivas. 

R25 03/12/2020 Giovana/Letícia 

Atualizações das informações para contraindicações, dados 
para contato e mídia usada para distribuição do manual de 
usuário.  As alterações consistem na remoção das 
contraindicações para peles bronzeadas e para fototipos VI. 

 

!
 

Este símbolo está impresso no painel do seu equipamento e indica a necessidade de 

consulta ao manual de instruções do Claris antes da sua utilização. 

 

Advertências  

Perigo óptico: o sistema pode causar lesão grave aos olhos quando estes são expostos, 

direto ou indiretamente a feixes de luz emitidos pelo equipamento. Todas as pessoas 

próximas ao equipamento durante os procedimentos devem usar proteção ocular. 

O profissional deve utilizar óculos de proteção apropriados para atenuação eficaz na região 

do espectro de emissão do equipamento. Nunca se deve olhar diretamente para o feixe, ou 

para a reflexão deste, mesmo utilizando os óculos de proteção adequados. 
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Orienta – se sinalizar a sala de tratamento com a finalidade de indicar a presença de luz 

com alta intensidade e evitar exposições acidentais, indesejadas, a quem venha a entrar na 

sala durante os procedimentos.  

Perigo elétrico: o sistema Claris utiliza tensões elétricas elevadas (alta voltagem), nunca 

abra os painéis de proteção, principalmente quando o equipamento estiver ligado à rede 

elétrica. Sempre que for necessário realizar alguma manutenção com o equipamento 

aberto, certifique-se que os capacitores estão descarregados. Somente uma pessoa 

especializada e autorizada poderá fazer isso. 

Perigo térmico: o equipamento tem potencial para emitir feixes de luz com intensidades 

capazes de produzir queimaduras. A utilização de parâmetros inadequados pode provocar 

a exposição da área tratada a energias excessivas e resultar em dano térmico à pele. 

 

Claris 

O Claris representa um avanço tecnológico as opções existentes para uma variedade de 

tratamentos estéticos. Tem ação nos tecidos através da absorção de luz por diferentes 

cromóforos causando destruição seletiva e processamento fotoquímico. 

O Claris oferece uma solução segura e não invasiva através de parâmetros programados 

de acordo com a coloração da pele (fototipos), obtendo excelentes resultados estéticos e 

um alto grau de satisfação. 

Características do IPL: 

• controle computadorizado para monitorar o funcionamento do equipamento; 

• tela de cristal líquido (LCD) de 8 polegadas, sensível ao toque; 

• interruptor principal com chave removível para evitar utilização não autorizada do 

equipamento; 

• Botão de emergência; 

• sistema de resfriamento ativo para o guia de luz (cristal) e proteção da pele; 

• 1 milhão disparos por manopla (vide certificado de garantia página 43). 

• duas manoplas para diferentes finalidades de tratamento: 

- 560 Nanômetros  Adequado para tratamentos de Fotorejuvenescimento;  

- 695 Nanômetros  Adequado para tratamentos de Fotodepilação; 

 

Luz Intensa Pulsada 

Trata-se de uma modalidade terapêutica que utiliza “flashes”, feixes de luz com alta 

intensidade e duração controlada com a finalidade de promover a remoção de pelo e 

melhorias na aparência da pele envelhecida (AGNE, 2004; BORGES, 2010). 

Quando realizado o disparo, a energia elétrica é liberada em pulsos com, durações e 

amplitudes previamente programados. A luz produzida pela lâmpada é condicionada por 
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um filtro óptico responsável por deixar passar apenas a porção do espectro desejado e 

conduzi-lo, através de um cristal resfriado, até a pele tratada.  

 

Quando a luz incide sobre o tecido ela é parcialmente transmitida e refletida. A parte 

transmitida sofre dispersões dentro dos tecidos e é absorvida em intensidades distintas 

dependendo dos componentes fotorreceptivos atingidos, denominados de cromóforos. Os 

cromóforos convertem a energia luminosa em calor, e podemos citar como  principais 

exemplos a melanina, hemoglobina e água.  

A melanina representa o principal cromóforo na remoção de pelos. Tem a capacidade de 

absorver a energia luminosa e transformá-la em energia térmica resultando na destruição 

seletiva de um alvo específico constituído pelas células germinativas do folículo piloso. Da 

mesma forma vasos sanguíneos superficiais, ricos em hemoglobina, absorvem luz e, 

consequentemente, aquecem produzindo efeitos de coagulação e destruição de pequenos 

vasos. 

 

Luz: 

É energia eletromagnética que se propaga com características de onda e de partícula. 

Possui espectro de frequência amplo que transporta energia em pacotes denominados 

quanta, e conhecidos hoje como fótons. 

Quando um feixe de luz atinge um corpo, está na verdade bombardeando os átomos da 

matéria que compõem este corpo com muitos fótons. Os fótons ao atingir os elétrons dessa 

matéria fazem com que esses se desloquem de sua camada orbital para uma nova órbita, 

onde sua permanência é instável, e por isso retorna para sua órbita original liberando com 

este movimento, um quantum de energia. Esta energia excita as moléculas da matéria e 

será dissipada em forma de calor ou de emissão de luz. 

Os fótons de um feixe luminoso com comprimentos de onda mais curtos (frequência maior) 

transportam mais energia do que os fótons com comprimentos de onda mais longos 

(frequência menor). Em compensação, fótons com comprimentos de onda mais longos 

(frequência menor)* resultam em maior penetração e são absorvidos pelos tecidos gerando 

mais calor.  

*Essa relação é verdadeira para frequências próximas a luz visível, mas possui interações muito distintas em outras regiões do espectro de frequências. 

Comprimento de onda:  

Corresponde ao comprimento de um ciclo completo de oscilação de um fóton de luz. O 

comprimento de onda é inversamente proporcional a frequência desta oscilação, e está 

relacionado com a forma com que essa energia vai interagir com o obstáculo atingido. A 

profundidade de penetração dessa energia é um dos fatores influenciados por esse 

parâmetro, λ, (comprimento de onda [nm]) no tecido. Diferentes comprimentos de onda 

apresentam diferentes coeficientes de absorção para um mesmo tecido.  
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A maioria dos equipamentos de luz pulsada utiliza como unidade de medida para o 

comprimento de onda o nanômetro [nm] que corresponde a 1/1.000.000.000 m ou 10-9 m.  

 

Espectro eletromagnético – Luz visível:  

O espectro eletromagnético é o intervalo de todas as possíveis frequências de radiação 

eletromagnética. Estende-se desde as chamadas baixas frequências, onde as ondas de 

rádio estão localizadas, até altas frequências como os raios-X e radiações gama. 

A produção de luz ocorre pela elevação do nível energético da matéria e, a partir disso, os 

elétrons que compõem essa matéria se deslocam para camadas orbitais mais energéticas 

onde sua posição é instável e transitória. Ao retornar para sua posição de equilíbrio, liberam 

energia em forma de fótons. As energias desses fótons dependem de características dos 

átomos que constituem essa matéria e do nível de energia atingido pelos elétrons nesse 

processo. Dependendo da energia do fóton emitido, haverá uma frequência, ou 

comprimento de onda correspondente, conforme figura abaixo: 

 

Figura 1. Ilustra o espectro visível de luz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Espectro luminoso com suas cores e seus respectivos comprimentos de onda. 

Cor ʎ - Comprimento de onda 

Violeta 380 nm a 450 nm 

Azul 450 nm a 495 nm 

Verde 495 nm a 570 nm 

Amarelo 570 nm a 590 nm 

Laranja 590 nm a 620 nm 

Vermelho 620 nm a 750 nm 

 

Potência: 

Representa a quantidade de trabalho ou energia liberada por unidade de tempo (s - 

segundos). A unidade que mede potência é chamada de Watt (w) e equivale a um joule por 
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segundo (1W = 1 J/s). Potência (W) pode ser entendida como a velocidade com que a 

energia é produzida ou absorvida.  

 

Energia:  

Refere-se à energia produzida ou acumulada em um intervalo de tempo e é medida em 

Joules (J). A energia é dependente da potência da fonte emissora e do tempo em que esta 

age. Em sistemas onde a luz é produzida em pulsos, a grandeza mais adequada para 

medição é a energia contida em um pulso, ou sequência de pulsos. É possível utilizar 

diferentes pulsos com a mesma energia. Um pulso pode ter duração curta, e potência alta, 

ou duração mais longa e potência mais baixa e, mesmo assim, conterem a mesma energia. 

Veja a figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A energia do pulso de luz produzido pelo handpiece do equipamento, em Joules 

corresponde a » J (energia) = W (potência) x s (tempo).  

A fluência é a densidade de energia, que corresponde a quantidade de energia transmitida 

por unidade de área. A fluência é representada pela unidade de [J/cm2]. 

 

Tempo de exposição: 

(OSORIO, 2002; BORGES 2010) 

O tempo de exposição à luz intensa vai determinar o grau de lesão térmica de um tecido 

alvo específico. Além disso, é necessário controlar o tempo de resfriamento do cromóforo, 

para ter um aquecimento mais seletivo quando a energia for aplicada a uma taxa maior do 

que a do resfriamento.  

A energia do pulso determina o calor transferido ao tecido, mas dependendo da largura do 

pulso, ‘tempo de duração’, a distribuição do calor através do tecido será diferente. É 

importante conhecer os tempos de relaxamento térmica dos cromóforos que se pretende 

atingir. 

 

P
o

tê
n

c
ia

 [
W

] 

Tempo [ms] 

A1 

A2 

As áreas A1 e A2 correspondem a 

energia em Joule [J] de cada pulso, e 

são iguais (A1 = A2). 

O primeiro pulso usou uma potência 

duas vezes maior que a usada no 

segundo pulso, mas a duração do pulso 

foi a metade.  

E1=100W x 2,5ms = 250 mJ  

E2=50W x 5ms = 250 mJ  
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Tempo de relaxamento térmico: 

O tempo de relaxamento térmico corresponde ao tempo que um material leva para retornar 

para perto da sua temperatura inicial, depois de um estímulo térmico.  

O tempo necessário para que esse material retorne exatamente para sua temperatura 

inicial é igual a cinco vezes o tempo de relaxamento térmico, ou Ƭ. 

Para uma ação eficaz, as configurações para os pulsos de luz devem ser definidas de 

forma que a estrutura alvo atinja a temperatura desejada com o mínimo de consequências 

térmicas possíveis para as estruturas, ou tecidos, periféricos. 

A elevação da temperatura de uma estrutura, formada essencialmente por um cromóforo, 

depende da sua capacidade de absorver a energia luminosa empregada. Para isso, a 

intensidade do pulso (número de fótons) e o tempo de iluminação (tempo de pulso(s)) são 

muito importantes, assim como a energia da luz utilizada (energia do fóton – comprimento 

de onda).  

Para que exista a elevação significativa da temperatura da estrutura alvo, o tempo do pulso 

deve ser menor que o tempo de relaxamento térmico. 

Se a duração do pulso de luz emitida for menor ou igual ao tempo de relaxamento, haverá a 

elevação da temperatura da estrutura alvo antes que o calor seja dissipado para as 

estruturas adjacentes, e menores as chances de intercorrências.  

O retardo entre a sequência de pulsos deve ser longo o suficiente para que a epiderme 

resfrie entre os pulsos, perdendo seu calor para o gel e cristal resfriado. 

Também é importante que o intervalo entre pulsos seja mais curto que o tempo de 

resfriamento do cromóforo alvo, para que o calor seja retido e a temperatura aumente com 

cada pulso sucessivo.  

