Sobre o TriPollar ® STOP®

Instruções de segurança

O TriPollar® STOP® é um aparelho clínico de renovação da pele,
seguro, eficaz e de fácil utilização que transporta os resultados estéticos
profissionais da clínica para o conforto da sua casa. O TriPollar® STOP®
produz resultados reais, perceptíveis, imediatos e duradouros. Com a
tecnologia revolucionária, de patente pendente, TriPollar®, o STOP® foca
quatro feixes de baixa potência dentro da derme. A energia TriPollar®
estimula a atividade dérmica, aumentando e acelerando a produção
natural de colagéno (a proteína responsável pela textura leve da nossa
pele). O aumento do colagéno da pele resulta numa pele mais firme
e mais leve. Em resumo, quando o TriPollar® STOP® é devidamente
utilizado e de acordo com o protocolo de tratamento recomendado, adia
efetivamente e inverte os sinais de idade em todos os tipos e colorações
de pele. Para saber mais sobre a tecnologia TriPollar®, por favor, visite o
nosso sítio em: www.stop-age.com

Aviso!
Este é um aparelho elétrico. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou
fatais, devido a choque elétrico:
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• Não toque no aparelho, se este cair à água.
Desligue-o imediatamente da tomada com as mãos secas.
• Não coloque ou armazene o aparelho perto de qualquer fonte de
água, tal como o lavatório ou a banheira.
• Imediatamente depois da utilização e antes da limpeza ou
manutenção, desligue o aparelho TriPollar® STOP™ e desligue ainda
a fonte de alimentação da tomada.
Aviso!
IMPORTANTE! Não utilize o aparelho nas pálpebras, lábios, ouvidos,
peito ou área genital.
• Utilize este aparelho unicamente para o seu fim, conforme
descrito no manual do utilizador.
• Quando ligado à fonte de alimentação, nunca deixe o aparelho
sem vigilância.
• Se desmontado, não utilize o aparelho.
• Não ligue o aparelho se o cabo elétrico estiver danificado.
• Utilize o aparelho apenas com o cabo elétrico e o
transformador fornecidos (Model 3A-141WP ).
• STOP® O gel de preparação para utilização externa.
• Manter fora do alcance das crianças.
• As mãos devem estar completamente secas quando funcionar
com o aparelho.
• O gel de preparação TriPollar® STOP® deve ser utilizado 		
durante o tratamento, de acordo com as instruções.
A não observância das instruções descritas neste manual pode causar
ferimentos ou queimaduras na sua pele.
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Instruções de segurança

O kit TriPollar ® STOP® inclui

NÃO UTILIZE O TriPollar ® STOP ® se algumas destas condições se
aplicar a si:

1. Aparelho TriPollar® STOP® (fig.1)

•  Menor de 18 anos.
•  Se possuir um marcapasso ou um desfibrilador interno.
•  Possuir implantes metálicos na área de tratamento (tais como dentes
    de ouro). Isto não se aplica a chumbos ou implantes, que não
    colocam qualquer problema.
•  Cancro atual - ou passado - especialmente cancro de pele ou sinais  
pré-malignos.
•  Condições de saúde graves, tais como problemas cardíacos.
•  Grávida ou amamentação.
•  Sistema imunológico deficitário devido a doenças imunossupressoras,
    tais como SIDA ou utilização de medicamentos imunossupressores.
•  Quaisquer doenças estimuladas pelo calor, tal como herpes simples   
    recorrente (dentro das áreas de tratamento).
•  Qualquer problema de pele ativo dentro da área de tratamento, tal
    como feridas, psoríase, eczema ou erupções.
•  Histórico de cicatrização quelóide, cicatrização de feridas anormal ou
    pele frágil.
•  Qualquer procedimento cirúrgico, tratamento superficial a laser ou
    peeling químico profundo, na área a tratar, nos últimos 3 meses ou
    ainda em processo de cicatrização.
•  Se tiver implantes permanentes dentro da área a tratar.
•  Se tiver implantes dérmicos temporários na área a tratar, consulte o
    seu médico antes de utilizar o TriPollar® STOP®
•  Utilização atual de medicamentos, preparações herbárias, vitaminas
    ou suplementos alimentares que possam causar pele frágil ou seca.
Nota: Para qualquer outro procedimento estético ou qualquer
incerteza relativamente a efeitos secundários, consulte o seu médico
antes de utilizar o TriPollar® STOP®.
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2. A fonte de alimentação TriPollar® STOP® (fig.2)
3. Adaptador de saída elétrica TriPollar® STOP® (fig.3)
4. Manual do usuário TriPollar® STOP® (fig.4)
5. A garantia internacional TriPollar® STOP® (fig.4)

user manual

(fig.1)

(fig.2)

(fig.3)

(fig.4)

Em caso de falta de um ou mais dos elementos acima
referidos, por favor contate o seu centro de assistência.

Procedimento de tratamento
DESCRIÇÃO GERAL DO APARELHO TRIPOLLAR® STOP®
Indicador luminoso verde (fig.1):
Acenderá quando o aparelho estiver LIGADO.
Indicador luminoso laranja (fig.1):
Acenderá quando a sua pele tiver atingido
a temperatura ótima na secção que está
a tratar. Mecanismo de segurança:
O mecanismo de segurança automático
impede a sua pele de aquecer demasiado.
indicador
Quando tiver atingido a temperatura botão de ligar luminoso verde
de tr at amento má xima , a luz verde
desligar-se-á de forma intermitente
(enquanto o indicador laranja está aceso),
indicando que a fonte de energia foi
indicador
luminoso
automaticamente desligada. O aparelho
laranja
ligar-se-á automaticamente de novo quando
a temperatura tiver descido abaixo da
(fig.6)
temperatura de tratamento máxima ou
se tiver movimentado o aparelho para
uma área adjacente de tratamento, onde a
temperatura da pele for inferior.
TRATAMENTO
1. O tratamento de todo o rosto leva aproximadamente 20 minutos.
Para tempos de tratamento mais curtos, concentre-se em áreas
selecionadas. Os tempos de tratamento diferem de indivíduo
para individuo.
2. Para resultados clínicos ótimos, utilize o seu aparelho TriPollar®
STOP® 2-3 vezes por semana, durante 6-8 semanas.  
3. Assegure-se de que existe, pelo menos, um dia de intervalo entre
tratamentos, na mesma área de tratamento.
4. De modo a manter resultados a longo prazo depois de ter
completado uma série de tratamentos, é recomendado que utilize o
aparelho TriPollar® STOP® 2-4 vezes por mês, ou conforme necessário.

