Bem-vindo a VEZZA!
Relacionamento com o cliente
O relacionamento com o cliente é um capítulo à parte na filosofia de trabalho da VEZZA.
A empresa chega no mercado disposta a se destacar, não apenas pela tecnologia superior, mas também
pelo avançado conceito de atenção aos seus clientes.
Para chegar a esse grau de comprometimento com cada um de seus clientes, a VEZZA mantém vários
canais abertos de comunicação. Assim você será sempre informado sobre novidades e assuntos de seu
interesse.
Outra vantagem é que você também pode e deve interagir, dando idéias, sugestões e fazendo críticas que
balizarão a política de aprimoramento constante da empresa.
A sua participação é mais que bem-vinda: ela é fundamental. Essa aproximação permitirá que a VEZZA
possa avaliar o seu nível de satisfação com os serviços prestados, bem como servirá de sinalização para
a evolução dos serviços futuros.
Entre em contato com o nosso Atendimento através do telefone (21) 2445-6611 ou através de e-mail:
contato@vezza.com.br.
Acesse também a nossa home page: www.vezza.ind.br e entre em contato através do link: Fale Conosco.

VEZZA
Desde a fundação temos acompanhado todo o avanço tecnológico da estética, participando ativamente
do processo, criando tecnologia, difundindo cultura e principalmente, não escondendo conhecimento.
Conquistamos uma clientela fiel e amiga no mundo da estética em função de uma relação que transcende o comercial, baseando-se na verdade, sinceridade e lealdade.
O mundo da estética faz parte de um universo composto de vários mundos afins, mas que dificilmente
interagiam. A interação começou a ocorrer, e isso obrigou a VEZZA a expandir suas fronteiras. Por esse
motivo criamos a VEZZA.
Essa nova divisão da VEZZA está produzindo equipamentos eletro estéticos para serem utilizados também por médicos e fisioterapeutas. Esses equipamentos, todos micro controlados e digitalizados, tem
como filosofia respeitar o nível de conhecimento e criatividade dos profissionais que irão utilizá-los.
Em lugar de dotá-los de formas pré-programadas, permitimos que cada profissional estabeleça sua
programação, respeitando o objetivo estético e principalmente, as características particulares de seus
usuários e/ou pacientes. Foram introduzidos conceitos novos, que farão um grande diferencial em
relação ao restante do mercado.
Esperamos não só atender a um grupo de profissionais, mas dedicar a esse grupo a mesma atenção e
carinho, estabelecendo o mesmo nível de relação, antes estabelecido com todos da estética.

ATENÇÃO
É importante ler cuidadosamente as instruções contidas nesse manual antes de utilizar o equipamento, o que é extremamente necessário para uma melhor compreensão e para que você possa
usufruir todos os benefícios que o equipamento, tem a lhe oferecer.
Não ligue o equipamento antes de ler as recomendações de segurança.
O fabricante não assume a responsabilidade por danos que possam ocorrer se o equipamento não
for utilizado conforme as instruções recomendadas neste manual, bem como as conseqüências de
reparos ou manutenções efetuadas por pessoas não autorizadas.
Este equipamento só pode ser manuseado e aplicado por PROFISSIONAIS HABILITADOS E CAPACITADOS.
A empresa não se responsabiliza pelas conseqüências do uso incorreto de suas características e de
sua aplicabilidade.
"ADVERTÊNCIA: Nenhuma modificação neste equipamento é permitida."
"ADVERTÊNCIA: Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante."
"ADVERTÊNCIA: Se este equipamento for modificado, inspeção e ensaios apropriados devem ser
conduzidos para garantir a segurança continuada de utilização deste equipamento."
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AVISO
O equipamento Supreme CO2 compact pode produzir eletricidade de alta tensão, o operador deve usá-lo
com cuidado.
Este manual fornece informações detalhadas e instruções para a operação de segurança , por favor leia
com atenção e cautela antes de ligar o equipamento. Usando qualquer ajuste incorreto e pode causar radiação laser danos ou choque elétrico de alta tensão.

1. Simbologia Utilizada
Simbologia de transporte
Embalagem não é protegida contra chuva e/ou umidade.

Equipamento frágil.

Este lado é para cima.

Proteção contra ação e/ou incidência direta do sol.

Empilhamento máximo 2 caixas.

Indicador da faixa de temperatura ideal para transporte e armazenamento.

Indica que no transporte não pode ser rolado.

1. Simbologia Utilizada
Simbologia de Segurança
Símbolo geral de ação obrigatória

Atenção! Consultar documentos acompanhantes.
Parte aplicada do Tipo – BF

Equipamento Classe I (sem símbolo obrigatório)

Aumento de valor.

Símbolo geral de advertência - Atenção! Consultar documentos
acompanhantes.

Terminal de aterramento para proteção.

Terminal de aterramento funcional.

Botão de Emergência Operador – Para acionar basta pressionar, para
desacionar girar no sentido das setas.

Supreme
IP00 Equipamento fechado, porém sem proteção contra a IP00 penetração direta de água ou outros líquidos.

Diminuição de valor.

Corrente alternada.

Pedal
IP01 Protegido contra a queda de água equivalente a 3-5 mm de
chuva por minuto para uma duração de 10 minutos. Unidade é colocado em sua posição normal de funcionamento.

Etiquetas de explanação

Imagem

Explicação

Perigo:
Emissão de laser

ATENÇÃO! Consultar e observar exatamente as instruções de uso contidas
no manual de operação.
O = Indica: Desligado (sem tensão
elétrica de alimentação).
I = Indica: Ligado (com tensão elétrica
de alimentação)
Parada do laser (botão de
emergência).

Caixa de texto para inserir informações importantes no equipamento

Localização

-Na parte interna do equipamento, no cilindro de CO2
-Parte frontal (gabinete/visor)
- Braço articulado.
Na parte Frontal ou/ traseira
do equipamento Ou apenas no
manual.

Parte superior (gabinete)

Parte superior (gabinete)

No equipamento sempre
que houver necessidade de
alguma informação.

Padrão

IEC60825-1

IEC348 IEC60601-1

IEC 60417-1:5007 IEC
60417-1:5008

IEC60601-2-22

IEC60825-1

Imagem

Explicação

Radiação laser evite contato
com os olhos ou exposição da
pele a radiação direta ou dispersa. Laser classe 4 Máxima
saída de radiação: 40 W c/ ±
20% de diferença, Comprimento
de onda 10060nm

Localizada

Na parte interna do equipamento, acoplado ao cilindro
de CO2.

Obrigatório ler o manual

Na parte traseira do equipamento.

Alta voltagem /perigoso
tensão

Na parte interna do equipamento.

Padrão

IEC60825-1

IEC60601-1

EC 60417-1:5036

1. Simbologia Utilizada
Etiqueta de Identificação do Equipamento
1

VEZZA

NSXXXXXX
VEZZA IND. E COM. LTDA
CNPJ: 12.610.239/0001-62
Indústria Brasileira
SAC: (21) 2445-661

2 Modelo Supreme CO2 Compact
3 ANVISA: XXXXXXXXXXX
5
Alementação: 220 Vac - 50/80 Hz
Proteção: 2x Fusível 3.15A
4 Potência: VA
Classificação: Classe I - Tipo B
Peso: 20K / Data Fab: MM/AA

IPX0

Índice					Significado
1 		

Marca Registrada FABRICANTE, Número de Série – NS, dados FABRICANTE, contato FABRICANTE (traseira do equipamento)

2 		

Modelo Equipamento eletromédico - EM

3 		

Registro ANVISA

4 		

Descrições Técnicas

5 		

Alertas visuais – Significados ver “Simbologia”.

1.1 Simbologia Utilizada
Etiqueta de Identificação do Equipamento
1

VEZZA
NS 160053
VEZZA IND. E COM. LTDA
CNPJ: 12.610.239/0001/62
Indústria Brasileira

2

Modelo Acessório
3 Código: XX.X.XX
6
4 Lote: XXXXX
5 Data Fab. XX/14

Significado

Índice
1

Marca Registrada FABRICANTE, Número de Série – NS, dados FABRICANTE, contato FABRICANTE

2

Modelo Acessório Equipamento eletromédico - EM

3

Código do FABRICANTE

4

Lote

5

Data de fabricação

6

Alertas visuais – Significados ver “Simbologia”.

2. Declarações de Advertências

Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica:
Equipamento EM não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável como o ar, O2 ou Óxido Nitroso (NO2).
•
Classe I: Termo que se refere ao equipamento elétrico no qual a proteção contra choque elétrico não se fundamen		
ta apenas na ISOLAÇÃO BÁSICA, mas inclui uma precaução adicional de segurança na qual são fornecidos para que PARTES
ACESSÍVEIS de metal ou partes internas de metal sejam PROTEGIDAS POR ATERRAMENTO.
Uso de outros acessórios
Não é permitido utilização de outros acessórios ou produtos que não sejam indicados pelo fabricante, para não resultar na modificação não autorizada do equipamento.

Esquemas de circuitos, lista de peças, componentes e outros:
Podem ser disponibilizados esquemas de circuitos, lista de peças, componentes e outros mediante acordo comercial com o fabricante.