O tempo de relaxamento térmico da melanina da epiderme varia entre 3 ms e 10 ms, já a 

melanina presente na estrutura dos pelos, entre 40 ms e 100 ms.  

A pele escura absorve mais luz e atingem temperaturas mais altas que as peles claras. 

Consequentemente, tempos de retardo mais longos são exigidos para permitir que a pele 

resfrie. 

Tipo de Disparo 

O disparo consiste de quatro parâmetros de pulso: Tempo total do disparo (intervalo 

total de descarga), Quantidade de Pulsos, Largura de Pulso e Intervalo entre pulsos.  

Número de Pulsos: A energia total de um disparo é sempre entregue em uma sequência 

de pulsos. A sequência mais curta possível de ser usada é composta por dois pulsos. 

Esses pulsos possuem tempos emissão e intervalos que podem ter valores distintos. Cada 

conjunto de dois pulsos, com tempos ‘TON’ e ‘TOFF’ definidos, podem ser repetidos até 6 

vezes. Com isso o número total de pulsos possíveis são 12 e o número mínimo 2.  

Essa flexibilidade de configurações para os pulsos permite ajustes finos para cobrir uma 

gama ampla de protocolos. 
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Largura de Pulso: O conjunto mínimo de pulsos, composto por dois pulsos, pode ser 

ajustado através do tempo ‘TON’ largura ativa do pulso, e do tempo ‘TOFF’ intervalo inativo 

entre os pulsos. Esses tempos podem ser ajustados individualmente com resolução de 1 

milissegundo (0,001 segundos).  

Além dos ajustes de TON e TOFF, o intervalo de tempo entre cada descarga pode ser ajustado 

com resolução de 1 segundo.  

 

Nível de energia ou fluência: Cada disparo é definido pela energia total irradiada pela 

sequência de pulsos utilizado. O ajuste é feito não pela energia total, mas pela densidade 

de energia, ou fluência, que corresponde a energia total em Joule dividida pela área 

irradiada em cm2. A fluência corresponde à energia luminosa aplicada à pele, por área de 

tratamento (J/cm²).  

Quanto maior a fluência, maior será a temperatura do alvo, do tecido circunvizinho e da 

epiderme. 

O gel frio e o cristal resfriado reduzem a temperatura inicial da epiderme e, desta forma, a 

temperatura máxima alcançada durante o pulso.  

Observar a coloração da epiderme (foto tipo) na área de aplicação durante o tratamento é 

fundamental para estabelecer o nível de energia adequado. 

 

Luz Intensa Pulsada x Laser 

(AGNE, 2004; BORGES, 2004; SOUZA, 2010) 

Fisicamente a luz intensa apresenta algumas particularidades, diferencia-se do laser por 

três propriedades físicas citadas a seguir. O laser é monocromático, consiste de uma única 

cor (espectro de emissão muito estreito), com comprimento de onda bem definido. A luz 

pulsada é policromático, ou seja, apresenta uma mistura de duas ou mais cores (espectro 

de emissão amplo). A presença de filtros ópticos seletivos, no caso da luz pulsada, permite 

limitar-se o espectro de emissão removendo comprimentos de ondas desnecessários para 

cada finalidade de tratamento evitando aquecimentos indesejáveis. A luz absorvida é 

transformada em calor pelo seu cromóforo específico.  

A luz pulsada se apresenta incoerente, isto é, sua energia (feixe luminoso) é emitida em 

todas as direções e os fótons não são irradiados em fase.  

O direcionamento do feixe luminoso da luz pulsada é realizado por meio de refletores 

localizados atrás da lâmpada de xenônio e pelo cristal translúcido utilizado como guia de 

luz e elemento de resfriamento do tecido.  

O laser apresenta um feixe de luz coerente, ou seja, todas as ondas (fótons) que compõe o 

feixe luminoso estão em fase e dispersão muito pequena.  

A luz pulsada é não colimada, o feixe luminoso tem ampla dispersão.  
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Efeitos fisiológicos 

 (BARREIROS, 2006; BORGES, 2010; HORIBE, 2000) 

Através do conhecimento prévio dos mecanismos físicos e biológicos da luz policromática, 

os tratamentos com luz pulsada envolvem os cromóforos da pele e sua absorção de luz 

por seletividade e processamento. Quando a luz incide no tecido, resulta em três efeitos 

sobre os tecidos: Fototermólise Seletiva, Fototérmico e Fotoquímico. 

Fototermólise Seletiva: O princípio da fototermólise seletiva é baseado no fato de que a 

destruição ocorre somente no tecido alvo, com mínimo dano nas estruturas próximas. 

Resultante da combinação da capacidade de absorção de um comprimento de onda e a 

duração do pulso luminoso. 

Fototérmico: A energia luminosa conduzida pela haste do pelo atravessa os tecidos moles 

da derme. É absorvida e transformada em calor na estrutura alvo, desencadeando o 

fenômeno da coagulação, responsável pela morte do bulbo capilar. 

Fotoquímico: Reações químicas ativadas através da criação de mediadores tóxicos, como 

oxigênio singlet (espécie eletronicamente excitada da molécula de oxigênio molecular). O 

oxigênio singlet representa a forma mais deletéria ao organismo, é a causa da toxicidade 

fotoinduzida do O2 em organismos vivos. Porém, em meio orgânico, a meia-vida do 

oxigênio singlet é maior e, portanto, pode causar algumas reações químicas com 

determinados aceptores pela sua incorporação. 

A penetração em tecidos vivos depende de parâmetros como comprimento de onda, 

intensidade, polarização e coerência da fonte luminosa, assim como: compressão do 

tecido; composição do tecido, como pigmentação, estrutura fibrótica, hidratação, além de 

fatores mais evidentes como cabelo e roupas. 

 

Coloração da pele  

Conforme já mencionado, a melanina é o cromóforo mais seletivo presente no pelo, como 

também na pele. É importante avaliar o fototipo do paciente e adequar o programa do 

equipamento (Classificação de Fitzpatrick que avalia a coloração da pele – tabela 2). Em 

peles mais escuras há maior absorção de luz devido à maior quantidade de melanina, 

elevando os riscos de queimaduras, manchas claras (hipocrômicas) ou escuras 

(hipercrômicas).  
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Tabela 2 – Classificação de Fitzpatrick, 1975: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorejuvenescimento  

O envelhecimento extrínseco, também chamado de fotoenvelhecimento, ocorre por vários 

fatores como a exposição à radiação ultravioleta com baixo fator de proteção, fatores 

genéticos, idade, hábitos de vida, etc. Em relação aos fenômenos histológicos, a epiderme 

sofre alterações como a hiperqueratose, melanócitos em maior número e observa-se o 

achatamento da junção dermoepidérmica. Na derme, há larga faixa de material eosinófilo, 

chamada de Zona Grenz, presença de material elástico formando massas amorfas 

basófilas, que corresponde a acúmulo de fibras elásticas.  

Os fibroblastos permanecem em número reduzido e as fibras colágenas finas. Visivelmente 

exibem alterações teciduais com textura áspera do tecido, alterações de pigmentação e 

perda da elasticidade, sabendo também que o envelhecimento tecidual ocorre em parte 

pela degradação do colágeno.  

Ao realizar a aplicação da luz pulsada sobre a pele provoca um dano térmico reversível 

baseado na absorção seletiva da luz pela hemoglobina induzindo ao aumento do colágeno 

dérmico. A melhora na aparência da pele é devido à modificação da estrutura do colágeno 

e do estímulo da neocolagênese. A energia também estimula diretamente os fibroblastos a 

produzir mais colágeno.  

O tratamento será concluído quando tiver obtido uma cor uniforme com melhora no 

aspecto da pele (BORGES, 2010; PATRIOTA, 2011). 
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Em um estudo realizado por Patriota et al., com 26 voluntárias, idade entre 40 e 65 anos, 

para rejuvenescimento facial revelou aumento intenso e significativo na avaliação 

histopatológica de 51,33% (p<0,05) de fibras colágenas e 44,13% de fibras elásticas 

(p<0,05). Observaram também que estas fibras colágenas e elásticas neo formadas 

mostraram distribuição uniforme seguindo eixo paralelo à superfície da epiderme, 

envolvendo não só a derme reticular superficial e média como também a profunda. As 

voluntárias foram submetidas a 5 sessões, com comprimentos de onda entre 420 a 

1100nm, duração de pulso de 10 milissegundos, pulso único e energia de 20 J/cm². 

Outro estudo realizado por Anderson et al., com 20 voluntárias, idade entre 15 a 66 anos, 

para tratamento de rejuvenescimento facial, com clientes apresentando rugas, discromias, 

telangiectasias, rosácea. Evidenciou-se que, com a utilização da luz pulsada ocorreu um 

aumento significativo dos fibroblastos e despigmentação tecidual.  Foram utilizadas três 

aplicações com comprimento de onda de 530 nm e 750 nm, fluências de 10J/cm² a 19 

J/cm². 

 

Fotodepilação 

A fotodepilação tem surgido nos últimos anos como um método eficaz no tratamento para 

remoção de pelos. Consiste em um tratamento que promove uma redução significativa dos 

pelos, sem apresentar efeitos colaterais aos tecidos adjacentes. A energia luminosa 

absorvida é convertida em energia térmica levando a destruição por coagulação do 

principal cromóforo do folículo piloso, que é a melanina (presente principalmente na haste 

pilosa e no bulbo). 

Internamente, o pelo recebe nutrição do folículo, ou seja, consiste numa matéria semiviva 

apresentando função protetora, e que recebe influências em casos de alterações 

hormonais. 

A espessura do pelo e seu crescimento estão diretamente relacionados à irrigação 

tecidual, ou seja, quanto mais ativa a irrigação maior o crescimento e a espessura do pelo.  

O crescimento do pelo não ocorre de forma ordenada em todas as regiões. Ele apresenta 

3 fases de crescimento e cada folículo pode se encontrar num ciclo de crescimento 

diferente. Além disso, recebe influência das condições intrínsecas ao folículo, fatores 

hormonais, entre outros.  

O pelo apresenta 3 fases de crescimento: A fase Anágena, abrange maior produção e 

concentração de melanina, apresenta rápida proliferação celular, representa o alvo 

temporal da luz pulsada, ou seja, nessa fase que se obtém melhores resultados. O folículo 

anágeno penetra mais profundamente, em nível subcutâneo, mesmo assim, nessa fase a 

haste do pelo conduz a luz até o bulbo, e consequentemente ao folículo. A fase Catágena, 

onde ocorre atrofia do folículo que regride a um terço de suas dimensões anteriores, tem 

duração média de três semanas.  
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Terceira e última, a fase Telógena, caracteriza-se pelo desprendimento do pelo e repouso 

do folículo, havendo uma desvinculação completa com a papila dérmica. A eliminação do 

pelo tem duração de três a quatro semanas.  

Devido ao fato do pelo não crescer de forma ordenada, ou seja, todos na mesma fase, 

explica a necessidade de um tratamento com maior número de sessões para obtenção de 

um resultado satisfatório. O pelo que não sofrer coagulação ou destruição, voltará com 

diâmetro, número e qualidade reduzidos. 

A velocidade de eliminação dependerá da espessura e coloração do pelo. Pelos escuros e 

mais espessos absorvem mais energia e o resultado será mais rápido, enquanto que pelos 

mais finos necessitam de um maior número de sessões. 

