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Prefácio

Bem-vindo(a) ao guia de uso do Sistema de Laser Diodo - CPMH (Comércio e Indústria de Produtos

Médico-Hospitalares e Odontológicos Ltda.). Este manual é adequado para o Sistema de Laser Diodo

– CPMH, modelo HF-108.

Primeiro, ao receber o equipamento, verifique as peças de reposição entregues juntamente com o

equipamento, caso não estejam completas, entre em contato com o fabricante/distribuidor.

Cuidado：
1. Ao substituir o cabo de alimentação e o fusível, a fonte de alimentação deve ser desligada

2. O equipamento deve ser operado por pessoas devidamente treinadas pelo fabricante, e que

possua formação na área de saúde e/ou estética.

3. O operador deve ler o manual de instruções cuidadosamente e entender como utilizar a

máquina antes de ligá-la.

4. Este produto não pode ser utilizado em local que tenha anestésicos inflamáveis ou gases

oxidantes como óxido nitroso (N2O) e oxigênio. Alguns materiais, como lã de algodão, podem

ser aquecidos em altas temperaturas e pegar fogo ao serem irradiados com este laser.

Solventes e soluções combustíveis para limpeza e desinfecção devem ser volatizados antes

de utilizar o equipamento de laser.
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5. Este equipamento nem seus componentes devem ser descartados, estes devem ser

enviados para o fabricante para o devido descarte, a fim de evitar poluição ambiental.

6. O projeto do sistema elétrico da máquina considerou devidamente as exigências de

compatibilidade eletromagnética, mas ainda pode sofrer interferência eletromagnética; caso

haja interferência eletromagnética, instale um purificador de fonte de alimentação CA acima

de 2000 W. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato conosco.

Nota Especial

Aviso
O Sistema de Laser Diodo – CPMH, modelo HF-108 pode lançar feixe de laser

infravermelho de alta intensidade; a fim de proteger os olhos, de acordo com o padrão

(NOHD), tanto o operador quanto os clientes devem utilizar óculos de proteção

adequados.

As ações a seguir são proibidas:

※ Não aponte o laser diretamente para os olhos;

※ Não desligue a energia durante o uso do Sistema de Laser Diodo - CPMH;

※ Assegure-se de estar familiarizado com toda as instruções do equipamento antes

de utilizá-lo.

Nota: Somente o pessoal que receber treinamento profissional sobre segurança
e operação pode utilizar esta o Sistema de Laser Diodo – CPMH.
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Capítulo 1  Conteúdo da Embalagem e Acessórios

1.1 Conteúdo da Embalagem

Número Nome Modelo / Especificação
Quantidad

e

1
Plano principal da máquina de

tratamento a laser de diodo
HF-108 1 unidade

2
Cabeça de tratamento a laser de

diodo
H25B 1 peça

3
Manual do usuário da máquina

de tratamento a laser de diodo
HF-108-CETF-101 1 cópia

4 Óculos de proteção ---- 2 peças

5 Interruptor de bloqueio ---- 1 peça

6 Fusível F10A L250V 4 peças

7 Chave do interruptor ---- 2 peças

8
Frasco de abastecimento de

água
---- 1 conjunto

9 Tubo de abastecimento de água ---- 2 peças

Ao receber a embalagem, verifique se os acessórios acima estão completos, caso haja perda de

qualquer acessório durante o transporte, entre em contato conosco.

1.2 Acessórios

A máquina foi vendida com os acessórios e partes de consumo necessários (1.1 Conteúdo da

Embalagem). Se o comprador precisar de mais partes e acessórios, entre em contato com o fabricante

ou distribuidor para solicitar.

1.2.1 Óculos
Os óculos podem proteger os olhos dos operadores e dos clientes. Durante o uso da máquina, todo o

pessoal na sala de tratamento deve utilizar óculos de proteção.

1.2.2 Interruptor de bloqueio
O interruptor de bloqueio (geralmente instalado na porta da câmara de laser) pode desligar a radiação

laser quando um terceiro entrar na sala, exceto o operador e o cliente. Durante o tratamento a laser,

quando um terceiro entrar na cabine, o interruptor de bloqueio de segurança será movimentado e a

emissão de laser será interrompida imediatamente.

1.2.3 Frasco de abastecimento de água
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Utilize um lado da mangueira de água para conectar o frasco de abastecimento de água, um lado é

conectado na porta de entrada, utilize outra mangueira de água para conectar a porta de drenagem;

então, você pode abastecer a máquina com água.