Compatibilidade Eletromagnética – CEM:
Este equipamento é destinado apenas ao uso por profissionais da saúde. Este equipamento pode causar interferência de rádio ou
atrapalhar o funcionamento de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário tomar medidas de mitigação, tais como reorientar ou realocar o Supreme CO2 compact ou blindar o local.
Nenhuma parte do equipamento EM deve passar por assistência ou manutenção durante a utilização com um paciente.

2.1 Declarações de Advertências

Proteção ambiental:
Este equipamento e seus acessórios devem ser descartados de forma cuidadosa para evitar contaminações ao Meio Ambiente devido
os seus componentes eletrônicos. Ao descartar este equipamento envie-o ao fabricante, com uma carta de AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE DE EQUIPAMENTO, modelo:
Eu,________________________________,
inscrito
no
CPF
/
CNPJ
sob
o
n°_________________,
portador(a)
da
cédula
de
identidade
RG/
Insc.
Estadual
n°________________,
estabelecido(a)
no
endere
ço_______________________________________________________________,
autorizo
o
descarte
do
equipamento___________________, n° de série__________, a ser realizado pela empresa VEZZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ
sob o número 12.610.239/0001-62, estabelecida a Avenida das Lagoas, 1159, galpão 04 – Gardênia Azul – Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.765-455, vez que se trata de equipamento inoperante, sem possibilidade de conserto, devendo ser descartado pela
empresa que possui conhecimento acerca das regras ambientais para realização do descarte ecologicamente correto.
___________________, ______ de ______________ de 20___. (cidade) (dia) (mês) (ano)
Assinatura:_________________________________
Enviar A/C: Qualidade Vezza
Vezza Ind. Com. Ltda.
Av. das Lagoas, 1159, galpão 04, Gardênia Azul, Jacarepaguá Rio de Janeiro – RJ CEP: 22765-455

Biocompatibilidade:
As partes que entram em contato com o cliente são biocompatíveis não provocando reações alérgicas.
•
A Biocompatibilidade é comprovada clinicamente por profissionais que utilizam o equipamento Supreme QS, conforme descrito no Manual e seguindo orientações dos treinamentos passados pela fábrica.
•
Desta forma afirmando que não foi observado incompatibilidade nos materiais empregados para uso na área a que se destina
a tecnologia. Obs.: Não usar o laser em ambientes com gases inflamáveis de qualquer espécie.
A saída de ar (smoke blowing = sopro de fumo): Está sempre ativo.
“Extração de fumaça: Cuidado fumaça do laser pode conter partículas de tecido vivo.”

2. Declarações de Advertências
Proteção ambiental:
Coleta Seletiva:
A VEZZA apoia a coleta seletiva, desta forma listamos abaixo os tipos de materiais e descartes que
podem ser realizado para os itens que podem ser descartados pelo cliente.

Lâmpada, cristal, lentes e tubo de vidro *

Caixa do produto, embalagens de papel, documentos

Embalagens, caixas plásticas, plástico bolha, isopores

Chaves, chassis, parafusos, braço ótico, ponteiras e espaçadores*

Caixa de madeira (em alguns produtos)

Produto não reciclável

* O equipamento e seus acessórios, devem ser direcionado ao fabricante para que possamos realizar o descarte adequado e da forma correta. Todas as peças substituídas são retidas pelo fabricante para que o seu
descarte também respeite a diretriz de proteção ambiental com descarte adequado.

2. Declarações de Advertências Advertência de Recomendação ao usuário:

Inspecionar periodicamente as condições e o estado dos cabos e conectores, verificar se o braço articulado possui algum amassado ou mesmo
trincas, havendo alguns dos problemas relatados procurar imediatamente a VEZZA – Para inspeções de rotina e suas periodicidades ver item
16 “Plano de revisão periodica”.
O equipamento Supreme CO2 compact deve ser sempre operado por profissionais treinados e habilitados para a finalidade de uso do equipamento.
O braço articulado deve ser sempre utilizado com atenção, para não ocorrer desalinhamento do mesmo.
O usuário deve tomar cuidado ao manusear o braço articulado, pois o manuseio rude pode modificar desfavoravelmente suas características.
Advertência relativa aos procedimentos necessários para operação segura:
Deve-se tomar cuidados quanto a segurança de uso do equipamento, recomendamos sempre o uso de um estabilizador/ no- break junto ao
equipamento – ver mais detalhes em item 12 “Uso de Estabilizadores/No-Breaks”.
Este equipamento possui partes aplicadas do tipo B e a classe de segurança é Classe I.
Recomendações de instalação do equipamento ver item 11 “Recebimento e instalação”.
Recomendações de Segurança:
Sempre utiliza-las nos tratamentos – o seu uso incorreto pode causar sérias lesões ao paciente.
Ler as recomendações descritas neste Manual no item 12 “Recomendações gerais de segurança”.
Se o equipamento apresentar falhas desligue-o imediatamente e entre em contato com a fábrica – ver item 19 “Assistência Técnica”.
Aviso:
“Há risco de fogo e/ou explosão quando a SAÍDA DO LASER for utilizada na presença de materiais inflamáveis, soluções ou gases, ou em meio
ambiente rico em oxigênio “. As altas temperaturas produzidas durante a utilização normal do equipamento a laser podem inflamar certos
materiais, como, por exemplo, lã de algodão, quando saturados com oxigênio . Os solventes de adesivos e soluções inflamáveis utilizadas para
a limpeza e desinfecção devem ter tempo para evaporar antes que o equipamento a laser seja utilizado. Deve-se prestar atenção sobre perigo
de ignição de gases endógenos.

3. Terminologia

Aparelho:
Aparelho elétrico dotado de não mais que um recurso de conexão a uma determinada rede de alimentação elétrica, que estabelece contato físico
ou elétrico com paciente e/ou fornece energia para o paciente, ou recebe a que dele provém, e/ou detecta esta transferência de energia.
Classe Equipamento:
Termo que se refere ao equipamento elétrico no qual proteção contra choque elétrico não se fundamenta apenas na ISOLAÇÃO BÁSICA, mas que
inclui uma precaução adicional de segurança na qual meios são fornecidos para que PARTES ACESSÍVEIS de metal ou partes internas de metal
sejam PROTEGIDAS POR ATERRAMENTO.
Isolação Básica:
Isolação aplicada às partes sob tensão, para proporcionar proteção básica contra choque elétrico.
Partes Metálicas Acessíveis:
Parte metálica do equipamento que pode ser tocada sem a utilização de ferramenta.
Sob Tensão:
Estado de uma parte do aparelho, em condições normais ou condições a normais sob uma só falha, tal que, ao se estabelecer contato com esta,
pode circular desta para a terra ou para uma parte metálica acessível do aparelho, uma corrente que ultrapasse a corrente de fuga admissível.
Corrente de Fuga:
Corrente não funcional. São definidas as seguintes correntes de fuga: Corrente de fuga para a terra, corrente de fuga através do gabinete e corrente
de fuga através do usuário e/ou paciente.

3 Continuação

Parte Aplicada:
Conjunto de todas as partes do aparelho, incluindo o cabo do usuário e/ou paciente, que estabelece um contato intencional com o paciente a ser
examinado ou tratado. Para certos aparelhos, normas particulares podem considerar as partes em contato com o operador como uma parte aplicada. Para certos aparelhos, uma parte aplicada de tipo F, vista do lado do usuário e/ou paciente, prolonga-se para dentro do equipamento até o
ponto em que a isolação prescrita e/ou a impedância de proteção são completadas.
Parte aplicada de tipo B:
Parte aplicada em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60601-1 para proporcionar proteção contra choque elétrico, particularmente em
relação à corrente de fuga.
Corrente de Fuga Através do Usuário e/ou Paciente:
Corrente que circula da parte aplicada, através do usuário e/ou paciente, para a terra, ou passando do usuário e/ou paciente para a terra, através
de uma parte aplicada de tipo F, e devido ao aparecimento indesejado, no usuário e/ou paciente de uma tensão proveniente de fonte externa.
Condição Anormal Sob Uma Só Falha (CASF):
Condição que se verifica quando um só dos recursos de proteção contra riscos de segurança apresenta defeito no aparelho, ou quando este for
submetido a uma só condição anormal externa.
Valor Declarado da Tensão de Rede:
É um valor atribuído pelo FABRICANTE a uma determinada característica do equipamento, como a tensão de uma rede de alimentação elétrica
entre dois condutores de fases diferentes de um sistema polifásico ou tensão entre o condutor–fase e condutor–neutro de um sistema monofásico.

4 Classificação

Este Equipamento foi projetado e construído para atender às especificações da norma ABNT NBR IEC 60601-1,
que trata de Equipamento eletro médicos em geral, reconhecida internacionalmente.
Para os itens desta norma, este Equipamento atende da seguinte forma:
4.1 Quanto ao tipo de proteção contra choques elétricos
Classe I: Termo que se refere ao equipamento elétrico no qual a proteção contrachoque elétrico não se fundamenta apenas na ISOLAÇÃO BÁSICA,
mas inclui uma precaução adicional de segurança na qual são fornecidos para que PARTES ACESSÍVEIS de metal ou partes internas de metal sejam
PROTEGIDAS POR ATERRAMENTO.
4.2 Quanto ao grau de proteção contra choques elétricos
Partes aplicadas do Tipo B:
PARTE APLICADA em conformidade com os requisitos específicos desta Norma para prover um maior grau de proteção contra choque elétrico que
o provido por PARTE APLICADA DO TIPO B. Contudo, PARTES APLICADAS TIPO BF não são adequadas para APLICAÇÃO CARDÍACA DIRETA.
4.3 Quanto ao grau de proteção contra penetração nociva de água
Equipamento Comum (IP00):
Equipamento fechado, porém sem proteção contra a penetração direta de água ou outros líquidos. 4.4 Quanto ao modo de operação
Equipamento de operação contínua:
Este Equipamento pode permanecer continuamente ligado à rede elétrica, porém é recomendado haver intervalos de 10 minutos entre aplicações
de no máximo 50 minutos.