 

 

 

 

 

Contraindicações: 

(BORGES, 2010; MAIO, 2004) 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial por, pelo menos, 15 dias 

antes e 15 dias após a aplicação; 

 Pelos brancos; 

 Gestantes e lactantes; 

 Uso de isotretinoína oral nos últimos 6 meses; 

 Uso de medicamentos fotossensibilizantes (anexo 1); 

 Histórico de cicatrizes hipertróficas e quelóides; 

 Diabetes descompensada; 

 Neoplasias; 

 Em tratamentos por radioterapia ou quimioterapia; 

 Herpes ativo; 

 Aplicação sobre tatuagens; 

 Sensibilidade à radiação da luz; 

 Vitiligo; 

 Psoríase; 

 Sinais de infecção e inflamação da pele sem causa conhecida; 

 Portadores de marcapasso; 

 Uso de ácidos no local de aplicação; 

 Sobre glândulas; 

 Distúrbios hormonais que ocasionam crescimento exagerado de pelos; 

Aviso! 

O equipamento não é efetivo para o tratamento em pelo 

de cor clara, branca ou amarela. 
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 Melasma. 

 

Instruções Importantes de Segurança e Instalação 

   

               Recomenda-se a utilização deste equipamento somente por profissionais 

habilitados, preferencialmente da área da saúde e que a técnica de aplicação esteja 

devidamente regulamentada no respectivo conselho profissional da área da saúde e 

estética. É importante ler cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o 

equipamento, mesmo que para simples testes. 

 

Indicações: 

 Fotodepilação; 

 Fotorejuvenescimento. 

 

O fabricante não assume responsabilidade por danos provocados por utilizações 

inadequadas ou procedimentos que discordem das instruções e recomendações 

apresentadas a seguir neste manual. 

É importante ler cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o equipamento  

 

Claris 

Em casos de locação ou empréstimo é necessário que o operador receba  um treinamento 

completo, estando ciente dos riscos da aplicação do tratamento, possíveis problemas 

decorrentes de aplicações inadequadas, sobre os alarmes de segurança, indicações, 

contraindicações, e todas as informações que contém este manual de instruções, antes do 

uso em pacientes. 

 

Instalação do Equipamento 

 O Claris funciona exclusivamente em 220 V. 

 É imprescindível que o equipamento seja ligado a uma rede elétrica que atenda as 

especificações contidas na etiqueta fixada na parte posterior do equipamento, e que 

possua circuito de aterramento efetivo. A inexistência do circuito de aterramento pode 

ocasionar interferências eletromagnéticas a equipamentos eletrônicos sensíveis muito 

próximos ou aos próprios circuitos de medição e controle. 

 Instale-o sobre uma superfície firme e horizontal e em local com ventilação. 

 

 A instalação elétrica deve estar de acordo com a norma NBR 13534 – Instalações 

elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde – Requisitos para segurança. 
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 Ao conectar o equipamento a rede elétrica através de extensões ou soquetes, 

certifique-se de que são apropriados e de acordo com a corrente e tensão do 

equipamento. Também é necessário verificar a conexão de aterramento através do pino 

de aterramento, que não deve ser eliminado, pois pode colocar em risco paciente e 

usuário. 

 Não instalar o equipamento próximo a fontes de calor (ex: estufa, fornos, etc.). 

 Evite expor o equipamento e seus acessórios a luz solar direta, poeira, umidade, 

vibrações ou choques. 

 Não introduza objetos nos orifícios e não apoie frascos com líquidos sobre o 

equipamento. 

 Não utilizar o equipamento em ocasiões de turbulências atmosféricas como raios, 

vendavais, entre outros. 

 Sempre desligue o equipamento e desconecte-o da tomada quando não estiver em uso. 

 Não abra o equipamento. A manutenção e os reparos devem ser realizados apenas 

pelo fabricante ou empresa autorizada. O fabricante não assume responsabilidade 

sobre reparos ou manutenções efetuadas por pessoas não autorizadas. 

 A correta manutenção e utilização aumentarão a vida útil do equipamento que é 

formado pelos sistemas mecânicos, ópticos e elétricos.  

 A temperatura ambiente deve estar entre 20ºC – 25ºC, umidade relativa do ar <80%. 

Manter o equipamento limpo, seco e sem poeira. 

 Quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 0ºC, retirar a água do sistema de 

refrigeração. 

 Observar o nível de água do equipamento antes de utilizar o sistema. 

 Este manual deverá acompanhar o equipamento em caso de venda, empréstimo, 

aluguel ou repasse. 

Funções de Segurança do Equipamento 

O Claris apresenta importantes funções de segurança, que o profissional deve conhecer 

para operar o equipamento de forma segura.  

 

Interruptor com Chave 

O interruptor com chave é utilizado para LIGAR e DESLIGAR o equipamento.  A operação 

do sistema só é possível com a chave fornecida pelo fabricante e impede o uso não 

autorizado do Claris. 

 

Interruptor de emergência 

Este botão vermelho é projetado para desligamento imediato em caso de irregularidade 
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funcional. Quando pressionado, desliga a energia do sistema imediatamente, independente 

do estado do equipamento. Para sua liberação, ou reativação do sistema, o botão deve ser 

girado no sentido horário. Caso contrário, o sistema continuará DESLIGADO. 

 

 

 

 

Descrição do Claris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso 

O uso do botão de emergência é permitido apenas em situação de 

emergência, o uso sistemático deste botão como recurso de 

LIGA/DESLIGA, pode danificar o equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interruptor com Chave 

Interruptor de emergência 

Display LCD Touch Screen 

Suporte Manopla 
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No intuito de preservar o circuito interno da manopla contra penetração de gel, durante 

as aplicações, a ponteira da manopla possui uma capa de proteção com objetivo de obstruir os 

possíveis pontos de entrada de gel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro óptico de cristal 

Conector da manopla 

Tecla de disparo da manopla 



20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição da Tela de Operação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –Tempo de intervalo entre pulsos (relaxamento térmico) (1-50ms) 

Conexão para entrada/saída de 

ar e escoamento de água em 

caso de transbordamento. 

Conexão para entrada/saída de água.  

(Abastecimento e esvaziamento) 

2 

3

2 

4 

7 

1 

5 

8 

9 
10 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

 

Entrada de alimentação (220V~) 
Receptáculo para conexão da 

manopla 

Conexão para o pedal 

Indicação de nível de água 

15 

 

6 

Fixação do Suporte manopla 
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2 –Incremento e decremento de fluência (10-50J/cm²) 

3 –Tecla para deixar o sistema no modo espera 

4 –Tecla para deixar o sistema pronto para disparar 

5 –Tecla que permite retornar para a tela inicial 

6 –Seleção de programas para diferentes fototipos de pele (fototipos I, II, III, IV, V, VI pré configurados) 

7 –Incremento e decremento de largura de pulso (1-30ms) 

8 – Indica o tipo de tratamento selecionado. As opções são: 

 

9 –Tempo de intervalo entre disparos. Quando se mantem pressionado o botão de disparo 

ou pedal. 

10 –Quantidade de pulsos (1-6 pulsos) em cada disparo. A quantidade de pulsos ajustados 

nesse campo corresponde na realidade a duas vezes esse valor, já que os pulsos são 

divididos em dois como na imagem acima. 

 

11 – Estado do sistema de circulação de água (em caso de anormalidade na circulação de 

água, este ícone piscará, acompanhado por um aviso sonoro) 

12 – Nível de carga dos capacitores de energia. (Imagem ilustrativa para indicação do estado de carga) 

13 – Estado da lâmpada (ativada ou desativada) 

14 – Temperatura em tempo real da água de resfriamento 

15 – Teclas para incrementos e decrementos de parâmetros. 

 

Acessórios que Acompanham o Equipamento 

 

 

 

A utilização de acessórios e cabos diferentes daqueles para os quais o equipamento foi 

projetado, pode degradar significativamente o desempenho do sistema para de emissões 

eletromagnéticas e imunidade a interferência externas.  

 

 

 

Lista de acessórios do equipamento Claris para atendimento dos requisitos de compatibilidade 

Os acessórios e cabos utilizados no Claris estão em conformidade 
com as prescrições de compatibilidade eletromagnética para 
emissões e imunidades.  
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eletromagnética: 

 

Quantidade Produto Código 

01  Cabo de força (2 P + T) 2m ACBLI086.00 

01 Manopla IPL Claris FD695 ACMAN078.00 

01 Manopla IPL Claris FR560 ACMAN077.00 

01 Trafo TRPAT014.01 

 

Lista de acessórios que não afetam os requisitos de compatibilidade eletromagnética: 

 

Quantidade Produto Código 

01 Pen drive com Manual Claris ACMNU001.01 

01 Óculos de proteção para operador ACBLI147.00 

01 Óculos de proteção para cliente ACBLI038.00 

01 Dreno com engate rápido CNPLU010.00 

01 Funil para reposição de água  

ACFUN004.00 

02 Fusível rápido F15al 250v FSRAP006.00 

01 Carrinho ACCAR002.02 

01 Suporte de manoplas TBMET017.01 

01 Pedal ACPED007.00 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações dos acessórios que acompanham o equipamento 

 

 

Óculos de proteção (profissional) 

 

 

A utilização de acessórios diferentes daqueles para os quais o equipamento foi 

projetado podem degradar significativamente o desempenho de emissões e 

imunidade. NÃO UTILIZE acessórios e cabos do CLARIS em outros equipamentos 

ou sistemas eletromédicos. Os acessórios e cabos descritos nestas instruções são 

projetados e fabricados pela TONEDERM para uso exclusivo pelo CLARIS. 
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Óculos de proteção (cliente) 

 

 

 

1 Manopla (FD ou FR) 

 

 

Funil para reposição de água 

 

Cabo de força 

 

Dreno com engate rápido 

 

Pedal  
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Suporte Manopla  

 

Pendrive  

 

 

Ilustração dos itens opcionais  

Manopla (FD e FR) 

 

 

Carrinho  
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O equipamento deve estar desligado sempre que o conector da manopla não estiver 

conectado. 

Instruções de manuseio 

Para erguer e transportar o equipamento, utilizar os dois suportes puxadores, superior 

traseiro e inferior dianteiro. 

Para maior conforto e menor esforço, recomenda-se que o equipamento seja transportado 

por duas pessoas e que se utilizem os puxadores projetados para tal. 

 

 Instruções para utilização 

Conexões e desconexões 

1. Instalação da manopla 

 

a. Conectar a manopla ao receptáculo localizado na parte traseira do equipamento. 

Pressionar até ouvir o “click” sinalizando o travamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Para desconectar a manopla, pressionar as travas laterais e puxar no sentido contrário, 

conforme ilustração abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receptáculo para conexão da manopla 

Travas 

Observe a posição correta para a conexão da manopla. Utilize os padrões dos conectores 

elétricos caso necessário. 
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Não retire a manopla deliberadamente enquanto o sistema estiver pronto para o 

disparo. Caso seja necessário trocar a manopla, altere para o modo ESPERA e desligue o 

equipamento. 

 

Ao pressionar a tecla PRONTO (pronto para disparo), aguarde aproximadamente 1 

minuto antes de iniciar a aplicação. Ao pressionar, e soltar, o botão da manopla, o Claris 

executa o disparo na configuração previamente realizada. Se o botão for mantido 

pressionado, o Claris executará disparos em sequência, na configuração previamente 

realizada, por aproximadamente 10 segundos. 

 

     Atenção: Avaliar, no início e durante o tratamento, o resfriamento do Cristal da 

manopla. Em caso de aquecimento do Cristal, deixar o sistema em “Pronto” sem efetuar 

disparos por um período de tempo até o Cristal voltar a ser resfriado. Caso o Cristal não 

volte a resfriar, entrar em contato com o fabricante. 

Periodicamente perguntar ao paciente sobre a sensação da temperatura do Cristal. 