ANTES DO TRATAMENTO
1. Lave a área a tratar de todos os cremes ou loções.
2. Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica e ajuste o nível
de potência (baixo/médio/elevado) mais confortável para si. Durante
o primeiro tratamento, recomendamos que comece com a potência
baixa e, seguidamente, ajuste de acordo com a tolerância da sua pele
para os tratamentos posteriores.
3. O gel de preparação STOP® deve ser utilizado em todo o tratamento.
Aplique uma camada fina e uniforme sobre toda a área a tratar. A sua
pele poderá sentir uma sensação de calor quando o gel é aplicado.
área de
TRATAMENTO
tratamento
1. Ligue o TriPollar® STOP®, pressionando o botão
de potência (fig. 2). Assegure-se de que o indicador
luminoso verde se acende. Remova suavemente o
áreas de
trabalho
aparelho da sua base protetora.
2. Divida a área a tratar em diversas secções de
trabalho, aproximadamente com o dobro do
tamanho da cabeça do aparelho (fig. 2). Coloque o
aparelho sobre a sua pele, assegurando-se que as 4
pontas eletrônicas estão em contacto com a pele
constantemente.
3. Comece a movimentar o aparelho lentamente,
em movimentos lentos circulares, aquecendo
lentamente a sua pele até à temperatura ótima.
4. Quando o indicador laranja se iluminar, continue
com os mesmos movimentos circulares durante
alguns momentos, antes de progredir para a
próxima área adjacente.
5. Repita esta técnica numa secção de cada vez, até
que toda a área de tratamento tenha sido aquecida.
6. Agora, cubra toda a área de tratamento em círculos mais alargados,
durante alguns minutos, para voltar a aquecer toda a área, sem
esperar que o indicador laranja se ilumine. Isto manterá a
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temperatura ótima e atingirá uma uniformidade de aquecimento
sobre a área de tratamento. Completou o seu tratamento assim que
tiver aquecido toda a área a tratar uma segunda vez.
7. O tratamento pode ser aumentado, através de movimentos de elevação
da linha do queixo para cima, em direcção às suas maçãs de rosto.
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DEPOIS DO TRATAMENTO
1. Desligue o aparelho.
2. Limpe suavemente a sua pele de todo o gel de preparação STOP®.
3. Limpe o aparelho TriPollar® STOP® com um pano suave e úmido
ou uma toalha de papel e coloque-o de novo na sua base protetora.
Numa imerja o TriPollar® STOP® em água!
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CONSELHOS DE TRATAMENTO
Nota: Assim que o frasco for aberto, o gel de preparação STOP® podem
ser usados por 12 meses.
IMPORTANTE: Recomenda-se que faça um teste local 24 horas antes da
utilização inicial. Aplique uma pequena quantidade de gel de preparação
STOP® (fig. 5) à parte interior do braço e, seguidamente, trate a mesma área
com o aparelho TriPollar® STOP® (fig. 2).
Assegure-se de que a sua pele não apresenta uma reação adversa ao gel, ao
creme ou ao tratamento.
• Os quatro pólos devem estar em contacto total com a pele, a todo o
tempo, durante o tratamento.
• Deixar o aparelho no mesmo local sem qualquer movimento pode
resultar num sobreaquecimento da pele e possível queimadura.
O movimento contínuo é essencial para o seu conforto e segurança.
• Indicador luminoso laranja:
o Se o indicador luminoso laranja demorar mais de 5 minutos a acenderse ou se não sentir qualquer aquecimento, tente movimentar o
aparelho o mais lentamente possível sem parar esse movimento.
o Se a lâmpada do indicador laranja se iluminar imediatamente, ou se
sentir um calor excessivo selecione um nível de potência mais baixo.
o Se o indicador laranja ainda não aparecer ao fim de 3-5 minutos, deve
selecionar um nível de potência mais elevado.

• Os movimentos circulares e constantes são mais eficazes do que
os movimentos rápidos. Quando mais lento o movimento, mais
rapidamente a área a tratar será aquecida internamente.
IMPORTANTE! Utilize o TriPollar® STOP® apenas para o seu fim
recomendado. Não utilize o STOP® nas pálpebras, sobre os olhos
fechados, nos ouvidos ou genitais.
Indicação de tratamento bem sucedido
Como resultado natural do tratamento, a pele apresentará alguma
vermelhidão (eritema) e ligeiro inchaço (edema) na área de tratamento.
Ambos desaparecem passado pouco tempo.
Possíveis efeitos secundários
Os seguintes efeitos secundários são raros. No entanto, no caso de
ocorrerem, são geralmente apenas temporários. No entanto, se qualquer
uma das seguintes condições aparecer e permanecer durante mais do que
24 horas, deverá consultar o seu médico.
• Dor prolongada
• Danos à textura da pele natural (crostas, bolhas, queimaduras)
• Pele frágil
• Queimadura
• Dor de cabeça moderada