4.5 Guias, Diretrizes e Declarações do Fabricante
TABELA 1 - ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010 - Subcl. 5.2.2.1

Guias e Declaração do Fabricante – Emissões eletromagnéticas

O Supreme CO2 compact é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usuário do Supreme CO2 compact garanta que este seja utilizado em tal ambiente.

Ensaios de emissões

Conformidade

Emissões de RF ABNT NR
IEC CISPR 11

Grupo 1

Emissões de RF ABNT
NBR IEC CISPR 11

Classe A

Emissões de harmônicos
IEC 61000-3-2

Classe A

Emissões devido à flutuação
de tensão/cintilação IEC
61000-3-3

Conforme

Ambiente eletromagnético Diretrizes

Este Equipamento Supreme CO2 compact 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.

Este Equipamento Supreme CO2 compact é adequado para utilização em todos os 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 doméstica.

TABELA 4 – ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010
Diretrizes e Declaração do Fabricante – Imunidade Eletromagnética
Este Equipamento Supreme CO2 compact é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo.
O cliente ou usuário deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.
Ensaio de Imunidade
Descarga eletrostática (ESD) IEC
61000-4-2

Transitórios elétricos rápidos/
Trem de pulsos (“Burst”) IEC
6100-4-4

Nível de Ensaio da ABNT NBR IEC 60601
± 6 Kv contato ± 8 kv ar

Nível de Conformidade
± 6 kV contato ± 8 kV ar

Ambiente eletromagnético - Diretrizes
Pisos deveriam ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se
os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade
relativa deveria ser de pelo menos 30%.

± 2kV nas linhas de
alimentação ± 1Kv nas linhas
de entrada/saída

± 2kV nas linhas de
alimentação ± 1kV nas linhas
de entrada/saída

Qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela
de um ambiente hospitalar ou comercial típico.

Surtos
IEC 61000-4-5

± 1 KV Linha(s) a linha (a) ± 2kV
linha(s) a terra

± 1 KV Linha(s) a linha (a) ± 2kV
linha(s) a terra

Qualidade do fornecimento de energia deveria ser aquela
de um ambiente hospitalar ou comercial típico.

Quedas de tensão, interrupções
curtas e variações de tensão
nas linhas de entrada de
alimentação.
IEC 61000-4-11

< 5% Ut
(> 95% de queda de tensão em Ut)
por 0,5 ciclo.
40% Ut

< 5% Ut
(> 95% de queda de tensão em Ut)
por 0,5 ciclo.
40% Ut

(60% de queda de tensão em Ut) por
5 ciclos.
70% Ut

(60% de queda de tensão em Ut) por
5 ciclos.
70% Ut

(30% de queda de tensão em Ut) por
25 ciclos.
< 5% Ut
(> 95% de queda de tensão em Ut)
por 5 segundos.

(30% de queda de tensão em Ut) por
25 ciclos.
< 5% Ut
(> 95% de queda de tensão em Ut)
por 5 segundos.

Qualidade do fornecimento de energia deveria ser
aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Se o usuário do Supreme CO2 compact exige
operação continuada durante interrupção de energia,
é recomendado que o Supreme CO2 compact seja
alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta
ou uma bateria.

Campo magnético na frequência
de alimentação (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Campos magnéticos na frequência da alimentação
deveriam estar em níveis característicos de um local
típico em um ambiente hospitalar ou comercial típico.

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

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

TABELA 4 – ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010
O Supreme CO2 compact é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. Convém que o
comprador ou o usuário do Supreme CO2 garanta que este seja utilizado em tal ambiente.
Ensaio de Imunidade
RF Conduzida
IEC 61000-4-6
RF Radiada
IEC 61000-4-3

Nível de ensaio ABNT NBR IEC 60601
3 Vrms
150 kHz até 80 MHz
3 V/m
80 MHz até 2,5 GHz

Nível de conformidade
3 Vrms
3 V/m

Ambiente Eletromagnético - Diretrizes
Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel
não deveriam ser usados próximos a qualquer parte do
Supreme CO2 compact incluindo cabos, com distância
de separação menor que a recomendada, calculada a
partir da 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 a potência máxima nominal de saída do
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante
do transmissor, e d é a distância de separação
recomendada em metros (m).
É recomendada que a intensidade de campo
estabelecida pelo transmissor de RF, como
determinada através de uma inspeção eletromagnética
no local, seja menor que o nível de conformidade em
cada faixa de freqüência.
Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento
marcado com o seguinte símbolo:

NOTA1: Em 80 MHz e 800 MHz, aplica se a faixa de freqüência mais alta.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada
pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

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

TABELA – ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010
Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil
e móvel e o Equipamento Supreme CO2 compact
O Supreme CO2 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas
são controladas. O cliente ou usuário do Supreme CO2 compact pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel (transmissores) como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.
Potência máxima nominal
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
de saída do transmissor
W
800 MHz até 2,5 GHz d=2,3 √ P
80 MHz até 800 MHz d=1,2 √ P
150 kHz até 80 MHz d=1,2 √ P
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 distância 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: Essas diretrizes podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

5 O seu Equipamento
5.1. Desempenho Essencial (para que serve o equipamento)
O que é CO2 Fracionado e Normal
O CO2 Fracionado é um tratamento estético inovador e eficaz, que elimina rugas e manchas através de ondas de laser composto por
CO2. Essas ondas atingem as camadas mais profundas da pele, aumentando a produção de colágeno e deixando-a novamente com
aspecto jovial.
Para que serve o CO2 Fracionado e Normal
O CO2 Fracionado é indicado para o tratamento de Flacidez da pele, Rugas, Olheiras, Manchas no rosto, Cicatriz de acne, Cicatriz
hipertrófica (pós-cirúrgicas), Queloide. Também é utilizado por quem busca Rejuvenescimento facial e corporal (colo, pescoço, mãos e
genitais sem provocar efeitos colaterais). Estimula a formação de novo colágeno da derme.
É um equipamento moderno, seguro e de fácil manejo, desenvolvido, montado e testado com todo o cuidado e atenção para produzir
intensidades precisas e, principalmente, dentro da faixa terapêutica.
É um equipamento de laser de gás carbônico com tubo selado, que trabalha na emissão de luz em modo contínuo, repetitivo, super
pulsado e fracionado, podendo acoplar o uso de scanner com emissão de luz em formas geométricas, quadrado, triângulo e círculo,
também podendo ser utilizado com uma caneta com distância focal de 100 mm.
O laser de CO2 com um específico comprimento de onda de 10,6 μm, pode ser absorvido pelo tecido humano (não importa qual a cor
da pele) em quase 100%, com o laser atravessando a pele sem causar danos. São os efeitos térmico e eletromagnético do laser que
permitem realizar a vaporização da água das células teciduais.
O laser fracionado é uma importante ferramenta a favor do rejuvenescimento. Permite um tratamento rápido, seguro e eficaz.
A frequência de utilização do equipamento pode ser diária para o operador (profissional que o manuseará) e aconselhável para o
cliente/paciente seguir orientação do profissional pois o tratamento com CO2 é localizado e só é repetido caso o profissional julgue
necessário. Qualquer outro tipo de utilização para este equipamento é inviável e não recomendado.

5.2 . Desempenho essencial (propósito de tratamento)
O laser CO2 Fracionado: atua disparando vários "microfeixes" de modo que não atinge a região tratada de forma intensa e ininterrúpta.
Dessa forma, as pequenas partes da pele que não são atingidas, auxiliam no processo de cicatrização das demais,
ou seja, agem como "pontes" que favorecem a reestruturação do tecido.
O tratamento com laser CO2 Fracionado: deve ser feito entre três (3) e quatro (4) sessões, cada uma com duração de 20 a 45 minutos,
depende da anamnese realizada pelo médico, no paciente.
Geralmente, entre uma sessão e outra, dá-se um intervalo de no mínimo duas (2) semanas.
Entretanto, o número de sessões, bem como a duração de cada uma, somente podem ser definidos pelo médico responsável.
Nos primeiros dias após as sessões, a pele pode tomar uma coloração rósea e apresentar edemacia - inchaço - sendo mais comum no primeiro dia.
Devido a estas características, o laser CO2 fracionado, possui diversas indicações, veja algumas a seguir:
• Cicatrizes de Acne: O laser CO2 fracionado pode obter bons resultados no tratamento de cicatriz de acne.
Em algumas sessões é possível perceber a diminuição das depressões causadas pela doença;
• Tratamento de Rugas: Assim como as cicatrizes de acne, o tratamento de rugas a laser ajuda no nivelamento das depressões causadas
por rugas de expressões, por exemplo;
• Manchas na pele: Com o laser CO2 fracionado, é possível realizar um bom tratamento de manchas na pele, de modo a estimular
o rejuvenescimento da região em que foi aplicado;
• Esse também tem usos terapêuticos, como em ceratoses seborreicas (pintas benignas) e ceratoses actínicas (lesões pré- malignas).
Também pode ser usado em verrugas virais e manchas e para melhorar o aspecto de cicatrizes cirúrgicas, inclusive queloideanas, estrias atróficas
e outras lesões de pele.