 

2. Conexão do cabo de força 

Conectar o cabo de força ao receptáculo de entrada de energia situada na parte posterior 

do equipamento, conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

3. Conexão do pedal 

Conecte o pedal ao receptáculo correspondente situado na parte posterior do equipamento  

conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

Observe a posição correta para a conexão através do alinhamento correto do guia. Aperte o 

conector rosqueando no sentido horário com a mão. 

 



27  

4. Instalação do suporte da manopla 

 

Posicione o suporte da manopla na parte posterior do equipamento alinhando a haste 

com os orifícios na estrutura metálica de fixação. Após inserir a haste, trave o suporte 

com o parafuso de fixação. 

     

 

5. Abastecimento do sistema com água 

Utilize apenas água destilada para abastecer o equipamento. Para adquiri-la, faça contato 

com o distribuidor de sua região ou com o fabricante do equipamento. 

Certifique-se com o seu fornecedor que a água não possua nenhum aditivo (Ex: “água 

destilada” utilizada em baterias pode conter ácido em sua composição). 

Se não tiver certeza da total pureza da água destilada, enviar as especificações para o 

fabricante avaliar, antes da sua utilização. 

O equipamento pode ser seriamente comprometido caso estas recomendações não 

sejam seguidas 

5.1 Localize o conector identificado como “ENTRADA DE ÁGUA” ou “DRENO”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conexão de entrada de água 
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5.2 Conecte o acessório ‘Funil para reposição de água’ a conexão “ENTRADA DE 

ÁGUA” ou “DRENO”. Pressione até ouvir o ‘click’ sinalizando a ação da trava. 

Utilize o acessório ‘Dreno com engate rápido’ para fazer a ventilação do sistema 

conectando este ao receptáculo “NIVEL MÁXIMO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abastecimento de água deve ser realizado até o nível indicado abaixo, aproximadamente 

2 litros de água será necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Após abastecer o sistema com água, até o nível recomendado, remova os tubos de 

abastecimento de água e dreno de ar. Ligue o equipamento, selecione o tipo de 

tratamento e aguarde por 3 minutos para certificar-se de que o sistema hidráulico 

está funcionando. Caso algo esteja errado, o alarme de falta de água, ou ausência 

de fluxo de água, vai soar. Nesta situação, execute o procedimento de drenagem da 

água e reabasteça outra vez. 

 

O abastecimento de água deve ser executado com a manopla 

conectada ao equipamento. 

A saída ‘NÍVEL MÁXIMO’ deve estar aberta para que o ar 

interno seja escoado e permita a entrada de água. 

Ao abastecer o sistema com água, a movimentação da manopla, erguendo-a 

acima do nível do equipamento, e abaixando-a, repetidamente, pode ajudar no 

processo de eliminação do ar e facilitação da entrada de água.  

Caso ocorra o transbordamento de água através da porta de NÍVEL MÁXIMO, 

aguarde o escoamento natural do excesso de água e remova o tubo de 

ventilação.  

 

Conexão NÍVEL MÁXIMO 

Dreno com engate rápido 

Funil para reposição de água 

Caso ocorra o transbordamento de água através da porta de NÍVEL MÁXIMO, aguarde o 

escoamento natural do excesso de água e remova o tubo de ventilação.  
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6. Procedimento para drenar a água do sistema 

 

 

 

6.1 Conectar o ‘Funil para reposição de água’ à porta “ENTRADA DE ÁGUA / DRENO” 

localizada na parte posterior do equipamento. Posicionar o funil dentro de um recipiente 

para coletar a água drenada (aproximadamente 2 litros). Na porta identificada como 

“NÍVEL MÁXIMO”, conecte o ‘Dreno com engate rápido’ para permitir a entrada de ar 

e a consequente drenagem da água. Aguarde até o escoamento completo da água 

antes de remover os acessórios de drenagem.  

 

 

 

 

 

 

 

Para manter o bom funcionamento do Claris, recomenda – se trocar a água mensalmente. 

Caso a água do reservatório atinja 50ºC, em situação de frequência de aplicação e energia 

configurada intensas, o disparo será automaticamente interrompido por questões de 

segurança, até que a temperatura do reservatório alcance novamente condição de 

temperatura segura para operação. 

 

Instruções para operação 

Todos os parâmetros são programados e visualizados através do display colorido e 

sensível ao toque. Segue abaixo a descrição e os passos necessários para operação do 

equipamento. 

 

Conectar o cabo de força na parte posterior do equipamento e a outra extremidade 

a rede elétrica. Esse sistema deve ser ligado apenas a uma rede elétricas de 

220VAC, 50Hz/60Hz. 

 1º passo: Conectar a manopla para o tratamento desejado. 

 2º passo: Ligar o equipamento acionando a chave principal que se encontra na parte 

frontal do equipamento. Certifique-se que o botão de emergência não esteja 

pressionado. 

Conexão ENTRADA de 

ÁGUA / DRENO 
Conexão NÍVEL MÁXIMO 

Ao drenar a água do equipamento, não é necessário remover a manopla do equipamento. 

Caso a manopla seja removida antes do procedimento de drenagem, esta se manterá cheia 

de água, e facilitará o próximo abastecimento. 
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 Caso a manopla não esteja conectada ao equipamento, a mensagem abaixo será 

exibida no display.  

 

 

O equipamento deverá ser desligado para que a manopla escolhida seja 

conectada. 

 

 O display mostrará a tela abaixo por alguns instantes, e em seguida a tela de 

programação. 

 

 

 3º passo: Selecionar o tipo de tratamento de acordo com a manopla conectada ao 

equipamento. 
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 4º passo: Após selecionar o tratamento, a seguinte tela é exibida para que os 

parâmetros de aplicação sejam ajustados (como exemplo, o tratamento de 

fotodepilação será usado, e os parâmetros são meramente ilustrativos). 

 

 

 Ao selecionar o fototipo de pele, de acordo com a classificação de Fitzpatrick, os 

parâmetros como; quantidade de pulsos, largura de pulso, intervalo entre pulsos 

(tempo de relaxamento térmico), intervalo de descarga e quantidade de pulsos por 

disparo, já estarão programados de acordo com o tratamento selecionado. É 

necessário ajustar apenas a fluência desejada em J/cm². 

 
 Obs: Cada tratamento sai de fábrica com parâmetros pré-configurados, de acordo com 

cada fototipo de pele. Caso o usuário deseje alterar algum dos parâmetros pré-configurados 

e armazenar na memória, deverá selecionar o fototipo de pele que deseja modificar, 

configurar os parâmetros de acordo com sua necessidade, e em seguida pressionar 10 

vezes sobre o texto “IPL”, no canto superior esquerdo da tela, conforme indicado na imagem 

acima (após pressionar as 10 vezes, o equipamento vai emitir um sinal sonoro confirmando 

a gravação dos parâmetros). Ao realizar este procedimento, os parâmetros que estão sendo 

exibidos na tela ficarão gravados no fototipo selecionado anteriormente. 

Atenção: Caso deseje voltar aos valores de fábrica, utilizar as tabelas apresentadas na 

seção “Sugestão de parâmetros pré-definidos” deste documento. 

 NOTA: Além da fluência, o profissional capacitado tem a liberdade para ajustar todos 

os parâmetros (número de pulsos, largura de pulso, intervalo entre pulsos e intervalo de 

descarga) apenas selecionando os botões referentes as opções que deseje alterar. 

  

Seleção do 

fototipo de pele 
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 5º passo: Após configurar os parâmetros de acordo com a necessidade desejada, 

pressionar a tecla PRONTO. Neste momento os capacitores serão carregados e o 

sistema de resfriamento do cristal terão início.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6º passo: Para iniciar o tratamento, aplique o Gel de acoplamento sobre a região 

alvo e posicione a manopla, com o cristal voltado para baixo, sobre a superfície 

preparada com Gel. Utilize o botão azul na manopla, ou o pedal de acionamento, 

para executar os disparos de luz. O sistema emitirá um sinal sonoro (beep) ao final 

de cada disparo. 

Técnicas de Aplicação 

A seguir estão descritas algumas técnicas de aplicação recomendadas para o 

equipamento Claris. O profissional deve levar em consideração as necessidades de cada 

tratamento, bem como a sensibilidade de cada cliente. 

 

Considerações Pré-Tratamento 

Durante a primeira visita, antes do procedimento, é importante colher um histórico 

detalhado do cliente, verificando de alguma contraindicação deve ser considerada e 

incluindo observações sobre intervenções e tratamentos anteriores. Somente após essa 

avaliação defina o tratamento ideal a ser usado com o Claris. Recomenda-se que o cliente 

assine de um termo de consentimento. 

 

PRONTO selecionado 

Capacitores carregados 

CUIDADO - Na condição de PRONTO, um leve toque no botão azul, ou no pedal, 

disparará um flash de luz muito intensa. Não coloque o sistema na condição de 

PRONTO sem a prévia preparação do paciente e a utilização dos óculos de 

proteção. 
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O programa de tratamento deve ser planejado antes de iniciar as aplicações. Um bom 

resultado que atenda as expectativas reais do cliente, depende da correta utilização da 

técnica de luz pulsada. É indicado realizar registro fotográfico antes e após cada sessão, 

para documentar o progresso do tratamento. 

 

Deve-se avaliar a coloração da pele (de acordo com a Classificação de Fitzpatrick) e 

selecionar o programa conforme o fototipo. A velocidade de eliminação dependerá da 

espessura e coloração do pelo. Pelos escuros absorvem mais energia e o resultado será 

mais rápido, enquanto pelos mais finos necessitam de maior número de sessões. Não é 

indicado a utilização do Claris para pelos brancos, uma vez que pelo branco não 

apresenta melanina e nem irrigação adequada.  

 

Antes de iniciar o tratamento de fotodepilação, a retirada do pelo deve ser 

executada, com lâmina de barbear ou creme depilatório, um dia antes de cada 

sessão. É importante salientar que, caso o cliente tenha retirado os pelos com cera, pinça 

ou outro método de extração completa, deve-se aguardar 30 dias para iniciar um 

tratamento com o Claris. 

Após iniciado o tratamento com IPL a retirada do pelo deve ocorrer somente com lâmina 

de barbear ou creme depilatório. 

Quando o pulso é disparado, algum desconforto é normal e algumas pessoas podem 

preferir o uso de anestésicos tópicos, o qual deve ser espalhado sobre a pele antes do 

tratamento, conforme descrição do produto. Lembre-se de retirar o anestésico antes de 

iniciar as aplicações.   

 

Não faça uso de qualquer substância inflamável na preparação da pele imediatamente 

antes do tratamento. Utilize cosméticos de limpeza desprovidos de qualquer tipo de álcool. 