1.2.4 Interface da mangueira de água
É utilizada para abastecer ou drenar água.
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Capítulo 2  Resumo do Sistema

Este capítulo é a descrição geral do Sistema de Laser Diodo – CPMH (HF-108).

2.1 Descrição do dispositivo

O HF-108 é um sistema de tratamento a laser diodo para tratamento da pele, com vida útil de 5 anos.

O princípio de tratamento é o uso de absorção de calor seletivo da luz e efeitos fotoquímicos.

Exposição direta na superfície da pele para alcançar o rejuvenescimento da pele, depilação e antiacne

sem danificar a pele. A máquina é controlada por computador. Ela é composta principalmente por três

partes: a caixa principal, o painel de controle e a cabeça de tratamento a laser de diodo.

◆ A peça de operação e controle da máquina está dentro da caixa de acolhimento principal, o

microcontrolador integrado embutido pode monitorar continuamente a operação do equipamento.

◆ O painel de controle inclui: Tela de LCD sensível ao toque de 10,4 polegadas, um interruptor com

chave e um interruptor de emergência.

◆ A cabeça de tratamento inclui um laser de diodo e um sistema de transmissão que são operados

pelo usuário.

2.2 Uso Pretendido

Esta máquina é utilizada para tratamento da pele, e pode tratar:

◆ Remoção de pelos indesejados

◆ Melhora de problemas de envelhecimento da pele facial, suavização de pequenas rugas, redução

de poros espessos, fazendo com que a pele restaure a suavidade e a cor, devolvendo a aparência

jovem.

◆ Problemas benignos de pigmentação, incluindo sardas, manchas coloridas, poiquilodermia,

queimadura solar e antienvelhecimento.

2.3 Parâmetros da terapia

Parâmetros de tratamento ajustáveis pelo usuário:
Densidade da energia: densidade da energia irradiada para a área de tratamento (J/cm2)

Amplitude de pulso: amplitude de pulso opcional: 30 ms, 50 ms, 80 ms, 100 ms, 200 ms

Taxa de repetição: 1 ~ 5 Hz

Intensidade de resfriamento: Nível 1 ~ 5

- 7 -



Capítulo 3 Segurança

3.1 Resumo

Este capítulo descreve as questões de segurança a serem observadas ao utilizar o HF-108,

principalmente a aplicação segura de sistemas óticos e elétricos.

3.2 Instrução

O HF-108 é um dispositivo estético seguro e confiável que pode melhorar a condição geral da pele

facial. Depois de treinar os profissionais qualificados quanto à operação e manutenção adequadas, a

máquina pode ser utilizada com segurança. Os operadores e técnicos de manutenção devem estar

totalmente cientes das informações de segurança apresentadas neste capítulo. O mais importante é

considerar a segurança dos clientes e operadores.

O processo de projeto do HF-108 levou ao máximo em consideração a segurança dos clientes e dos

profissionais operadores. A seguir estão algumas de suas medidas de segurança:

◆ Após a inicialização, o sistema de autoteste do circuito tem início imediatamente e continuará a

monitorar o circuito enquanto a máquina estiver funcionando. Caso ocorra um erro no sistema,

as informações de alarme são apresentadas e a máquina será suspensa até que o operador

tenha observado os alarmes.

◆ Utilize a cavidade fechada banhada a ouro para transmitir luz para a pele do cliente, pulsos de

luz só podem ser emitidos pela frente da cavidade banhada a ouro.

◆ Quando necessário, utilize o interruptor de emergência para desligar a energia rapidamente

◆ O interruptor com chave pode prevenir o uso indevido da máquina.

◆ Quando o equipamento estiver pronto para emitir o laser, a luz indicadora pisca três vezes e,

então, ficará sempre acesa.

◆ A emissão de laser será processada, o alarme soará, o laser estará pronto.

Cuidado：
O Sistema de Laser Diodo – CPMH (HF-108) é um dispositivo estético para tratamento do corpo

humano que requer cuidado aos perigos. No tratamento, a direção errada da emissão de laser, muita

energia, muito tempo, causarão danos ao corpo humano. O pessoal que opera o dispositivo emissor

de luz deve estar sempre atento e tomar as medidas de proteção necessárias.