Contra indicação
A cirurgia íntima não possui contra indicações absolutas, no entanto, como em qualquer cirurgia, indivíduos com doenças crônicas,
como diabetes, hipertensão e insuficiência cardíaca, descontroladas devem evitar procedimentos cirúrgicos.
Pacientes com infecção ativa no local ou corrimento devem fazer tratamento antes de se submeter à cirurgia. Também há uma
recomendação especial para fumantes: abstinência por dois ou três meses antes da cirurgia. Por fim, mulheres com hipertensão, diabetes ou asma devem ser avaliadas sobre o risco da cirurgia.

5.3. Conteúdo
Você encontrará na embalagem de transporte do seu equipamento:
01 – Equipamento EM Supreme CO2 compact;
01 – Certificado de Garantia, devidamente datado;
01 – Laudo Segurança Elétrica – validade de 12 meses – Item 21;
01 – Certificado de Registro no INMETRO;
01 – Certificado de Revisões Periódicas a serem realizadas;
01 – Manual do Usuário em formato digital : CD-ROM;
01 – Kit Peças e Acessórios – Item 5.6.

5.4 Estrutura do equipamento

Equipamento do laser de CO2 fracionado
1 – Braço articulado;
2 – Sistema de varredura (scanner);
3 – Tela touch screen;
4 – Chave liga e desliga;
5 – Botão de parada de emergência do laser;
6 – Sinalizador laser (acende quando o laser é acionado).

5.5 Acessórios
Caso haja necessidade de reposição de acessórios, favor solicitar à empresa ou ao representante através
dos seus respectivos códigos:

CÓDIGOS

PEÇAS E ACESSÓRIOS

QUANTIDADE

30.1.163.19

Scanner

1

30.1.164.19

Ponteira ƒ 100 mm

1

30.1.152.19

Cabo de força

1

30.1.165.19

Pedal de acionamento

1

30.1.153.19

Chave liga/desliga

2

32.1.151.19

Óculos de proteção cliente

1

30.1.166.19

Óculos de proteção usuário/operador

1

30.1.167.19

Interlock

1

30.1.168.19

Braço aplicador articulado

1

30.1.169.19

Mangueira de Ar

1

30.1.170.19

Kit com 5 Presilhas

1

30.1.171.19

Extensor 20mm

1

30.1.172.19

Manual em cd

1

ITEM

DESCRIÇÃO

1 					Braço Articulado
2 					Cabo de Força
3 					Chave liga/desliga
4 					Pedal de Acionamento
5 					

Óculos de proteção cliente

6 					

Óculos de proteção operador

7 					Interlock
8 					

OBS: Imagens ilustrativas

Scanner (Sistema de varredura)

ITEM 					DESCRIÇÃO

9 					Ponteira ƒ 100mm
10					Mangueira de ar
11					
Extensor 20mm aberto (para acoplar na Ponteira)
12					Kit com 5 Presilhas

OBS: Imagens Ilustrativas

6 Indicações e Contra Indicações:

INDICAÇÕES
- Lesões pigmentadas benignas;
- Rejuvenescimento facial;
- Rejuvenescimento de mãos;
- Blefaroplastia transconjuntival;
- Verrugas;
CONTRA INDICAÇÕES
- Gravidez;
- Lesões cutâneas;
- Inflamação;
- Irritações dérmicas;
- Exposição ao sol e calor;

7. Condição de funcionamento
Ao se ligar o equipamento temos:
Modo normal, possui ajustes:
- Disparo contínuo, único ou pulsado.
- Ajuste de potência do laser;
- Duração, no modo único;
- Largura do pulso, ausente no modo único,
- Intervalo de disparo; ausente no modo único.

Modo Ginecológico:
Display com o modo ginecológico, possui ajustes (*):
A emissão de luz nas formas geométricas, círculo e quadrado para serem utilizadas com a ponteira intima
cilíndrica e com a ponteira espelhada de 90 graus, respectivamente.
Ajuste de potência do laser.
Duração dos disparos.
Intervalo de disparos.
Espaçamento entre os disparos.
Modo de scan.
Frequência.
Pré-visualização das formas geométricas.

(*)sujeito a alterações de acordo com o modelo do equipamento.

8 Princípios Operacionais

8.1. Princípio do Sistema a Laser do Supreme - CO2 compact
O laser de CO2 com um específico comprimento de onda de 10,6 μm, pode ser absorvido pelo tecido humano
(não importa qual a cor da pele) em quase 100%, com o laser atravessando a pele sem causar danos.
São os efeitos térmico e eletromagnético do laser que permitem realizar a vaporização da água das células teciduais.
O laser fracionado é uma importante ferramenta a favor do rejuvenescimento. Permite um tratamento rápido, seguro e eficaz.
Pode ser aplicado na face, pescoço, colo e mãos sem provocar efeitos colaterais. Estimula a formação de novo colágeno da derme.
8.2. Descrição do Sistema
O sistema a laser de CO2 é um equipamento que incorpora um microprocessador de última geração e uma fonte laser de CO2 selada
que fornece até o máximo de 40W de potência de saída para o tecido do corpo humano.
8.3. Gabinete
- Fonte de laser de CO2;
- Painel principal de controle;
- Chave de acionamento;
- Botão de emergência;
- Sinalizador de prontidão do laser.
8.4. Fontes de Laser de CO2
O meio ativo é uma mistura de CO2 e outros gases compostos.
O sistema consiste de uma unidade geradora de CO2, um sensor de intensidade de luz, um laser de diodo e um alinhado dos feixes.
8.5. Conversor para Alta Tensão e Corrente Constante
O equipamento é equipado com um conversor da tensão de entrada para uma alta tensão necessária para a emissão do laser.
Comparada com uma fonte tradicional, ela tem a vantagem das dimensões reduzidas, alta eficiência e segurança na operação de aumento da tensão.

9 Recebimento e Instalação

9.1.Recebimento
O equipamento é recebido embalado e deve ser descarregado ou transportado dentro da embalagem fornecida pelo fabricante. Inspecione o
equipamento ao retirá-lo da embalagem verificando algum dano que possa ter ocorrido durante o transporte. Confirme também o recebimento
dos acessórios que acompanham o equipamento.
9.2.Instalação
O equipamento deve ser colocado em piso nivelado e com amplo espaço para utilização, longe de materiais inflamáveis ou abrasivos durante a
utilização.
A área deve dispor das seguintes:
Condições do Ambiente
Temperatura da sala: 15 °C Min. / 30 °C Max.
Umidade: < 80 % sem condensação
Vibração e corrente de ar: nenhuma
Exaustor e depurador de ar
Energia Elétrica
Uma tomada de 220 Vac (± 10 %) – 60 Hz deverá estar disponível para que o equipamento seja ligado. Se a ligação for feita em tensões menores
que 207 V ele não funcionará e em tensões maiores que 253 Vac podem ocorrer sérios danos aos componentes e circuitos internos. No caso de
ser necessário instalar um estabilizador, ele deverá ter capacidade mínima de 1000 VA.
Não utilize o equipamento se ele não estiver aterrado; a maneira mais simples de fazê-lo é usando uma tomada com pino terra.

9.3. Instalação do Pedal
- Conecte o cabo do pedal no conector existente na parte traseira do equipamento
- Empurre o cabo em linha reta em posição de encaixe perante as suas vias.

9.4. Teste de Partida
Insira a chave de liga/desliga na fechadura existente em cima do equipamento, próximo ao botão de parada do laser. Após conectar o cabo
de força na rede elétrica, acione o disjuntor localizado na parte traseira do equipamento. Gire a chave em 90º no sentido horário. Verifique o
acionamento do botão de emergência, se necessário gire-o no sentido das setas. Pressione o botão liga/desliga próximo à tela touchscreen.
Não havendo problema o equipamento estará ligado.

OBS: Imagens ilustrativas

9.5. Montagem do Braço Articulado
A montagem do braço articulado (Figura 1) consiste em apenas encaixa-lo na parte superior do equipamento, no receptáculo apropriado
(flange - Figura 2, N° 1). Os ajustes e alinhamentos que garantem a emissão correta dos raios laser já vem calibrados de fábrica. Caso durante
o transporte algum desalinhamento ocorra, um novo alinhamento será providenciado por técnicos da VEZZA.

Se houver a necessidade de transportar o equipamento para outro local desmonte cada peça cuidadosamente. Guarde os acessórios junto a sua maleta. Retire o braço articulado cuidadosamente da maleta.

Obs.: Imagens ilustrativas

Ao se posicionar à frente do equipamento, será observado um pequeno parafuso para acoplar o braço
articulado, realize o desaperto do parafuso (Figura 3) antes de colocar o braço, movimente o braço articulado com leveza para encaixá-lo na peça de saída do equipamento, aperte o parafuso em sentido
horário até o fim para fixá-lo totalmente (Figura 4).