 

Sugestão de parâmetros pré-definidos 

Fotodepilação 

Fototipo 

Número 

de 

Pulsos 

T1 

(ms) 

D1 

(ms) 

T2 

(ms) 

D2 

(ms) 

Fluência 

(J/cm²) 

I 2 10 a 12 15 12 a 15 15 25 a 30 

II 2 10 a 12 15 12 a 15 15 23 a 28 

III 2 10 a 12 15 a 20 12 a 15 15 a 20 21 a 26 

IV 3 4 a 6 20 a 25 6 a 8 20 a 25 15 a 20 

V 3 4 a 6 25 a 30 6 a 8 25 a 30 13 a 18 

VI 4 2 30 3 30 10 
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Fotorejuvenescimento 

Fototipo 
Número 

de 
Pulsos 

T1 
(ms) 

D1 
(ms) 

T2 
(ms) 

D2 
(ms) 

Fluência 
(J/cm²) 

I 2 5 a 6 15 6 a 8 15 25 a 30 

II 2 5 a 6 15 6 a 8 15 23 a 28 

III 2 4 a 5 15 a 20 5 a 6 15 a 20 21 a 26 

IV 3 3 a 4 20 a 25 4 a 5 20 a 25 15 a 20 

V 3 3 a 4 25 a 30 4 a 5 25 a 30 13 a 18 

VI 4 1 30 2 30 10 

 

Terapia de manchas 

Fototipo 
Número 

de 
Pulsos 

T1 
(ms) 

D1 
(ms) 

T2 
(ms) 

D2 
(ms) 

Fluência 
(J/cm²) 

I 2 5 a 7 15 7 a 9 15 27 a 32 

II 2 4 a 6 15 6 a 8 15 25 a 30 

III 2 4 a 6 15 a 20 6 a 8 15 a 20 23 a 28 

IV 3 3 a 5 20 a 25 5 a 7 20 a 25 17 a 22 

V 3 2 a 4 25 a 30 4 a 6 25 a 30 15 a 20 

VI 4 1 30 2 30 10 

 

 

Telangiectasias 

Fototipo 

Número 

de 

Pulsos 

T1 

(ms) 

D1 

(ms) 

T2 

(ms) 

D2 

(ms) 

Fluência 

(J/cm²) 

I 3 5 a 7 15 7 a 9 15 25 a30 

II 3 5 a 7 15 7 a 9 15 23 a 28 

III 3 4 a 6 15 a 20 6 a 8 15 a 20 21 a 26 

IV 5 4 a 5 20 a 25 5 a 6 20 a 25 15 a 20 

V 5 3 a 4 25 a 30 4 a 5 25 a 30 13 a 18 

VI 5 2 30 2 30 10 
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Acne 

Fototipo 
Número 

de 
Pulsos 

T1 
(ms) 

D1 
(ms) 

T2 
(ms) 

D2 
(ms) 

Fluência 
(J/cm²) 

I 2 5 a 8 15 7 a 9 15 23 a 28 

II 2 5 a 7 15 7 a 9 15 21 a 26 

III 2 5 a 7 15 a 20 7 a 9 15 a 20 19 a 24 

IV 3 3 a 4 20 a 25 4 a 5 20 a 25 13 a 18 

V 3 3 a 4 25 a 30 4 a 5 25 a 30 11 a 16 

VI 3 2 30 2 30 10 

 

 

Terapia para Rugas 

Fototipo 
Número 

de 
Pulsos 

T1 D1 T2 D2 
Fluência 
(J/cm²) 

I 2 8 a 10 15 10 a 12 15 17 a 22 

II 2 8 a 10 15 10 a 12 15 15 a 20 

III 2 8 a 10 15 a 20 10 a 12 15 a 20 13 a 18 

IV 3 3 a 5 20 a 25 5 a 7 20 a 25 12 a 18 

V 3 3 a 5 25 a 30 5 a 7 25 a 30 10 a 15 

VI 4 1 30 2 30 10 

 

 

Aplicação  

 Higienize área a ser tratada. A pele deve estar livre de qualquer produto como, 

cremes, desodorantes, anestésicos, óleos e protetor solar. 

 Verifique a identificação da manopla antes de seu uso, certificando – se de que o 

mesmo está adequado para a aplicação desejada. 

 Em toda aplicação o nível de energia (fluência) utilizado deve ser baixo, e 

gradualmente aumentando. Sempre observando o fototipo, sensibilidade e reação 

da pele. 

 Aplique uma camada espessa de gel sobre a pele abrangendo toda área de 

tratamento. Recomenda – se o uso gel resfriado. 
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 O profissional dispõe de duas formas de aplicação:  

Contato direto com a pele sobre o gel; 

Técnica flutuante onde o cristal deve flutuar no gel sem contato direto com a pele.  

 O pulso de luz intensa é emitido ao pressionar o botão da manopla ou pedal de 

acionamento. 

 A aplicação pode ser realizada em dois sentidos: vertical e horizontal para garantir 

uma aplicação homogênea em toda a área. 

 Após aplicação em um sentido, o gel deve ser removido para que se observe a 

reação da pele. Se esta apresentar eritema intenso, suspenda a aplicação no 

segundo sentido.  

 Se a pele se mantiver íntegra, reaplique o gel e prossiga com a aplicação no 

segundo sentido. Avalie a possibilidade de aumentar o nível de energia.  

 Procedimentos faciais: Utilizar touca descartável e proteger a sobrancelha e lábios 

com maquiagem branca.  

 Proteger tatuagens e nevos com lápis ou maquiagem branca e não efetuar disparos 

sobre os mesmos. 

 Ao finalizar o tratamento, remova o gel da área tratada e aplique filtro solar de sua 

preferência. 

 Ao final do procedimento, limpe a ponteira com lenço de papel macio e remova todo 

o gel e, posteriormente, higienize-a com clorexidine 0,5%. 

Dica: Uma das finalidades do gel é servir como condutor de luz, e reduzir as perdas por 

reflexões.  

 

Considerações Pós-Aplicação 

 A área tratada deve ser protegida da luz solar por, pelo menos, 15 dias antes e 15 

dias após a aplicação. Utilizar bloqueador solar com fator de proteção 30, ou maior, 

e não esquecer de reaplicá-lo ao longo do dia. 

 O procedimento não exige nenhuma mudança de rotina, exceto quanto à realização 

de atividades físicas nas primeiras 24h. Recomenda-se usar roupas soltas e 

confortáveis após aplicação para evitar irritações depele. 

 Recomende que banhos com água muito quente sobre a área tratada sejam 

evitados nas primeiras 24h. 

 A maquiagem pode ser aplicada imediatamente após o tratamento. Na presença de 

qualquer reação, suspender seu uso. 

 Nas duas semanas que sucedem o tratamento pode haver queda espontânea dos 

pelos.  
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 O efeito desejado é um pequeno eritema, um tom rosa indicando que a energia 

luminosa conseguiu boa penetração. Se a reação da pele for insuficiente, aumentar 

a fluência em 1 J/cm2. Se o eritema for muito intenso, ou se houver um sinal de 

queimadura, diminua o nível de energia ou suspenda o tratamento. 

 Irritação, eritema e sensação de ardência é comum e pode permanecer por até 24hs 

após a sessão. Recomende aos seus clientes que, caso essas reações perdurem 

por mais tempo, que fação contato imediatamente para orientações adicionais. 

 Halo avermelhado e discretamente edematoso ao redor do pelo é um efeito 

transitório e indicativo de que a fotodepilação foi eficaz. 

 Solicite que sejas informado sempre que houver mudanças na textura e 

pigmentação da pele, normalmente são transitórios.  

 NÃO ESQUECER DA APLICAÇÃO DO PROTETOR SOLAR. 

 O número de sessões recomendadas para a fotodepilação e fotorejuvenescimento 

são em torno de 5 a 15, que podem variar conforme as características dos clientes, 

como: cor do pelo, cor da pele, espessura do pelo, idade, sexo, condição hormonal. 

 O intervalo de aplicação entre uma sessão e outra pode variar de 20 a 30 dias para 

fotodepilação e a cada 15 dias para fotorejuvenescimento.  

 Pode-se realizar intervalos maiores no decorrer dos tratamentos, caso a cliente 

observe retardo no crescimento do pelo. Neste caso, o intervalo de aplicação pode 

aumentar para 40 a 50 dias até obter o resultado satisfatório.  

 

Intercorrências 

Na presença de qualquer uma das alterações citadas abaixo, o profissional responsável 

deve ser informado, e se necessário recomendar um atendimento médico.  

 

Danos à Textura Natural da Pele: Formação de bolha crostosa, pode demorar de cinco a 

dez dias para cicatrizar. 

 

Mudança de Pigmentação: Mudança de pigmentação na área tratada é uma possível 

reação a utilização de IPL. A maioria dos casos de hipo ou hiperpigmentação ocorre em 

pessoas com pele mais escura, ou quando a área tratada é exposta a luz solar antes ou 

depois do tratamento. Esta descoloração normalmente desaparece em três a seis meses, 

mas em raros casos, a mudança de pigmento pode ser permanente. 
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Cicatriz remanescente e quelóide: Existem poucas ocorrências de cicatrizes 

remanescentes, tais como cicatrizes hipertróficas aumentados. Para reduzir as chances de 

cicatrizes remanescentes, é importante seguir cuidadosamente todas as instruções para os 

tratamentos.  

 

Edema Excessivo: Imediatamente após o tratamento, especialmente na região de nariz e 

bochechas, pode ocorrer um edema temporário. O edema desaparece, normalmente, em 

algumas horas ou em até sete dias. 

 

Pele Frágil: A pele no local ou próxima ao local do tratamento pode se tornar frágil. Se isto 

ocorrer, deve-se evitar maquiagem e a área não deve ser friccionada, pois isto poderia 

romper a pele. 

 

Contusão: Uma contusão azul-roxa (púrpura) pode aparecer sobre a área tratada. O 

tempo de duração pode ser de cinco a quinze dias. 

 

Biocompatibilidade 

Biocompatibilidade - A Tonederm declara que a parte aplicada do equipamento está de 

acordo com a ISO 10993-1, porém, se faz necessária a utilização de parâmetros 

adequados, gel de boa qualidade, assepsia da área tratada e manipulação correta do 

equipamento conforme indicação no manual, garantindo diminuição no risco de reações e 

de contaminação das pessoas envolvidas no tratamento. Entretanto, alguns efeitos 

adversos como eritema, edema excessivo e dor no local da aplicação podem ocorrer. 

 

Proteção Ambiental 

As partes eletrônicas deste equipamento possuem metais pesados como o chumbo e 

estanho. Sendo assim existem riscos de contaminação do meio ambiente quando 

incorretamente descartados no final de suas vidas úteis. 

O equipamento e suas partes são considerados lixo eletrônico e como tal devem ser 

descartados em locais adequados para este tipo de lixo, e não descartados como lixo 

reciclável ou orgânico em sistemas de coletas comuns. 

A Tonederm se compromete em providenciar o descarte adequado do produto, sempre que 

o cliente promover, por suas próprias custas, o envio do mesmo até a fábrica. 
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Manutenção Preventiva 

 A limpeza do equipamento deverá ser realizada conforme necessidade, e quando 

executada, um pano umedecido em água e detergente ou sabão neutro deve ser 

utilizado. É importante ter cuidado para que a umidade não penetre no interior do 

equipamento. 

 O cristal (guia de luz e resfriamento) da manopla deve ser mantido limpo durante todo o 

tratamento e ao final de cada aplicação. A higienização deve ser realizada com lenço de 

papel macio e álcool isopropílico ou clorexidine. 

 A água do reservatório necessita ser substituída a cada 30 dias. 

 É indispensável inspeção e manutenção preventiva na Tonederm, ou nos postos 

técnicos autorizados, a cada 12 meses de utilização do equipamento. 

 Calibre seu equipamento periodicamente, a descalibração pode resultar em perda 

significativa de eficiência. 

 Durante a execução dos procedimentos de inspeção e manutenção preventiva, use 

óculos de proteção. 

 Enviar as manoplas para realização da manutenção preventiva, conforme descrito no 

Certificado de Garantia.  

Procedimentos recomendados 

Limpeza do equipamento 

A limpeza do equipamento deverá ser realizada com um pano umedecido em água, 

detergente ou sabão neutro. Tenha cuidado para que umidade não penetre no interior do 

equipamento. É contraindicado o uso de álcool, solventes ou similares para a limpeza do 

gabinete. 