3.2.1 Sobre o cliente
A segurança do cliente depende principalmente de operadores treinados e de uma sala apropriada. O

conhecimento do cliente também é importante, e eles devem conhecer os princípios do tratamento.

Os clientes em tratamento e Operadores, devem utilizar óculos de proteção contra Laser nível 5.

3.2.2 Sobre os operadores
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Durante o tratamento, os operadores podem ser expostos ao laser, portanto, devem utilizar os óculos

de proteção nível 5.

3.2.3 Sobre a sala de atendimento
A sala de atendimento deve indicar claramente que a luz de alta intensidade está sendo utilizada. O

sinal de aviso é mostrado na figura 3.1.

Figura 3.1 Sinal de aviso da sala de tratamento

3.3 Aviso primário

A fim de garantir o uso seguro do HF-108, preste atenção às precauções de segurança. Leia

cuidadosamente o aviso a seguir.

Cuidado：
◆ Somente pessoal técnico autorizado pela CPMH, ou por esta autorizada, poderá realizar a

manutenção do HF-108. nenhuma outra pessoa deve fazer manutenção, principalmente o

interior da unidade, incluindo o ajuste interno da fonte de alimentação, o sistema de

resfriamento, o elemento ótico e a cabeça de tratamento a laser. Tome Cuidado com a alta

pressão perigosa na máquina

◆ Confirme se a tensão nominal do HF-108 é compatível com a tensão (110 V ou 220 V)

◆ Somente depois de desligar e desconectar o cabo de alimentação do equipamento que a

manutenção pode ser realizada. A manutenção da carga pode resultar em lesão pessoal ou

danos ao equipamento.

◆ O cristal ótico deve ser mantido sempre limpo.

◆ Caso a cabeça de tratamento com luz apresente vazamento, não poderá ser inicializada. Caso

esteja ligado, desligue-o imediatamente.

3.3.1 Sobre a mensagem de aviso.
◆ As informações de alarme do Sistema de Laser Diodo – CPMH (HF-108) são integradas e não

podem ser canceladas ou pré-configuradas pelo operador. O sistema de monitoramento do alarme

acompanha a máquina ao mesmo tempo.

◆ O sistema do equipamento possui 6 configurações de alarme no total, as 6 informações de

alarme de acordo com a prioridade, alta ou baixa, são as seguintes:
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Cabeça de tratamento não encontrado, Erro do nível de água, Erro do fluxo de água, Temperatura

muito elevada, Falha da placa de controle, Libere o pedal primeiro.

◆ Quando o sistema de monitoramento detecta um sinal de erro, ele exibirá as informações de

alarme em texto amarelo correspondente no canto inferior esquerdo do display com um alarme sonoro

"bibibi" contínuo.

◆ Depois do alarme, a máquina para de funcionar, o operador pode, de acordo com as

informações do alarme, enviar o aparelho para um engenheiro ou técnico de manutenção autorizado

pela CPMH. Os usuários não podem abrir a máquina voluntariamente.

3.3.2 Sobre o cuidado com Laser intenso
◆ O laser pode danificar os olhos ou causar queimaduras; quando em uso, deve-se tomar todas as

medidas de proteção necessárias.

◆A exposição excessiva ao laser em locais terapêuticos pode causar danos térmicos na pele,

resultando em hiperplasia / atrofia / pigmentação anormal.

◆ Os clientes e operadores devem utilizar os óculos de proteção nível 5, para laser.

◆ Mesmo utilizando óculos de proteção não se pode olhar para o laser emitido pela cabeça de

tratamento diretamente.

◆ Não aponte a cabeça de tratamento a laser para o ar. Quando não estiver em uso, deve ser

colocada no suporte do equipamento; quando em uso, a cabeça de tratamento deve ser apontada

para o local a ser tratado.

◆ Ao inicializar, as mãos devem estar distantes da cabeça de tratamento a laser.

3.4 Segurança ótica

A fim de garantir segurança ótica, siga as instruções abaixo:

◆ Na cabine deve haver uma marca indicando que o HF-108 está em uso, o sinal de perigo deve

estar afixado (Figura 3.1) em uma posição proeminente.

◆ Deve-se permitir que somente o pessoal necessário e bem treinado se aproxime da máquina.

◆ Assegure-se de que todo o pessoal presente na cabine esteja familiarizado com o controle do

HF-108 e saiba como desligá-lo rapidamente.