Escolha o tipo de Extensor a ser utilizado no tratamento, para que seja inserido no
braço articulado (Figura 5)

OBS: Imagens ilustrativas

Encaixe o conector fêmea do scanner (Figura 8) no conector macho do scanner (Figura 9) de acordo com a numeração descrita e o formato de ambos, verificando pelo tipo de conector e a posição.

OBS: Imagens ilustrativas

ATENÇÃO
Esta indicação (Seta - > ) é para informar que o braço articulado quando for retirado de sua maleta,
terá o seu movimento livre de qualquer efeito da mola que sustenta o braço, e ele poderá ser ajustado livremente no sentido da seta.

Informamos que para guardar e transportar o Braço articulado do equipamento Supreme - CO2 compact, o
mesmo possui uma trava de articulação do braço onde poderá retornar a posição inicial.

Obs.: Lembrando que, ao acionar a trava com o braço enquanto encaixado no equipamento, o braço articulado cairá no sentido da seta devido ao seu peso, por isso é preciso apoiá-lo com a mão
Obs: Imagens meramente ilustrativas

Para utilizar os acessórios desligue o equipamento e acople no braço articulado, a ponteira
cirúrgica (Figura 10) ou o scanner com a ponteira ginecológica acoplada (Figura 11). A ponteira Ginecológica deve ser montada no Scanner, e o scanner deve ser montado no braço
para realizar tratamentos com esta ponteira. Gire a ponteira cirúrgica para remove-la do
scanner por completo e colocar um outro modelo. A fixação dos tips cônico e espelho a 90
graus, é com rosca também, no extremo da ponteira ginecológica (Figura 12).

OBS: Imagens ilustrativas

9.6. Conexões dos acessórios

Conecte os acessórios:
1 – Na parte traseira do equipamento:
a) Plugue o pedal no equipamento;
b) Plugue o interlock de acionamento no conector indicado no equipamento;
c) Plugue o cabo de força na entrada apropriada no equipamento;
d) Plugue o cabo de força na rede elétrica 220 V;
2 – Na parte superior do equipamento:
a) Monte o braço articulado;
b) Plugue a mangueira de ar;
c) Encaixe o conector do scanner, se desejado.
Obs.: Escolha a ponteira adequada e insira no braço articulado. Se você precisar substituir o acessório do Supreme CO2
compact, rosqueie a ponteira até que se desprenda do braço articulado.
Confirme se o plugue do cabo de força está conectado a rede elétrica correta e ligue o interruptor.

9.7 Vista superior frontal do equipamento
Consulte o diagrama a seguir, conectando a tomada de 20 pinos do scanner ao conector de 20
pinos no equipamento.

Conector de 20 pinos do equipamento (Scaner)

Indicador de acionamento do feixe do laser

Parada de emergência do
laser

Chave liga/desliga

Flange para encaixe do
braço articulado

Tela Touch Screen

Indicador equipamento ligado

OBS: Imagens ilustrativas

9.8 Uso do Botão de Emergência - Operador

Botão de emergência – Operador.

O botão de emergência do operador fica localizado na parte superior do equipamento,
para que seja usado no caso de eventual desconforto, ou mau funcionamento do equipamento.
Para acionar o botão de emergência basta o operador pressionar o botão vermelho.
O pressionamento interromperá o funcionamento do equipamento imediatamente.
Para desacionar o botão de emergência basta girar o botão no sentido indicado pelas setas que o
mesmo voltará para sua posição original e o equipamento retornará ao seu funcionamento.
OBS.: Não utilizar o botão de emergência como meio para ligar e desligar o equipamento.

9. Instalação dos acessórios de tratamento
Na instalação dos acessórios, desligue o cabo de alimentação da rede elétrica
antes de fazer os seguintes procedimentos: Retire o acessório que esteja acoplado ao braço articulado, desenrosque-o com cuidado até que se solte.
As etapas detalhadas são mostradas a seguir (Figura 13):

Ponteira ƒ 100mm

Braço articulado

Scanner
Figura 13

Obs.: Imagens ilustrativas

10 Instruções de Operação

ATENÇÃO:
Qualquer forma de operar o equipamento diferente das especificadas
no manual e/ou durante o treinamento dado pelo pessoal da VEZZA,
pode ser perigosa à saúde do operador e do paciente.

10. Instruções de Operação - Continuação

Antes de iniciar o tratamento, o operador deve realizar o controle da emissão da luz
guia, para isto ele deve:
- Direcionar a ponteira de aplicação ou scanner para longe do corpo e do paciente;
- Verificar o correto funcionamento da luz guia (Figura 14).

Figura 14

10.1 Imagens das telas Iniciais
Com os acessórios devidamente acoplados ao equipamento, ao se ligar, as seguintes telas
serão exibidas:

Tela de boas vindas

Tela inicial (*)

Obs.: Imagens ilustrativas – (*) A disponibilidade de programas depende do modelo do equipamento

10.2. Seleção do Modo de trabalho Ginecológico.
Ao selecionar o menu ginecológico, a interface de tratamento será a seguinte:

1 – Retornar a tela anterior
9 – Selecione a forma de
varredura

2 – Ajuste de potência

8 - Visualizar a forma de
varredura

3 – Ajuste nos parâmetros de tratamento

7 – Ajuste das dimensões
da imagem

6 – Modo de trabalho
5 – Modo de espera / Modo
de trabalho

Obs.: Imagens ilustrativas

4 – Modos de escolha de
parâmetros de tratamento

10.3 Orientações de Ajustes - Modo Ginecológico

1 – Retornar a tela anterior: pressione " RETURN" para voltar à interface (tela) inicial.
2 – Janela para ajustar a potência: Clique em Power e pressione "+" e "-" para ajustar a potência, a faixa de potência é de 1W
~ 40W. O incremento de potencia ocorre a 1W.
3 – Parâmetros de ajuste: Há cinco itens na janela de ajuste, duração do pulso, intervalo de pulso de laser, espaçamento/
distância entre os disparos e modos de scan e repetição. Para altera-los clique no respectivo parâmetro para aciona-lo e então
“+” e ”-”.
4 – Modos de tratamento: É possível guardar seus parâmetros configurados, até 5 configurações salvas para futuras aplicações.
5 – Alerta de laser de saída: Ao apertar o botão “Ready" chave se tornará rosa, emitirá um sinal sonoro, e o equipamento terminará a preparação de saída do laser, e passará o controle de disparo para o pedal.
6 – Modo de trabalho: Alterna entre o modo de espera (stand by) e o modo de trabalho (ready) do equipamento.
7 – Alinhamento da figura geométrica: Ajuste da posição horizontal e da posição vertical da forma de varredura.
8 – Janela para visualizar a imagem (figura geométrica) de tratamento : esta janela representa a forma geométrica de varredura.
9 – Escolha do tipo de figura geométrica: Selecione a forma de varredura para o tratamento, no modo ginecológico, utilize o
circulo para o acessório cônico, e o quadrado para o acessório de espelho 90º.

10.4. Seleção do Modo de Operação dos Parâmetros de tratamento
Há cinco itens na janela de parâmetros de ajuste: duração, intervalo de pulso de laser, epaçamento entre os disparos, modos de scan e quantas vezes pode ser repetida.

1 –Duração do laser
2 – Intervalo do pulso
3 - Espaço entre os disparos
4 - Modo de scan
5 – Repetição

Obs.: Imagens ilustrativas

10.5 Orientações de Ajustes na Operação dos Parâmetros de Tratamento - Modo Ginecológico

1 – Ajuste da duração do laser: A duração indica o intervalo de tempo que um pulso único de disparo será efetuado, em
ms;
2 – Ajuste o intervalo de pulso: Configure o intervalo entre cada disparo, em ms;
3 – Ajuste o espaçamento entre pulsos: Ajuste a distância entre os pulsos, em mm;
4 – Modos de Scan: Selecione o modo de disparo do scanner. Pode-se alternar entre Normal, Random (Aleatório), e Midsplit (Dividido ao meio);
5 – Repetições: Quantidade de vezes que a forma geométrica será reproduzida por completo.

Obs.: As formas geométricas são formadas através do disparo de pulsos sequenciais. Esse disparo fracionado permite
o maior controle da exposição do tecido alvo ao laser, através do controle da duração do pulso, intervalo de tempo entre
os disparos e a distância entre os pulsos.
Existem dois tipos de forma de varredura que podem ser selecionados: quadrado e círculo.

1 Quadrado

Quadrado

Interface de tratamento com quadrado

Obs.: Imagens ilustrativas

II - Círculo

Círculo

Interface de tratamento com círculo

Obs.: Imagens ilustrativas

10.6 Seleção do Módulo de Operação – Modo Normal (Cirúrgico)
Sistema ajustado para o módulo “SINGLE PULSE”. O Equipamento responderá emitindo o laser enquanto o
pedal estiver pressionado. A figura a seguir mostra a imagem das opções e parâmetros de tratamento Modelo
Normal. Observe as opções de utilização de seu equipamento:

6 – Retornar a tela anterior

5 - Ajustar energia
4 - Escolher o tipo de pulso
para o tratamento.