 

Limpeza com água e sabão neutro 

O processo de limpeza com água e detergente/sabão neutro pode ser realizado de 

diferentes maneiras. Para os itens destacáveis e com possibilidade de serem separados 

completamente das manoplas e cabos elétricos, estes devem ser removidos para facilitar a 

limpeza, que pode ser executada com esponja ou escova macia embebidas em água e 

sabão neutro.  Para os componentes e dispositivos que não podem ser desarticulados e 

removidos dos corpos principais das manoplas, a limpeza deve ser realizada com auxílio de 

um pano limpo, lenço de papel ou uma escovinha macia umedecidos com a solução de 

água e sabão neutro. O objetivo principal dessa limpeza é a remoção primária de resíduos, 

secreções e outros substâncias usadas no procedimento, como cremes, glicerina, géis ou 

outros.  

A limpeza deve ser finalizada com a remoção completa dos resíduos de sabão ou 
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detergente. Os itens que podem ser desarticulados ou removidos das manoplas e cabos 

podem ser enxaguados em água corrente, já os itens fixos as manoplas com pano limpo ou 

lenço de papel umedecidos em água limpa. A secagem pode ser natural ou com pano limpo 

ou lenço de papel. 

 

Desinfecção com álcool 70% 

A desinfecção com álcool 70% é mais eficiente quando empregada em superfícies lisas e 

sem resíduos de materiais orgânicos. Desta forma o processo de desinfeção deve sempre 

ser executado após a limpeza completa do item com sabão neutro. O material a ser 

desinfectado deve sempre estar seco antes do uso do álcool 70%, com objetivo de evitar a 

possível diluição do álcool e a consequentemente redução do seu poder germicida. A etapa 

de desinfecção deve ser executada com um pano limpo ou lenços de papel embebidos em 

álcool 70%. A secagem final pode ser feita de forma natural ou através de um pano seco ou 

lenço de papel. A utilização do álcool 70% é muito eficiente para a desinfecção e deve ser 

adotado sempre nos procedimentos de rotina. 

 

Dúvidas Operacionais e Manutenção 

Na presença de qualquer alteração no funcionamento do equipamento, siga as ações 

recomendadas na lista abaixo: 

1) O equipamento não liga: 

a) Testar se cabos e plugues de energia estão corretamente conectados; 

b) Verificar se o botão de emergência está pressionado. Em caso afirmativo liberar 

o botão girando-o no sentido horário. 

2) Ruído excessivo de água fluindo pelo equipamento: 

Ação recomendada: Desligue o equipamento e verifique o nível de água no reservatório. 

Caso esteja abaixo, preencha com água até o nível correto. 

3) Sem emissão de luz 

a) Verifique se o sistema está no estado “Pronto”; 

b) Teste se o botão de disparo está funcionando;  

c) Verifique se a fluência selecionada encontra-se com valores muito baixos. 
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4) Luz Pulsada fraca ou sem emissão de luz 

a) Verifique se a tensão de entrada (rede elétrica) é menor que a tensão nominal 

de 220V; 

b) Verifique se o cristal se encontra limpo. Caso contrário, limpe-o adequadamente; 

c) Verifique a integridade da lâmpada de xenônio através do cristal; (Faça isso com 

o sistema em modo de ESPERA, nunca em PRONTO. 

d) Verifique se existe sinais de vazamento de água pela manopla. Caso afirmativo, 

desligue o equipamento, remova-o da tomada e comunique a assistência 

técnica. 

5) Interrupção do funcionamento durante procedimentos longos, não emite luz: 

a) Equipamento superaquecido. O uso contínuo do equipamento com altas 

fluências por tempos prolongados aumenta a temperatura da água de 

resfriamento da manopla. A fim de proteger a lâmpada de xenônio o sistema se 

autodesliga, temporariamente, até que a temperatura normal se reestabeleça; 

b) Ação recomendada: Remova 2/3 da água de resfriamento e a substitua por água 

destilada fria para acelerar o processo de resfriamento e retomada da operação.  

6) Percepção de choque elétrico, ao tocar em superfícies metálicas, durante operação 

normal: 

a) Descarga eletrostática em ambientes resfriados e secos. A utilização de roupas 

sintéticas e sapatos com solas de borracha podem potencializar as ocorrências; 

b) Certifique-se de que o equipamento se encontra ligado a uma rede elétrica com 

aterramento de proteção eficaz. Caso algum adaptador de tomada esteja sendo 

utilizado, remova-o, principalmente se este não possui o pino terra. Não utilize o 

equipamento sem o devido circuito de aterramento; 

c) Verifique a presença de sinais de vazamentos de água. Caso isso seja 

verificado, desligue o equipamento e só retorne a utilizá-lo após a verificação e 

correção do problema por um técnico autorizado; 

7) Possíveis pontos para vazamento de água: 

a) No conector da manopla: verificar encaixe do conector; 

b) Na manopla: procurar assistência técnica; 

c) No reservatório de água ou bomba: procurar assistência técnica. 

8) Diminuição de energia durante o uso 

a) Verificar se existe impureza sobre a superfície do cristal que possa estar 

resultando em absorção de luz. Em caso afirmativo, realize a limpeza; 

b) Aquecimento ou sensação de calor vindo da alça da manopla. Desligue e deixe 

o equipamento repousar por 30 minutos ou substitua a água de resfriamento; 

c) Verificar a integridade do cristal. 
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Substituição dos fusíveis 

Este procedimento deve ser executado com o equipamento desligado da rede 

elétrica. 

Fazendo uso de uma chave de fenda, gire em sentido anti-horário as tampas dos porta-

fusíveis que estão localizados na parte posterior do equipamento. Retirar os fusíveis e 

efetuar a devida substituição, observando as especificações técnicas do componente 

fornecidas pelo fabricante. 

O fabricante não se responsabiliza pela utilização de fusíveis com especificações diferentes 

das fornecidas. 

 

Especificações Técnicas 

Características Elétricas para Alimentação 

- Cabo de força de três fios, ≥1,5mm² 

- Tensão de trabalho: 220V~ 

- Frequência de alimentação: 50Hz/60Hz 

- Potência de entrada: Max. 1800VA 

Características Adicionais 

- Consumo máximo: 1.8kWh 

- Peso líquido 30 kg 

- Peso bruto: 40 kg 

- Dimensões: 403 x 625 x 623 mm 

 

Classificação 

Equipamento Classe: I 

Equipamento com parte aplicada de tipo BF 

IPX0: Equipamento não protegido contra penetração nociva de água. 

Modo de operação: Operação Contínua 

Equipamento não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com 

ar, O2 ou N2O. 

 

Especificações dos filtros usados nos óculos de proteção 

Óculos de proteção do operador 

- Densidade Óptica: OD 2 (400 a 1200 nm) 

- Em conformidade com a norma EN 207:2017 
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Simbologia 

Símbolo Norma Descrição 

 

IEC 60417-
5333  

Equipamento com parte aplicada de tipo BF 

Off - 
Indica equipamento desligado (sem tensão elétrica de 
alimentação) 

On - 
Indica equipamento ligado (com tensão elétrica de 
alimentação) 

 

ISO 7000-
0434A  Atenção! Consulte DOCUMENTOS ACOMPANHANTES 

 

IEC 878-03-01 Tensão elétrica perigosa 

 
IEC 417-5019 Terminal de aterramento para proteção 

 

ISO 780 - No. 3 
Este lado para cima: Indica a posição correta de transporte 
da embalagem 

 

ISO 780 - No. 1 
Frágil: O conteúdo da embalagem é frágil e deve ser 
transportado com cuidado. 

 

ISO 780 -No. 
14 

Empilhamento máximo: Máximo empilhamento sobre a 
caixa de embalagem 

 

ISO 780 -  No. 
6 

Manter longe da chuva: A embalagem deve ser 
armazenada ou transportada com proteção de umidade 
(não expor à chuva, respingos d’água ou piso). 

 

ISO 780 - No. 4 
Manter longe do sol: A embalagem não deve ficar exposta 
ao sol 

 

ISO 780 -No. 
17 

Limite de Temperatura: Indica as temperaturas limites para 
manuseio, transporte ou armazenamento da embalagem 
de      -30°C a +70°C 

 

ISO 7000 No. 
2621 

Pressão Atmosférica: Indica os limites de Pressão 

Atmosférica para transporte e armazenagem da 
embalagem de 500hPa a 1060hPa. 

 

ISO 7000 No. 
2620 

Umidade: Indica os limites de Umidade Relativa do Ar para 

manuseio, transporte ou armazenamento da embalagem 
de 20% a 90% 
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Compatibilidade eletromagnética 

 
O CLARIS foi desenvolvido de forma a cumprir os requisitos exigidos na norma IEC 60601-

1-2 de compatibilidade eletromagnética. O objetivo desta norma é:  

 Garantir que o nível dos sinais espúrios gerados pelo equipamento e irradiados ao 

meio ambiente estão abaixo dos limites especificados na norma IEC CISPR 11, grupo 

1, classe A (Emissão radiada).  

 Garantir a imunidade do equipamento às descargas eletrostáticas, por contato e pelo 

ar, provenientes do acúmulo de cargas elétricas estáticas adquiridas pelo corpo 

(Descarga Eletrostática - IEC 61000-4-2).  

 Garantir a imunidade do equipamento quando submetido a um campo eletromagnético 

incidente a partir de fontes externas (Imunidade a RF Irradiado - IEC 61000-4-3).  

 

Precauções:  

 O CLARIS atende às normas técnicas de compatibilidade eletromagnética e precisa ser 

instalado de acordo com as informações contidas neste manual de instruções. 

 A operação a curta distância (1 metro, por exemplo) de um equipamento de terapia por 

ondas curtas ou micro ondas pode produzir instabilidade na saída do aparelho.  

 Equipamentos de comunicação por radiofrequência, móveis ou portáteis, podem causar 

interferência e afetar o funcionamento do CLARIS. 

 O CLARIS atende às normas técnicas de compatibilidade eletromagnética se utilizado 

com os cabos e outros acessórios fornecidos pela TONEDERM descritos nestas 

instruções de uso (capítulo: Acessórios que acompanham o Equipamento).   

 O uso de cabos e outros acessórios de outros fabricantes e/ou diferentes daqueles 

especificados nestas instruções de uso, bem como a substituição de componentes 

internos do CLARIS, pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da 

imunidade do equipamento.  

 Equipamentos de comunicação por radiofrequência, móveis ou portáteis, podem causar 

interferência e afetar o funcionamento do CLARIS. Sempre instale este equipamento de 

acordo com o descrito nestas instruções de uso.  

 O CLARIS não deve ser utilizado adjacente ou empilhado a outro equipamento.  

 

 

!  

  

Equipamentos de comunicação por radiofrequência, móveis ou portáteis, podem 

causar interferência e afetar o funcionamento do CLARIS. 
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  Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

O CLARIS é um equipamento destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo.  Convém que o comprador 
ou o usuário do CLARIS garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de IMUNIDADE 
Nível de ensaio da IEC 
60601  

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - diretrizes 

Descarga eletrostática 
(DES) IEC 61000-4-2 

± 6 kV contato 
± 8 kV ar 

± 6 kV contato 
± 8 kV ar 

Convém que os pisos sejam de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se os pisos 
estiverem recobertos por material 
sintético, convém que a umidade relativa 
seja de pelo menos 30% 

Transitórios elétricos 
rápidos/Trem de pulsos 
(“Burst”) IEC 61000-4-4 

± 2 kV para linhas de 
alimentação elétrica  

± 2 kV para linhas de 
alimentação elétrica  

Convém que a qualidade da alimentação 
da rede elétrica seja típica de um 
ambiente hospitalar ou comercial. 