◆ Ao utilizar o HF-108, todo o pessoal (incluindo os clientes) devem utilizar os óculos de proteção

a fim de prevenir acidentes com o laser nos olhos. Caso o cliente não possa utilizar lentes de proteção,

utilize um material opaco que bloqueie a luz completamente para proteger os olhos.

◆ Mesmo utilizando óculos de proteção, não olhe para a luz ou para sua luz refletida pela cabeça

de tratamento diretamente.

◆Não aponte a cabeça laser para fora da área de tratamento.

◆ Não utilize a cabeça de tratamento a laser fora do escopo deste manual.

◆ A fim de prevenir que o laser reflita, não use joias, relógios, instrumentos cirúrgicos ou espelhos.

◆ Não emita luz laser em qualquer local da pele que não seja a área a ser tratada.

◆ Não utilize o HF-108 na presença de anestésicos explosivos ou de outras substâncias

inflamáveis.
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Aviso
A exposição excessiva ao laser nas áreas tratadas pode causar danos térmicos na pele,

resultando em hiperplasia / atrofia / pigmentação anormal.

3.5 Segurança elétrica e mecânica

◆ Assegure-se de que todos os painéis e tampas estejam fechados. Abrir a tampa de proteção

pode ser perigoso. 

◆ Há uma alta tensão perigosa no HF-108, algumas peças ainda podem armazenar energia

mesmo depois da desconexão do cabo de alimentação. Somente técnicos autorizados pelo fabricante

podem remover a tampa de proteção. 

◆Desligue a energia e abra a tampa de proteção, ou deixe o equipamento sem assistência durante

o tempo de manutenção.

◆ O equipamento pesa 50 kg e pode causar lesão pessoal se manuseado de modo inadequado. A

máquina pode ser movimentada com bom desempenho de equilíbrio. Mas as pessoas só podem

movimentá-la lenta e cuidadosamente.

◆Esta máquina é aterrada utilizando um eletrodo de aterramento na linha elétrica de três núcleos.

◆Não abra o interruptor alternado quando o interruptor com chave e o botão de parada de

emergência estão Ligados. É proibido conectar o cabo de alimentação quando o interruptor alternado,

o interruptor com chave e o botão de parada de emergência estiverem ligados.

◆ Antes de iniciar todo o trabalho, é necessário verificar se o cabo de alimentação está bem

conectado, se a linha de alimentação e a tomada fornecidas pelo usuário apresentam bom contato, se

a tensão de alimentação está estável.

3.6 Prevenção contra incêndio

A temperatura do objeto aumentará depois de absorver a energia da luz, existe o risco de incêndio

e/ou de explosão quando a SAÍDA DE LASER é utilizada na presença de materiais, soluções ou gases

inflamáveis, ou em um ambiente enriquecido com oxigênio. Deve-se tomar precauções para reduzir o

risco de incendiar substância inflamável na, ou próximo da área de tratamento.

Não utilize álcool ou acetona e outros materiais inflamáveis antes de realizar a limpeza

pré-operatória da pele. Utilize água e sabão, se necessário.

Caso você utilize um detergente neutro para limpar o SISTEMA DE LASER DIODO – CPMH

(HF-108), ou para desinfetar quaisquer outras peças, aguarde até que o equipamento esteja

totalmente seco antes de ligá-lo.

3.7 Proibido descartar

Esta máquina e seus componentes não devem ser descartados, estes devem ser enviados para o

fabricante designado para lidar com eles, a fim de evitar poluição ambiental.
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3.8 Configuração de segurança da máquina

O SISTEMA DE LASER DIODO - CPMH (HF-108) apresenta configuração de segurança e todo o pessoal

do operador precisa conhecer suas posições e método de uso.

Figura 3.2 Interruptor com chave e interruptor de emergência do sistema

◆ Interruptor com chave: O interruptor com chave é utilizado para ligar e desligar a fonte de

alimentação do HF-108. A máquina só pode ser aberta utilizando a chave fornecida pelo fabricante, de

forma a prevenir o uso indevido da máquina. Remova a chave depois de utilizar a máquina,

assegure-se de que o equipamento não possa ser acessado por pessoas não autorizadas.

◆Botão de emergência: Interruptor vermelho tipo cogumelo para desligamento de emergência. Ao

pressionar o interruptor de emergência, não importa o estado no qual o sistema está, a energia será

cortada imediatamente. Girar o interruptor de emergência no sentido horário para liberá-lo, ou o

dispositivo ficará no estado desligado.