3 – Parâmetros de Tratamento

1 - Estado de trabalho

2 – Saída do laser

Interface de Terapia Modelo normal

Obs.: Imagens ilustrativas

10.7 Orientações de Ajustes - Modo Normal

1) O status de trabalho: condições de funcionamento da máquina;
2) Indicação de saída do laser: Ao clicar em “Ready" o botão se tornará rosa, o equipamento emitirá um sinal sonoro
e o indicador luminoso acenderá indicando a preparação de saída. Nesse momento o controle do disparo irá para o pedal.
3) Ajustar Parâmetros de Tratamento: Selecione a duração de pulso (ms), comprimento do pulso (ms) e intervalo (ms).
4) Escolha do tipo de pulso tratamento: existem 3 padrões, eles são "pulso único, pulso contínuo, e super pulso”.
5) Ajustar Potência: Clique diretamente "+" e "-" para ajustar os parâmetros de potência.
A faixa de funcionamento ocorre entre 1w e 40W, varia a cada 1W;
6) Retornar a tela anterior: Clique em "RETURN" para voltar para a interface de escolha de modelo de trabalho;

10.8. Normal/ Single Pulse (Pulso Único)

Sistema ajustado para o módulo de Single Pulse (Pulso único).
O Equipamento emitirá um único disparo de acordo com a duração do pulso selecionado e para cada acionamento do pedal.
Assim que for pressionado o pedal é realizado a saída de um só disparo do laser.
É necessário acionar o pedal repetidamente para obter repetidos disparos.

Ajustar a duração do pulso.

Obs.: Imagens ilustrativas

10. Normal / Continuous Pulse (Pulso Contínuo)
Sistema ajustado para o módulo Continuous (Pulso Contínuo). Nesse modo o laser será disparado continuamente, de
acordo com a potência configurada, enquanto o pedal estiver pressionado.

Ajuste de super pulse

Obs.: Imagens ilustrativas

10.10 Normal / SUPER PULSE
Sistema ajustado para o módulo Impulses (Super Pulso).
O equipamento irá emitir pulsos de laser intermitentemente, de acordo com
a duração do super pulso selecionado, enquanto o pedal estiver pressionado.

Ajuste superior do pulso

Obs.: Imagens ilustrativas

10.11 Orientações de Ajustes

1 – Retornar a tela anterior: pressione “ RETURN” para voltar à interface (tela) inicial;
2 – Janela para ajustar a potência: Clique em Power e pressione “ + “ e “- “ para ajustar a potência, a faixa de potência é de 1W ~ 40W.
O incremento de potencia ocorre a 1W ;
3 – Parâmetros de ajuste: Há cinco itens na janela de ajuste, duração do pulso, intervalo de pulso de laser, espaçamento/distância entre os
disparos e modos de scan e repetição. Para altera-los clique no respectivo parâmetro para aciona-lo e então em “+” e ”-”.
4 – Alerta de laser de saída: clique em “Ready” chave se tornará rosa, emitirá um sinal sonoro, e o equipamento terminará a preparação de saída
do laser, e passará o controle de disparo para o pedal;
5 – Modo de trabalho: Alterna entre o modo de espera e o modo de trabalho do equipamentos;
6 – Ajustar o tamanho da figura geométrica: Ajuste as dimensões da figura geométrica para o modelo de imagem escolhida;
7 – Janela para visualizar a imagem (figura geométrica) de tratamento : esta janela representa a forma geométrica ajustada de acordo com seus
próprios parâmetros;
8 – Escolha do tipo de figura geométrica: Selecione o modelo da imagem para o tratamento.

10.13 Processo de Finalização
Em todos os tratamentos, ao finalizar o procedimento o operador deve:
- Clicar em Stand By para desativar o funcionamento do laser.
O usuário pode desligar o Supreme CO2 compact através da chave liga/desliga que se localiza na parte superior do gabinete.
Lembrando-se de desconectá-lo da tomada quando ele não estiver em uso.

11. Recomendações Gerais de Segurança
Este capítulo fornece informações com respeito a segurança do usuário e do equipamento.
Testes de performance tem demonstrado que o equipamento é perfeitamente seguro e confiável quando usado adequadamente.
Desta forma, para que riscos desnecessários e danos sejam evitados, é de suma importância que o usuário seja conhecedor e respeite todas as
normas de segurança.
É fundamental para a segurança do usuário e das pessoas que vão estar envolvidas na operação do Equipamento (inclusive os pacientes) que as
seguintes regras de segurança sejam conhecidas e obedecidas:
11.1. Luz Guia
Em virtude da invisibilidade do feixe laser de 10,6 μm, uma luz vermelha (luz guia) emitida coaxialmente por um diodo emissor de luz(LED), ajuda
convenientemente ao operador na localização do feixe laser. Controle a emissão da luz vermelha pelo controle localizado na face superior do gabinete do equipamento. O fabricante possui o diagrama em bloco para maior entendimento, poderá ser fornecido caso seja solicitado. A luz gerada por
emissão estimulada é muito semelhante a do sinal de entrada, em termos de comprimento de onda, fase e polarização. Isto dá ao laser a sua coerência característica, e permite-se a manutenção da polarização uniforme e monocromaticidade estabelecida pela concepção da cavidade óptica.
11.2. Luz Indicadora de laser armado
Ao pressionar o botão de prontidão (Ready) em qualquer função, o laser será armado e o sinalizador amarelo presente na parte superior do equipamento acenderá. Quando pressionado o botão de espera (Stand-By) a estimulação do laser cessará e qualquer estímulo do pedal interromperá
o sinalizador amarelo.

11.3 Proteção Visual
ÓCULOS PARA LASER 10600
Quando é necessário?
Quando trabalhamos com LASER classe 3B,classe 4B ou classe 4 ou seja, sempre que um equipamento emissor de LASER classe 3B,4B
ou 4 de LASER forem ativados é necessário o uso de óculos para proteção dos olhos.
O que são esses óculos?
Estes óculos são projetados para barrar a incidência de feixe LASER nos olhos. É um projeto específico para a classe de LASER e o comprimento de onda em uso. Todos os óculos de proteção LASER devem estar marcados com a classe de LASER e o comprimento de onda que foi
projetado.
Absoluta certeza:
Antes de ligar seu equipamento LASER, tenha sempre absoluta certeza de qual é a classe e o comprimento de onda.
Isto é necessário para termos certeza de que óculos de proteção utilizar.
Dados Técnicos
Cuidados com os óculos:
•
•
•
•
•
•

Faça uma inspeção visual em seus óculos, verificando se a lente não está trincada, lascada;
Se estiver suja, lave com água e sabão com cuidado para não risca-la.
Verifique também a armação. Ela deve ser ventilada e encaixar confortavelmente na face.
Se necessário leve-a na ótica de sua cidade para ajustes.
Ao término do tratamento, guarda-lo em sua caixa original.
Não coloque peso sobre ele.

Os óculos de proteção LASER da VEZZA foram especialmente desenvolvidos para oferecer o máximo de proteção.
A armação é de material resistente a choques mecânicos, proporcionando ainda ótima ventilação e conforto.
A durabilidade destes óculos é bastante longa.
Tomando simples medidas como já descritas neste capítulo, estes óculos duram anos.
O óculos deverão estar adequados às características da caneta que você estiver usando.
Não utilize estes óculos com finalidade diferente da aqui descrita, como por exemplo, para sair aos finais de semana.
Características gerais dos óculos VEZZA 10600 para utilização de qualquer acessório:
-

Comprimento de onda 10600 nm;
Óculos de proteção para LASER classe 4;
Lentes visor com transparência - transmissão da luz visível (tlv) - aproximadamente 60%.

Obs: O óculos deve ser usado pelo terapeuta e pelo paciente como proteção dos olhos durante a aplicação do laser.
11.4. Riscos para Olhos e Pele
Tanto a córnea como a retina podem ser permanentemente danificadas por queimadura extensa se forem sujeitas à radiação laser intensa (mesmo
por um curto período de tempo) ou à radiação de baixa intensidade ou longa duração. Utilização de parâmetros incorretos ou uso impróprio podem
causar queimaduras na pele.

Os óculos possuem Garantia de 90 dias contra defeito de fabricação.

Observações

1 - Só ligue a fonte laser com braço articulado conectado e jamais olhe diretamente para a abertura de saída do laser.

O sistema laser emite uma radiação intensa de saída que pode causar lesões sérias nos olhos, principalmente no caso de observação direta do feixe.
2 - Não permita a existência de superfícies refletoras na área de operação.

Todos os objetos metálicos brilhantes, cromados ou de aço inoxidável, devem ser retirados da sala antes do sistema laser ser ligado. As pessoas
envolvidas no processo não devem usar relógios de pulso, anéis, colares e similares. Todos os instrumentos devem ser opacos. Reflexos acidentais
são potencialmente perigosos, pois podem desviar o feixe para direções inesperadas.
3 - Sempre retire a chave liga/desliga quando o sistema for desativado.

Retirar a chave quando o equipamento não for mais ser usado é a garantia para a prevenção de acidentes, para quando estiver fora de uso o seu
equipamento deve ser protegido contra utilização não autorizada. Caso deseje pode retirar o interlock para maior segurança.
4 - Remova objetos de plástico, papel e madeira da área operacional. Nunca use o sistema na presença de desinfetantes inflamáveis.