Surtos IEC 61000-4-5 
± 1 kV modo diferencial 
± 2 kV modo comum  

± 1 kV modo diferencial 
± 2 kV modo comum 

Convém que a qualidade da alimentação 
da rede elétrica seja típica de um 
ambiente hospitalar ou comercial. 

Quedas de tensão 
interrupções curtas e 

variações de tensão nas 
linhas de entrada da 
alimentação elétrica 

IEC 61000-4-11 

< 5% UT 

(queda > 95 % na UT) 

Por 0,5 ciclo 

 

40 % UT 

(queda de 60 % na UT) 

por 5 ciclos  

 

70 % UT  

(queda de 30 % na UT) 

por 25 ciclos 

 

< 5% UT  

(queda > 95 % na UT) 

Por 5 s 

< 5% UT 

(queda > 95 % na UT) 

Por 0,5 ciclo 

 

40 % UT 

(queda de 60 % na UT) 

por 5 ciclos  

 

70 % UT  

(queda de 30 % na UT) 

por 25 ciclos 

 

< 5% UT  

(queda > 95 % na UT) 

Por 5 s 

Convém que a qualidade da alimentação 
da rede elétrica seja típica de um 
ambiente hospitalar ou comercial. Se o 
usuário do CLARIS precisar de 
funcionamento continuo durante 
interrupções da alimentação da rede 
elétrica, é recomendável que o CLARIS 
seja alimentado por uma fonte continua ou 
uma bateria. 

Campo magnético 
gerado pela frequência 
da rede elétrica (50/60 
Hz) IEC 61000-4-8 

3 A/m  3 A/m 

Convém que campos magnéticos na 
frequência da rede de alimentação tenham 
níveis característicos de um local típico 
em um ambiente hospitalar ou comercial. 

NOTA UT é a tensão da rede c.a. anterior à aplicação do nível de ensaio. 

 

 

Diretrizes e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 

O CLARIS é um equipamento destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo.  Convém que o comprador 
ou o usuário do CLARIS garanta que este seja utilizado em tal ambiente. 

Ensaio de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético – Diretrizes 

Emissões RF 

 ABNT NBR IEC CISPR 11 
Grupo 1 

O CLARIS utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. No 
entanto, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que 
causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos. 

Emissões RF ABNT NBR 
IEC CISPR 11 

Classe A 

O CLARIS é adequado para utilização em todos estabelecimentos que 
não sejam residenciais e aqueles diretamente conectados à rede pública 
de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimente 
edificações para utilização doméstico. 

Emissões de Harmônicos 
IEC 61000-3-2 

 

Classe A 

Emissões devido a 
flutuação de tensão / 

cintilação IEC 61000-3-3 
Conforme 
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                    Diretrizes e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética 

O CLARIS é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do CLARIS 
deveria garantir que ele seja utilizado em tal ambiente. 

  Ensaio de 
IMUNIDADE 

Nível de ensaio da 

IEC 60601 

Nível de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético - diretrizes 

RF conduzida  
IEC 61000-4-6 

 

 

RF irradiada 

IEC 61000-4-3 

 

3 Vrms 

150 kHz - 80 MHz 

 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz a 2,5 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 𝑉𝑟𝑚𝑠 

 

 

 

 

 

3𝑉/𝑚 

 

 

 

Não convém que sejam utilizados equipamentos de  
comunicação por RF móveis ou portáteis a  
distâncias menores em relação à qualquer parte do  
CLARIS, incluindo cabos,  
do que a distância de separação recomendada  
calculada pela equação aplicável à freqüência do  
transmissor.  

Distância de separação recomendada  

 

        𝑑 = 1,2 √𝑃    

 

       𝑑 = 1,2√𝑃   80 MHz a 800 MHz  

         

         𝑑 = 2,3 √𝑃   800 MHz a 2,5 GHz 

onde P é o nível máximo declarado da potência 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).  

Convém que a intensidade de campo proveniente  
de transmissores de RF, determinada por uma  
vistoria eletromagnética do campo a, seja menor do  
que o nível de conformidade para cada faixa de  
frequência. b  

Pode ocorrer interferência na vizinhança dos  
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:  

 

NOTA 1  Em 80 MHz e 800 MHz, aplica se a  faixa de frequência mais alta.  

NOTA 2  Estas diretrizes podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada  
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

a  

 A intensidade de campo proveniente de transmissores fixos, tais como estações base de rádio para telefones  
(celulares ou sem fio) e rádios móveis de solo, radioamador, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de  
TV não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético gerado pelos  
transmissores fixos de RF, convém que seja considerada uma vistoria eletromagnética do campo. Se a  
intensidade de campo medida no local no qual o CLARIS será utilizado exceder o  
NíVEL DE CONFORMIDADE aplicável para RF definido acima, convém que o CLARIS seja observado para que se  verifique se 
está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for  
detectado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou realocação do  
CLARIS. 

 

b  

   Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, convém que a intensidade de campo seja menor que  
  3 V/m. 
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Assistência Técnica Autorizada Tonederm® 

Em caso de problemas técnicos em seu equipamento procure a ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AUTORIZADA Tonederm®, entrando em contato com o distribuidor de sua região ou com o 

próprio fabricante. Os acessórios devem ser enviados juntamente com o equipamento, para 

melhor diagnosticar e sanar os defeitos declarados. 

A Tonederm® mantém a disposição da sua ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, 

esquemas, listagem de componentes, descrição das instruções para calibração, aferição e 

demais informações necessárias ao técnico para o reparo do equipamento. 

A Tonederm® tem por filosofia a MELHORIA CONTINUA de seus equipamentos, por esse 

motivo se reserva o direito de fazer alterações no projeto e nas especificações técnicas, sem 

incorrer em obrigações de fazê-lo em produtos já fabricados. 
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Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação por RF 

portátil e móvel e o CLARIS 

O CLARIS é destinado para uso em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações por irradiação por RF são 
controlados. O comprador ou usuário do CLARIS pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo a 
distância mínima entre os equipamentos de comunicação por RF moveis ou portáteis (transmissores) e o CLARIS como 
recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação. 

Potência máxima nominal de saída 
do transmissor 

W 

Distância de separação recomendada de acordo com a frequência 
do transmissor 

m 

150 kHz a 80 MHz 

 𝑑 = 1,2√𝑃 𝑑 = 1,2√𝑃 

80 MHz a 800 MHz 

𝑑 = 2,3√𝑃 

800 MHz a 2,5 GHz 

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 através da equação aplicável para a frequência do 
transmissor, onde P é a potência máxima nominal de saída do transmissor 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 ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada 
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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 Certificado de Garantia 

A PAGANIN & Cia LTDA fornece ao comprador de seus produtos uma garantia de 270 

dias, além dos 90 dias legais, totalizando 360 DIAS de garantia assegurada pelo número 

de série do produto e apresentação da nota fiscal de compra. O período de garantia 

contará a partir da data de aquisição (data em que a nota fiscal de venda for emitida). A 

garantia somente será aceita apresentando a nota fiscal. Os acessórios fornecidos com o 

equipamento exemplos: eletrodos, cabos, óculos, mangueiras, ventosas, parafusos que 

estejam discriminados como acessórios ou itens opcionais, têm garantia de 90 dias a 

partir da data da nota fiscal. A garantia fornecida compreende a substituição de peças e 

mão-de-obra necessária para o reparo, quando o defeito for devidamente constatado como 

sendo de responsabilidade do fabricante. 

A garantia da manopla corresponde a 1 milhão de disparos contados de forma 

acumulativa, independente da necessidade de substituições ou reparos que venham 

a ocorrer durante o primeiro ano de uso, contado a partir da data de aquisição. Uma 

vez que a manopla é substituída ou consertada no período de garantia, o número de 

http://www.ceramicaindustrial.org.br/pdf/v04n16/v4n16_2.pdf
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disparos deve continuar a ser acumulado de forma incremental até que 1milhão de 

disparos seja atingido, ou que um ano de uso tenha se passado, vale o que ocorrer 

primeiro. 

 

Os primeiros 12 meses de garantia são contados a partir da data de emissão da nota fiscal 

de venda. Serviços ou trocas de manoplas executados depois dos doze primeiros meses 

de garantia serão cobrados e passam a ter apenas 90 dias de garantia regulamentares. 

Manoplas novas compradas separadamente também possuem garantia de 1 milhão de 

disparos ou um ano, o que acontecer primeiro. 

O frete de ida e de volta para a assistência técnica é por conta do comprador. 

 

O EQUIPAMENTO NÃO TERÁ GARANTIA NAS SEGUINTES HIPÓTESES:   

- For utilizado indevidamente ou em desacordo com o manual de instruções;  

- Sofrer acidentes tais como queda ou incêndio;  

- For submetido à ação de agentes da natureza tais como sol, chuva ou raios;  

- For instalado em locais em que a rede elétrica possua flutuações excessivas;  

- Sofrer avarias no transporte;  

- Sofrer alterações ou manutenções por pessoas ou empresas não autorizadas pelo 

fabricante. 

- Sofrer alterações pelo proprietário ou usuário que o descaracterizem das 

condições originais de fábrica através de modificações visuais, funcionais ou 

rotulagens. Estas modificações podem comprometer e invalidar aspectos de 

certificações e registros.  

A vida útil do equipamento está diretamente relacionada ao uso e conservação do 

equipamento, portanto vibrações excessivas, impactos excessivos, operações por pessoas 

que desconhecem ou possuem pouca prática na utilização do equipamento, transporte 

excessivo ou realizado na posição inadequada, podem acelerar a necessidade de 

manutenção, e a garantia não cobre problemas originados de mau uso. 

A utilização deste equipamento em regime de locação, ou condições semelhantes, pode 

reduzir a vida útil de seus componentes e consequentemente do equipamento. 

Esta modalidade de uso tem como característica, devido as frequentes 

movimentações, submeter o equipamento a vibrações mecânicas, ciclos de engates e 

desengates de conectores, impactos e horas de uso maiores do que os estabelecidos em 

projeto. As condições de garantias serão mantidas, entretanto, defeitos identificados por 

mau uso causado pela falta de habilidade, comum em situações com número elevado de 

usuários, não serão cobertos. 
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Manutenção Preventiva das Manoplas 

É esperada uma diminuição no rendimento da Manopla ao longo do tempo de utilização. 

Esta é uma característica do dispositivo e não caracteriza um defeito. A perda de energia 

pode ocorrer devido ao depósito de resíduos na lâmpada (calcificação do sistema de 

resfriamento), e para minimizar este efeito é essencial realizar as manutenções 

preventivas. 

Para garantir que o nível de energia esteja dentro de uma faixa considerada efetiva para o 

tratamento, a cada 200 mil disparos ou 6 meses (aquele que ocorrer primeiro), o usuário 

deve enviar a manopla para a Assistência Técnica do fabricante. A taxa cobrada pelo 

serviço de manutenção preventiva inclui o transporte (ida e volta), mão de obra e peças 

(sempre que estas não estejam danificadas por mau uso). Entre em contato com o 

fabricante para conhecer os valores. 

 

Transporte 

Ao transportar o equipamento, via transportadora, correio ou pelo próprio usuário (inclui-se 

casos de locação ou empréstimos), é obrigatório esvaziar o reservatório de água, o mais 

indicado é transportá-lo de pé, sendo também indispensável à utilização da embalagem 

original, projetada para resistir às condições normais e adequadas de manuseio e 

transporte, oferecendo proteção ao equipamento. 