Lembre-se
Apertar o interruptor de emergência pode causar danos à máquina. Portanto, só o

utilize em caso de emergência.

◆Luz indicadora: A luz indicadora amarela indica o status atual do dispositivo. Ao pressionar

"START" na interface, a luz indicadora pisca três vezes e, então, fica acesa, indicando que o

dispositivo está pronto para o trabalho com laser.

◆Tomada: A tomada da máquina está instalada abaixo do painel traseiro com fusível de corrente

nominal de 10 A. Quando o trabalho atual exceder 10 A, o fusível da tomada queimará e, então,

cortará a alimentação para proteger o sistema.

A corrente máxima de trabalho desta máquina é de 100-240 V ~ 50/60 Hz 8,5 A-3,5 A.

◆ Autoteste do dispositivo: a máquina realizará um autoteste automaticamente depois da

inicialização. Quando o equipamento estiver em funcionamento, o circuito de detecção pode

monitorar a operação do sistema continuamente.

3.9 Nível do dispositivo

3.9.1 Tipo de segurança
◆ Tipo de prevenção de choque elétrico: dispositivo classe I,

◆Grau de prevenção de choque elétrico: peça aplicada tipo B;

◆Proteção e extensão de líquidos perigosos: equipamento tipo comum;

◆Classificação de segurança contra radiação a laser: classe Quatro;

◆ Sistema de trabalho: Equipamento de operação contínua.
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3.9.2 Transporte e armazenagem
◆ Variação de temperatura ambiente: 0ºC ~ 55ºC;

◆Variação de umidade relativa: 80%;

◆Variação de pressão atmosférica: 500~1060 Pa.

3.9.3 Condição do ambiente de trabalho
◆ Variação de temperatura ambiente: 10 ~30ºC;

◆Variação de umidade relativa: 60%;

◆Variação de pressão atmosférica: 860~1060 hPa.

◆ Fonte de alimentação: 100-240 V ~ 50/60 Hz 8,5 A-3,5 A；

3.10 Distância nominal de risco ocular normal (NOHD)

O SISTEMA DE LASER DIODO - CPMH (HF-108) é um produto de laser Classe 4. No processo de

saída do laser, é proibido expor os olhos ao laser emitido ou à luz refletida diretamente, a fim de

prevenir danos aos olhos. A distância nominal de risco ocular (NOHD) da máquina de tratamento é de

30,1 mm.

Aviso
NOHD indica que a irradiação laser sob condições ideais ou a quantidade de exposição é

inferior à exposição máxima permitida correspondente (MPE). Esta distância é um guia para a

segurança do usuário e não é estrita entre a segurança e o perigo, o que significa que não é

prejudicial ao olho humano se a distância nominal de risco ocular (NOHD) não for excedida.

Porque em qualquer caso, a quantidade de irradiação laser deve ser quanto menor melhor.

3.11 Sinal de segurança de laser

Na frente, atrás e em ambos os lados do painel e da janela de saída da luz laser, todos têm os

seguintes sinais de aviso:

Figura 3.3 Sinal de aviso de laser
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Figura 3.4 Sinal de classificação de cuidado de laser

Figura 3.5 Sinal da janela de laser

Figura 3.6 Sinal de aviso do defletor

Figura 3.7 Aviso de corrente de segurança

Figura 3.8 Etiqueta de corrente de segurança

Figura 3.3 Marca de aviso de laser: Abaixo da porta de transmissão do equipamento na frente do

dispositivo, indica que tal dispositivo é um produto de laser.

Figura 3.4 Marca de classificação de laser: localizada sob a marca de aviso de laser, indicando a

radiação laser máxima de saída do dispositivo, o comprimento de onda e os critérios de classificação

padrão.

Figura 3.5 Marca da janela de laser: na janela de saída de laser da cabeça de tratamento, indicando

que o laser é disparado daquela posição. 

Figura 3.6 Marca de aviso do defletor: No local óbvio no defletor do dispositivo, indicando que uma

vez que a tampa lateral é removida ou desmontada, as pessoas podem ficar expostas à radiação laser

depois de cancelar a função.

Figura 3.7 Marca da trava de segurança: na superfície da carcaça da máquina de tratamento ou

defletor de laser.