Nunca use gás inflamável na área. O uso de inflamáveis, gases oxidantes (como o óxido nitroso) ou até mesmo oxigênio devem ser evitados, pois
podem se inflamar com as altas temperaturas. Solventes e soluções inflamáveis usadas para limpar e desinfetar devem ser deixados evaporar antes do equipamento ser usado.

12. Uso de Estabilizadores / No-Breaks

Deve-se utilizar sempre estabilizadores nos equipamentos adquiridos da nossa Linha Médica,
sob pena quando não constatado a sua utilização, da perda da garantia do Equipamento.
1. O estabilizador deve atender à Norma Brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006;
2. O estabilizador deve ter potência maior ou igual a 500 VA;
3. O estabilizador deve operar na tensão do Equipamento (220 V);
4. Deve ser capaz de suportar surtos de tensão provenientes da rede elétrica;
5. Deve ser capaz de proteger contra subtensão e sobretensão;
6. Deve ser capaz de proteger contra sobrecarga e sobreaquecimento;
7. O mesmo deve sempre ter o selo de qualidade do Inmetro.
Em caso de operação acidental do equipamento, acione o botão de segurança e desligue-o imediatamente.

13 Solucionando Problemas

SINTOMAS

POSSÍVEIS CAUSAS

AÇÃO

O plugue de rede elétrica não foi corretamente
conectado.
O botão de emergência está
pressionado. Disjuntor desarmado.
O Interlock não está presente.

Verifique a conexão nas duas extremidades do cabo de força.
Verifique o funcionamento do
botão vermelho da emergência.
Verifique a correta utilização do
disjuntor. Verifique a presença e
correto encaixe do Interlock.

Após a programação não
há efeito do Laser.

A conexão do pedal não foi
corretamente feita. Scanner mal conectado.

Conectar o pedal corretamente.
Aperte novamente a conexão do conector do scanner.

Excesso de ruído durante o
funcionamento.

O base do equipamento não
está nivelada.

Coloque o equipamento
numa superfície estável e
plana.

O feixe da luz piloto vermelha não converge ou não sai
pela extremidade do tubo.
O feixe de luz está fora de
centro.

O braço articulado foi danificado internamente ou não
trabalha corretamente.

Faça checagem visual do
braço articulado. Se nada
for detectado contate a assistência técnica.

Alarme Interlock ligado
(Interlock Error).

Verificar cabo interlock.

Certifique-se do correto
aperto.

Equipamento não liga.

14. Manutenção e Limpeza
14.1. Manutenção Preventiva

É fundamental que o usuário do equipamento Supreme CO2 compact esteja sempre atento para as manutenções preventivas.
Não deixe de chamar a assistência técnica da VEZZA em caso de funcionamento anormal.
14.2. Limpeza da Lente

É provável que após cerca de meio ano do equipamento em uso, comece a ser sentido uma leve perda do foco da lente do manípulo,
procure a assistência técnica para agendar a revisão periódica.
Um cuidado que recomendamos, é para que toda vez que o cliente for desligar o equipamento após um dia de trabalho, coloque as
tampas de proteção no equipamento e braço articulado.
Limpe a lente suavemente com algodão umedecido. Esteja certo de não causar danos à lente. Em caso de dúvida entre em contato
com o técnico da VEZZA.
14.3. Esterilização do Aplicador

Desligue o Equipamento para realizar este procedimento.
O aplicador deve ser esterilizado após cada utilização.
Para uma desinfecção das partes do equipamento, utilize álcool 70% para realizar essa operação.

ATENÇÃO: Por questão de segurança, nunca volte a utilizar o equipamento antes que tenha certeza de que todo o álcool evaporou.

Nota: Limpeza: com um pano, água, sabão e detergente, por exemplo, remove até 95% a carga de micro-organismos de um objeto;
Desinfecção: com cloro, álcool ou hipoclorito de sódio, tira maior parte deles, perto de 98%;
Esterilização: com autoclave, elimina 100% de bactérias.

14.4 Limpeza
Para efetuar qualquer tipo de manutenção ou limpeza, primeiro desconecte o Equipamento da rede.
Seu Equipamento pode ser limpo com um pano úmido em água morna e eventualmente com sabão neutro (não abrasivo).
14.5. Manutenção e Limpeza

É importante que se siga as instruções abaixo:
- Manter longe do alcance de crianças;
- Não tocar no equipamento com mãos e/ou pés úmidos ou molhados;
- Desligue o equipamento da tomada de energia elétrica durante tempestades.
Esta recomendação vale para todos e qualquer equipamento elétricos;
- Evite a utilização de pulverizadores;
- Não coloque qualquer tipo de material dentro das fendas de arrefecimento do equipamento;
- Não tente limpar as peças do seu interior;
- Não lave o Equipamento;
- Após limpeza externa, seque bem antes de ligar o equipamento;
- Use álcool apenas para limpeza de peças metálicas;
- Não é necessária a desmontagem do Equipamento para limpeza. Caso necessário, somente os técnicos autorizados da fábrica podem fazêlo.
- Para realizar a limpeza das lentes, entre em contato direto com assistência técnica da Vezza.

15. Recomendações para Transporte
Para o equipamento ser transportado deve-se observar as seguintes condições: Recomendamos que utilize

a caixa em que foi enviado o equipamento para realizar transportes de longa duração.

O equipamento deve ser transportado envolto em um saco plástico e por um plástico bolha protetor, protegendo-o contra
ranhuras e outros incidentes;
A parte interna da caixa deve estar revestida por placas de isopor evitando deslocamentos do equipamento, que poderiam danificá-lo;
Na parte superior da caixa encontram-se, devidamente embalados em plástico, os acessórios que acompanham o equipamento.
Estes encontram-se acondicionados em uma caixa individual;
A caixa utilizada para o transporte deve conter as seguintes informações:

Não é protegido contra chuva e/ou umidade;
equipamento frágil;
Este lado é para cima;
Proteger contra ação e/ou incidência direta do sol;
Empilhamento máximo 3 caixas.

As condições ambientais para transporte e armazenagem devem estar dentro dos seguintes parâmetros:

Temperatura ambiente: 0 ºC a 50 ºC;
Umidade relativa: 10 % a 90 %;
Pressão atmosférica: 375 a 795 mmHg.
Condições para uso do equipamentos
Temperatura ambiente: 18 °C a 25 ºC
Umidade relativa do ambiente: 30 % a 75%
Pressão atmosférica: 525 a 745 mmHg
Serviço de Assistência Técnica – SAT: (0XX21) 2445-6611

16. Plano de Revisão VEZZA Periódica - PRVP
Periodicidade Semestral:

-Avaliação das condições do braço articulado.
-Avaliação das condições dos acessórios e equipamentos de proteção. -Verificação de potência de saída do laser.
-Avaliação da resposta de toque na touchscreen.
-Avaliação das condições gerais do equipamento.
-Limpeza do sistema de ar.
-Atualização do Software (sempre que houver modificações).
Periodicidade Anual:

-Realizar as verificações semestrais.
-Reavaliação da Segurança Elétrica (ABNT NBR IEC 60601-1).
-Laudo técnico da Reavaliação da Segurança Elétrica (ABNT NBR IEC 60601-1).
Deve ser enviado todo o equipamento com todos os acessórios para a realização da avaliação completa.
Ligar para o SAC e agendar a Revisão – SAC + 55 (021) 2445-6611

17. Especificações Técnicas
Fabricante:

Vezza Indústria e Comércio Ltda.
Avenida das Lagoas 1159, Galpão 04 - Jacarepaguá Rio de Janeiro
(RJ) - CEP: 22.765-455

Marca:
Produto:
Origem:
Modelo:

VEZZA
Sistema a Laser para Terapia
Brasil
Supreme - CO2 compact

Classificação
Classe do Equipamento:
Parte Aplicada:

Classe I
Tipo BF

Parâmetros de funcionamento
Consumo:
Alimentação:
Frequência da rede:
Modo de Operação:
Pressão do ar:
Display LCD:
Versão Software:
Grau de Proteção do equipamento:
Grau de Proteção do Pedal:

300 VA
220 VAC
50Hz/60 Hz
Contínuo e Pulsado
86 kPa ~106 kPa
Digital
Versão 3.2
IP00
IP01

Expectativa de Vida Útil*: 5 anos (60 meses)
*A vida útil do equipamento está diretamente ligada a utilização dentro dos parâmetros e configurações apresentadas nesse manual, respeitando as recomendações de
segurança, plano de manutenção e manuseio correto do equipamento.

Condições para Armazenamento e Transporte
Temperatura ambiente:
Umidade relativa do ambiente:
Pressão atmosférica:
Peso do equipamento:
Dimensão do equipamento s/ braço:
Dimensão do braço articulado:

0°C a 40ºC
10 % a 90 %
375 a 795 mmHg.
20 Kg
50 cm x 40 cm x 15cm
118cm

Condições para uso do equipamentos
Temperatura ambiente:
Umidade relativa do ambiente:
Pressão atmosférica:
Serviço de Assistência Técnica – SAT:

10 °C a 25 ºC
30 % a 75%
525 a 745 mmHg.
+55 (21) 2445-6611

Máxima saída de radiação laser: 40W ± 20%
Duração de pulso: 0.1 à 10 ms
Feixe de trabalho
Comprimento de onda emitido pelo laser : 10.6 μm
Potência: 40 W
Indicação clara da abertura laser: < 0.4mm
Nome e data da publicação da norma pela qual o laser foi classificado: 2014.