A Tonederm® não se responsabiliza por eventuais danos ocorridos pelo transporte ou 

manuseio inadequado. Ao receber, confira a embalagem e o produto. Na evidência de 

danos, não receba o equipamento e acione a transportadora.  

 

 

Condições ambientais para transporte e armazenamento 

Temperatura Ambiente de -30 a +70°C 

Umidade relativa de 20% a 90% 

Pressão Atmosférica de 500hPa a 1060hPa 

Manter protegido da luz solar 
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Informações do Fabricante 

Paganin & Cia Ltda 

Rua Ângelo Michelin, 510 – Bairro Universitário 

Cep: 95041-050 – Caxias do Sul /RS  

Fone: 55 (54) 3209-5600 / Fax: 55 (54) 3209-5602 

e-mail: tonederm@tonederm.com.br  

site: www.tonederm.com.br 

Autorização de Funcionamento na ANVISA n°: 1.04.115-2 

Responsável Técnico: Sidney Gonçalves de Oliveira Sobrinho CREA RJ-135403/D 

 

Informações do Equipamento 

Registro do equipamento na ANVISA 10411520029 

Validade: Indeterminada 

Lote: Vide etiqueta indelével fixada no equipamento  

 

Termo de Consentimento Informado 

No Termo de Consentimento Informado abaixo, encontram-se detalhadamente informações 

sobre o procedimento e os riscos inerentes ao tratamento, onde o paciente estará ciente de 

todas as informações prestadas pelo profissional, como também de subsídios repassados pelo 

próprio paciente no que antecede o serviço a ser prestado. Este modelo pode ser utilizado pelo 

profissional, a fim de ter mais respaldo nos tratamentos prestados ao público em geral. 
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Termo de Consentimento Informado – Claris – Luz Intensa Pulsada 

IPL 

Dados do Cliente: 

Nome:_______________________________________________________Data_________________ 

CPF:_________________________________RG:_________________________________________ 

 

1. Pelo presente termo AUTORIZO a realização dos procedimentos com o sistema Claris, assim como 

os cuidados e procedimentos complementares ao tratamento, pelo estabelecimento ou Clínica 

_______________________________________________________________,  contratado por mim 

para finalidades estéticas nas seguintes áreas do meu corpo: 

_________________________________________________________________________________

__. 

O Claris é um instrumento de luz intensa pulsada utilizado para fotorejuvenescimento, lesões 

pigmentadas ou vasculares, epilação e acne, conforme comprimento de onda escolhido. O 

TRATAMENTO DE FOTODEPILAÇÃO consiste na absorção da radiação pela melanina encontrada 

na haste do pelo, provocando um superaquecimento do folículo piloso e propagação do calor para as 

células germinativas culminando em sua destruição. Desta forma, o pêlo que não é alimentado, morre 

e se desprende do folículo piloso. TRATAMENTO FOTOREJUVENESCIMENTO: A finalidade do 

tratamento de fotorejuvenescimento é proporcionar uma melhora estética por meio da atenuação das 

linhas de expressão e rugas finas. TRATAMENTO FOTOTERAPIA: Na Fototerapia de manchas o 

objetivo é melhorar e/ou atenuar as lesões. TRATAMENTO ACNE: O objetivo é diminuir o processo 

inflamatório das lesões. 

 

Declaro estar ciente que: 

2. A tecnologia especificada para efetuar o proposto no item 1, me foi totalmente explicado antes do 

início do tratamento, de forma que entendo a natureza, características, alcances e respectivas 

limitações do procedimento. Fui claramente informado(a) sobre todos os riscos e consequências, 

estando consciente e de acordo, assumindo eventuais riscos, e complicações que possam ocorrer 

por ocasião do tratamento. Foram me esclarecidos detalhadamente todos os cuidados que devo 

seguir a fim de evitar complicações. Foi me dado ampla oportunidade para esclarecer minhas 

dúvidas, sendo elas respondidas satisfatoriamente. Os seguintes pontos foram especificamente 

esclarecidos:  

a) Tenho conhecimento de que os resultados obtidos variam de uma pessoa para outra, fato relacionado 

com aspectos pessoais que influenciam no tratamento como, fatores hormonais, genéticos e 

características anatomopatológicas da região ou lesão a ser tratada.  

b) Reações consideradas normais e esperadas em procedimentos com o Claris são: eritemas de pele, 

edemas (inchado leve), hiperemia leve ou moderada (pele avermelhada), e desconforto. O paciente 

pode vir a apresentar ainda sensibilidade anormal diante do vento e sol. Qualquer uma dessas 

reações podem ocorrer imediatamente após o procedimento, ou mesmo algumas horas depois.  Os 

sintomas podem durar alguns dias. 

c) Fui orientado(a) que, além das reações normais citadas no item (b) acima, existe a eventual 

possibilidade de efeitos adversos decorrentes dos procedimentos com o Claris.  Esses efeitos vão de 

lesões térmicas superficiais da pele, com possível formação de bolhas, alterações transitórias da 

coloração cutânea e alterações temporárias de sensibilidade na região tratada, inflamação, cicatrizes 

ou queloides, reações alérgicas, hiperpigmentação. Qualquer desses eventos, quando ocorrido, deve 

ser tratado segundo orientações do profissional responsável pelo procedimento ou indicado por ele. O 

tempo para reversão completa dos sintomas pode ser demorado. 

d) O resultado do tratamento é progressivo e, portanto, pode não ser percebido imediatamente. A 

percepção de melhora será possível a partir da primeira semana após a aplicação da técnica. 
Durante o tratamento de fotodepilação estima-se que a eliminação do pelo na área tratada gire em 

torno de 70% a 80% ao término das sessões, podendo ocorrer variações menores ou maiores que a 

média informada 
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e) Fui esclarecido(a) sobre a duração de cada sessão, que pode ser de até 1 hora por área tratada.  

f) Uma vez finalizado o tratamento de Fotodepilação, serão necessárias sessões de manutenção de 

modo que o resultado obtido permaneça no tempo, portanto, não se trata de um tratamento definitivo, 

visto que nosso organismo tende a ter pelo de forma natural. Estas sessões de reforço oscilarão 

como norma geral por volta de duas por ano no caso de Fotodepilação. 

g) Em relação à depilação masculina o tratamento de Fotodepilação poderá sofrer influência dos 

hormônios androgênicos (hormônios masculinos) que interferem diretamente no crescimento dos 

pelos e do número maior de folículos pilosos presentes no sexo masculino, tornando a depilação mais 

trabalhosa. Nestes casos, a porcentagem será diminuída e poderá ser necessário um número maior 

de sessões. 

h) Em relação à Fotodepilação facial feminina poderá ser necessário um maior número de sessões e 

uma frequência maior entre as sessões de reforço 

i) Fui orientado a evitar a exposição solar no caso de surgimento de reações adversas, pelo período 

necessário para o completo desaparecimento da mesma. 

j) Fui orientado(a) sobre o número de sessões para o tratamento completo, que dependerá da região a 

ser tratada e de que pode variar de cliente para cliente. É observado na prática clínica que o número 

de sessões entre 03 e 15 são normalmente eficazes, respeitando-se os tempos clínicos entre as 

sessões. O tratamento não é eficaz no caso de pelo amelânico ou branco. 

3. Fui devidamente avaliado(a) em consulta exploratória prévia e orientado(a) sobre ás condições acima 

citadas e sobre as contra indicativas para o tratamento, e tenho plena ciência de que o tratamento 

não deve ser realizado caso exista quaisquer das condições relatadas a seguir: que estejam 

bronzeadas, tanto por radiação solar, artificial ou cosmecêutica, Grávidas, Lactantes (nos três 

primeiros meses), História de queloides e cicatriz hipertrófica, Áreas recentemente depiladas por 

extração, Feridas abertas ou lesões de pele de um modo geral, Imunodeficientes:  quimioterapia /  

radioterapia ( Aids,   Câncer, Hepatite C) - necessita de autorização médica, Epilepsia, Infecção ativa 

de herpes na área tratada, doenças de pele fotossensíveis: lúpus e porfiria, Doenças de pele: vitiligo 

e psoríase - fenômeno de Koebner, Diabetes, Doença renal crônica - necessita autorização médica, 

Varizes; flebites / tromboflebites, Aplicação sobre tatuagens, Realização na mesma região no qual 

aplicou-se Toxina Botulínica e preenchimento com Ácido Hialurônico, Uso de medicação 

fotossensibilizante oral nos últimos 2 dias, Uso de medicação fotossensibilizante tópica nos últimos 7 

dias, Bronzeado persistente para a próxima sessão, área ocular. 

4. Declaro estar ciente sobre a importância da proteção dos olhos durante o tratamento, e concordo em 

seguir as orientações quanto a sua utilização, bem como, a seguir as recomendações indicadas do 

(a) profissional aplicador (a) para o pré e pós-tratamento com o objetivo de obter melhores resultados. 

5. Declaro estar consciente que a prática da Estética Dermato-Funcional não é uma ciência exata e 

reconheço que apesar de estar claramente informado(a) sobre os resultados esperados com o 

procedimento, não me pode ser dado garantia absoluta de resultado. Entendo que uma mesma 

região pode necessitar de uma série de sessões complementares para compor o tratamento, e todos 

os custos que envolvem o mesmo. Tais custos me foram previamente apresentados, estando eu de 

acordo. Me comprometo a informar imediatamente a Instituição ou Clínica acima mencionada de 

quaisquer alterações diferentes daquelas que foram previamente explicadas.  

6. Declaro não sofrer de hipersensibilidade ao calor e/ou de qualquer problema imunológico grave. 

7. Declaro estar ciente de que o uso de medicamentos anti-inflamatórios dentro do período de 60 dias 

após a aplicação pode reduzir, ou mesmo impedir, o resultado do tratamento.  

8. Paciente do sexo feminino: Declaro que não estou grávida, com suspeita de gravidez ou em processo 

de amamentação, condições estas em que o tratamento não deve ser realizado.  

9. Declaro, ser alérgico(a) a determinados fármacos, estando também sobre tratamento com 

medicação, como segue: Sou alérgico aos seguintes medicamentos:   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

Estou sob tratamento com os seguintes medicamentos: 
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10. Assumo o compromisso de comparecer a todas as sessões durante o pré e pós procedimento, tendo 

sido esclarecido de que o não comparecimento poderá comprometer o tratamento, 

responsabilizando-me cumprir todo o aqui disposto e as orientações da profissional e/ou equipe da 

clínica. Comprometo-me a seguir as orientações integralmente, pois não o fazendo poderei por em 

risco minha saúde e bem estar, ocasionando sequelas temporárias ou permanentes. 

11. Declaro que nada omiti em relação à minha saúde e que esta declaração passe a fazer parte da 

minha ficha clínica, ficando autorizado a sua utilização pelo profissional contratado, em qualquer 

época, no amparo e na defesa dos seus direitos, sem que tal autorização implique em qualquer tipo 

de ofensa. Fica também autorizado o acesso à minha ficha clínica, que por ventura exista em outro 

estabelecimento hospitalar, clínica, ou consultório, inclusive, a solicitar, duas vias de exames 

complementares, e demais por ventura existente. 

12. Tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas relativas ao procedimento a que, voluntariamente, 

irei me submeter, tendo lido e compreendido as informações deste documento antes da minha 

assinatura. 

13. Declaro, por fim, que li atentamente este consentimento e o compreendi integralmente, não restando 

dúvidas. Assim, autorizo a realização do procedimento previamente contratado acima mencionado. 

 

 

  ___________________________, ______de ___________de 201____. 

 

 

 

 

 

(Assinatura) 

 