Figura 3.8 Etiqueta de trava de segurança: localizada dentro da máquina de tratamento a laser

próximo do interruptor de bloqueio de segurança. A trajetória ótica do laser com um projeto totalmente

embutido pode prevenir o vazamento de radiação laser efetivamente, proíba o uso do equipamento

quando a tampa de vedação estiver aberta.

3.12 Plaqueta de identificação do equipamento

Localizada no lado inferior da parte posterior da máquina de tratamento.
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Figura 3.9 Plaqueta de identificação da máquina a laser de diodo HF-108

Capítulo 4 Instruções

Este capítulo apresenta os principais componentes, o sistema de controle e o parâmetro

tecnológico do SISTEMA DE LASER DIODO - CPMH (HF-108).

4.1 Partes e controle

O O SISTEMA DE LASER DIODO - CPMH (HF-108) consiste principalmente dos componentes a

seguir

◆ Caixa principal

◆Placa de controle

◆Cabeça de tratamento a laser de diodo

4.1.1 Caixa principal
A caixa principal é o coração da máquina incluindo, principalmente, as peças a seguir:

Nome Função
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Interruptor da fonte de

alimentação

Alimenta os outros módulos, quando

o sistema falha, corta a alimentação

de energia

Módulo de acionamento Acionar a saída de laser da cabeça

de tratamento

Módulo de controle Controlar a coordenação do sistema

entre os outros módulos

Display do controlador Exibir todas as informações da

máquina e aceitar as instruções do

usuário

Sistema de resfriamento Resfriar o sistema da cabeça

tratamento

Aviso
Somente o pessoal de manutenção autorizado pelo Fabricante pode abrir a

tampa lateral para reparar o módulo interno da máquina. Os usuários não devem

abrir o equipamento.

4.1.2 A placa de controle
Através da placa de controle, o usuário pode operar esta máquina; a placa de controle inclui as

peças a seguir:

◆Interruptor com chave: utilizado para abrir e desligar a fonte de alimentação. A máquina só pode

ser aberta com uma chave especial fornecida pelo fabricante.

◆Interruptor de emergência: interruptor vermelho tipo cogumelo para desligamento de emergência

da fonte de alimentação. Apertar esse interruptor desconectará o sistema de alimentação

imediatamente.

O interruptor de emergência pode ser um sistema de rápida execução. Gire o interruptor de

emergência no sentido horário na direção da seta para liberá-lo, caso contrário a máquina

permanecerá desligada.

◆Luz indicadora: ao apertar “START” no limite inferior do display, o indicador piscará três vezes

primeiro, então, fica normalmente aceso, indicando o status atual do equipamento.

◆Tela: o usuário pode se comunicar com o sistema utilizando a tela de LED sensível ao toque.

Trata-se de uma tela de LCD sensível ao toque (LED) de 10,4 polegadas, o estado do sistema, a

interface de operação são mostrados ao usuário nas dicas e instruções acima.
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Figura 4.1 Tela do HF-108

4.1.3 Aplicador – Cabeça de tratamento a laser de diodo
O tratamento consiste em aplicação de laser, a cavidade da cabeça de tratamento possui peça de

refrigeração do diodo. Através de uma combinação de cabo conectado ao sistema, cabeça de

tratamento e equipado com um cristal de safira.

Figura 4.2 Cabeça de tratamento a laser de diodo

A cabeça de tratamento dispara manualmente por meio de botão para lançar o laser, o laser

através da cabeça de tratamento do cristal ótico de 10*20 mm é transferido para a área a ser tratada;

Mantenha o cristal de safira da extremidade dianteira da cabeça para o tratamento.

Um refrigerador semicondutor termoelétrico está instalado na cabeça de tratamento, com o objetivo

de resfriar a cavidade.