Feixe de Mira
Comprimento de onda emitido pelo laser : 650 nm
Potência: 5W
Condições para Armazenamento e Transporte
Temperatura ambiente:
Umidade relativa do ambiente:
Pressão atmosférica:

5 °C a 40 ºC
10 % a 90 %
375 a 795 mmHg.

Condições para uso do equipamentos
Temperatura ambiente:
Umidade relativa do ambiente:
Pressão atmosférica:
Serviço de Assistência Técnica – SAT:

18 °C a 25 ºC
30 % a 75%
525 a 745 mmHg
+55 (21) 2445-6611

Validade da unidade geradora de CO2: até 10.000 horas de uso

18. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Local
RIO DE JANEIRO – RJ

Avenida das Lagoas 1159, Galpão 04 - Jacarepaguá CEP: 22765 – 455 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2445-6611
E-mail: contato@vezza.com.br
OUTROS ESTADOS

Consulte-nos.

Aviso: As seguintes operações devem ser feitas pelo pessoal especializado da VEZZA a cada 6 meses.

- Avaliação das condições dos acessórios e equipamentos de proteção;
- Avaliação das condições do braço articulado;
- Avaliação da resposta de toque na touchscreen;
- Verificação de potência de saída do laser;
- Atualização do Software (sempre que houver modificações);
- Limpeza do sistema de ar;
- Avaliação das condições gerais do equipamento; 													
Nesta revisão também é feito o ensaio de segurança elétrica válido por 12 meses.
As despesas de envio do equipamento são por conta do cliente, mesmo para equipamentos em prazo de garantia.
Documentos

Copia do certificado de garantia ou nota fiscal.
Descritivo do defeito apresentado.
Dados para devolução do equipamento: Nome, CPF ou CNPJ, endereço completo, CEP e telefone para contato. Enviar todos os acessórios junto com
o equipamento.
Nenhuma parte do equipamento EM deve passar por assistência ou manutenção durante a utilização com um paciente.

ATENÇÃO

Prezado Cliente,
Visando melhorar o atendimento aos nossos clientes, o procedimento de “Remessa de produtos para a Fábrica” informamos:
O Departamento de Recebimento receberá somente os produtos devolvidos com autorização prévia.
Para solicitar a autorização o cliente deverá entrar em contato como o nosso Setor de Atendimento, através do tel. (21)
2445-6611 ou de e-mail: contato@vezza.com.br
Todos os produtos enviados sem autorização da VEZZA não serão recebidos.
Qualquer dúvida, contate-nos.
Atenciosamente
Setor Comercial

19. Responsabilidade do Representante VEZZA

Na aquisição deste equipamento o representante se compromete a dar 1 (um) treinamento explicando o manuseio do mesmo no CTA –
Centro de Treinamento VEZZA – mais próximo de você.
20. Condições de Garantia
Equipamento possui garantia por lei de 03 meses para peças com defeitos de fabricação e mão de obra, com mais 09 meses da fábrica para
peças com defeitos de fabricação e mão de obra.
O custo com o envio ou recebimento do equipamento, estando ou não na garantia, é do cliente.
NOTA
Leia cuidadosamente os seguintes termos e condições antes de instalar o equipamento:
1) O equipamento tem garantia total de 12 meses a partir da data de compra, enquanto os acessórios possuem garantia de 03 meses.
2) A garantia consiste na reparação ou substituição gratuita de peças ou substituição quando as causas são devidas à fabricação, sem cobrança de quaisquer encargos laborais ou substituição de peças com defeito.
3) A garantia não é válida se o equipamento for danificado por negligência, por uma ligação incorreta de uma instalação imprópria ou para
uso em um ambiente onde as regras de segurança não forem seguidas ou não forem seguidas atentamente às instruções ou recomendações
contidas no manual do usuário, entregues com o equipamento ou utilizado por pessoal não qualificado, se o equipamento for aberto, reparado, desmontado, adulterado.
4) Para efetuar garantia no local será cobrada uma taxa de acordo com os preços em vigor, e proporcionalmente aos km. Todas as intervenções realizadas no tempo de garantia não prorrogará, renovará ou concederá a substituição dos equipamentos ou peças. As peças com
defeito substituídas deverão ser devolvidas para a fábrica.

5) É excluída qualquer responsabilidade ou indenização para maiores danos diretos ou indiretos de qualquer tipo em relação às pessoas, coisas, animais, com relação à impossibilidade de funcionamento do equipamento ou para o uso inadequado do mesmo sobre isso. Recomendamos que o cliente
siga atentamente as instruções e advertências contidas no manual do usuário.
6) O cliente não será indenizado para a impossibilidade de usar o equipamento enquanto estiverem reparados tanto durante o período de garantia ou
depois.
7) As despesas para o acondicionamento e transporte do equipamento defeituoso que estejam em garantia são pagos pelo cliente.
A empresa não assume qualquer responsabilidade por qualquer dano ocorrido com o equipamento durante o transporte.
8) A empresa não se responsabiliza pelos custos com o envio ou recebimentos de equipamentos/ acessórios, estando ou não cobertos pela garantia
do produto.

9) O pedido de manutenção na garantia deve ser acompanhado da descrição do ocorrido.
10) Problemas ocasionados ao equipamento devido a falhas da rede elétrica, quando o equipamento não estiver conectado a um
estabilizador/ No-break invalidam a garantia.
11) Danos a bomba pelo uso sem água não estão cobertos pela garantia.
12) O uso do equipamento foras das condições descritas neste Manual invalida a garantia.
DECLARAÇÃO DE QUALIDADE
Atenção: A garantia somente é válida mediante a apresentação do certificado de garantia do equipamento, a cada solicitação de serviço.

21. Informações Adicionais

O uso de controles ou regulamentos ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados neste manual,
pode causar perigo de excessiva exposição ao calor.
A VEZZA é responsável pela segurança, confiabilidade e o desempenho apenas se:
- O sistema estiver sendo utilizado em conformidade com as instruções contidas neste manual,
tanto para precauções de segurança e utilização da máquina.
Este manual corresponde a versão atual de produção do equipamento. Podem ter ocorrido alterações no programa
do equipamento após a impressão deste manual.
A VEZZA se reserva o direito de introduzir alterações nas especificações técnicas deste equipamento sem aviso prévio.
A VEZZA mediante pedido, pode tornar disponível diagramas de circuitos, listas de componentes e descrições.
O fabricante tem o direito de fazer as modificações técnicas e estéticas, a fim de melhorar o produto, sem qualquer aviso prévio.

22. RESPONSABILIDADES
Fabricante: Vezza Indústria e Comércio LTDA
Avenida das Lagoas 1159, Galpão 04 – Gardênia Azul – Rio de Janeiro (RJ) CEP 22765-455
CNPJ 12.610.239/0001-62 - IE 87.067.769
Atendimento ao Consumidor: (0xx)21 2445-6611
INDÚSTRIA BRASILEIRA.
Concepção: Fisioterapeuta Estela Cardoso
CRF No 106219 RJ
Supervisor Médico: Dra. Cleonice Exposito
CREMERJ no 5246073-1
Responsável Técnico: Edgar Taka
CREA no 2004106394
Testes e Análises Complementares: Centro Técnico VEZZA – RJ

23. TECNOVIGILÂNCIA
Todos os nossos equipamentos são devidamente registrados na ANVISA e recomendamos que qualquer
tipo de risco e/ou suspeita de risco identificado pelo cliente seja notificado à TecnoVigilância da maneira
que segue abaixo:
Informar detalhadamente o máximo possível dos seguintes itens:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nome do estabelecimento de saúde a onde ocorreu o evento adverso;
Endereço completo do estabelecimento de saúde, incluindo o CEP;
Data da ocorrência e o número de vezes que o fato (evento adverso) ocorreu;
Número de registro do produto no Ministério da Saúde / ANVISA (MS);
Nome do produto;
Nome do fabricante do produto;
Modelo do produto;
Número de série ou lote do produto;
O que aconteceu?
Por que aconteceu?
Nome completo do notificador com CPF;
Endereço completo do notificador, incluindo CEP, telefone(s) de contato(s), e-mails, etc.

Contatos:
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde
- GGTPS Unidade de Tecnovigilância - UTVIG
SEPN 515 - Bloco B - 4° Andar - Sala 01
W3 Norte - Brasília – DF
CEP.: 70.770-502
Fax.: (0xx61) 448 1257
E-mail: tecnovigilância@anvisa.gov.br
Assunto: Notificação de Tecnovigilância
Diretamente pelos telefones (0xx61) 448 1331 ou (0xx61) 448 1485 Ou ainda através da internet na seguinte página:
http://www.anvisa.gov.br/sistec/notificacaoavulsa/notificacaoavulsa1.asp
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Validade: 5 (cinco) anos. Garantimos acesso aos registros do equipamento por este período.
EMPRESA CERTIFICADA PELAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE
E PELAS NORMAS NBR ISO 9001:2008 E 13485.
“A responsabilidade social e a preservação ambiental significa um compromisso com a vida.”
João Bosco da Silva