4.2 Parâmetros do sistema

Tipo de laser Laser de diodo de 500 Watts

Comprimento de onda 808 nm

Ângulo de divergência do feixe 10*35 mm

Sistema de resfriamento Sistema interno fechado de resfriamento com água

circulante, sistema externo de resfriamento com

circulação de ar

Densidade energética 30 ms  5～8 J/cm2 （Ajustável）

50 ms  5～10 J/cm2 （Ajustável）

80 ms  6～18 J/cm2 （Ajustável）

100 ms  10～24 J/cm2 （Ajustável）

200 ms  10～40 J/cm2 （Ajustável）

- 17 -



Faixa de erro da densidade

energética

+/- 10%

Tamanho do ponto 10×12 mm

Frequência de pulso 1～5 Hz（Ajustável）

Amplitude de pulso 30 ms, 50 ms, 80 ms, 100 ms, 200 ms

Intensidade de resfriamento Nível 1 ~ 5

Peso líquido 50 kg

Tamanho da embalagem 51×60×100 cm

Fonte de alimentação de

trabalho

100-240 V ~ 50/60 Hz 8,5 A-3,5 A
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Capítulo 5: Instalação

O SISTEMA DE LASER DIODO – CPMH (HF-108) pode ser instalado em clínicas e salões de beleza

utilizando pouca preparação antes da instalação e ao comprar o HF-108, você pode usufruir de nossos

serviços de instalação no local.

A máquina deve estar autorizada para instalação pelo pessoal técnico da empresa CPMH ou a

quem esta autorizar, e o trabalho de instalação inclui:

◆Abrir a embalagem e colocar o HF-108 no local pré-selecionado.

◆Verifique se o equipamento e se outras partes estão completas.

◆Conecte a fonte de alimentação

◆Verifique a exatidão da saída do equipamento, calibre os parâmetros e verifique o funcionamento

de todas as peças.

◆Se necessário, faça a verificação de segurança.

5.1 Exigências de instalação

Antes de abrir a embalagem do HF-108, verifique se o local da instalação está de acordo com as

exigências mencionadas nesta seção.

Aviso
Ele deve estar de acordo com a declaração de instalação do fabricante, caso

contrário, ele pode causar algum perigo potencial.

5.1.1 Exigências de espaço
Laser de diodo para o tamanho do HF-108: 51*60*100 cm

A máquina deve ficar longe do ar quente, e mantenha uma distância de outros itens de mais de 60

cm.

5.1.2 Exigências elétricas

Aviso
A fim de evitar risco de choque elétrico, este equipamento só deve ser

conectado a uma rede de alimentação com aterramento de proteção.

◆ HF-108, a fábrica pré-configurou a tensão nominal conforme a solicitação dos usuários. As

exigências elétricas do equipamento são como segue:

Fonte de alimentação de trabalho: 100-240 V ~ 50/60 Hz 8,5 A-3,5 A

◆ A máquina não pode utilizar os mesmos cabos de transmissão que os sistemas de

condicionamento de ar, motores de alta potência e outros equipamentos de alta potência. A empresa

CPMH recomenda que a máquina utilize uma fonte de alimentação e interruptor de ar separados.

◆ O seguro primário da máquina é de 250 V / tomada elétrica com disjuntor (interno) de 10 A.

5.1.3 Exigências ambientais
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◆ Qualidade do ar: não deve haver partículas corrosivas no ar. Partículas corrosivas (como ácido)

podem danificar a fiação elétrica, os componentes elétricos e os componentes óticos. A poeira do ar

deve ser o mínimo possível. Partículas de poeira podem absorver a energia da luz, que é aquecida.

Partículas metálicas podem danificar os componentes elétricos.

◆ Temperatura: a fim de garantir que a máquina esteja no melhor estado de trabalho, a

temperatura no ambiente interno deve ser mantida a 20ºC e 25ºC, a umidade relativa deve ser inferior

a 60%. O consumo de energia térmica quando a máquina trabalha é de aproximadamente 2 kw,

portanto, é melhor que a sala de tratamento seja equipada com condicionamento de ar.

5.2 Apresentação das partes

Figura 5.1 Vista frontal do equipamento de laser de diodo HF-108
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Figura 5.2 Vista traseira do laser de diodo HF-108

5.3 Adição/drenagem de água

O SISTEMA DE LASER DIODO-CPMH (HF-108) precisa ser abastecido com água antes de ser

ligado pela primeira vez.

Aviso:
◆ Antes de adicionar/drenar a água, é necessário desligar a alimentação elétrica, e não é possível

instalar os cabos de alimentação.

◆ Somente água purificada e água destilada podem ser adicionadas.

◆ A primeira vez que se adiciona água no equipamento, são necessários: 1,7 L de água.

5.3.1 Método de adição de água
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Figura 5.3 Frasco de adição de água e interface da tubulação

1. Conexão da parte rígida do conector do tubo longo com o conector do frasco

2. Coloque o encaixe do conector do tubo curto no orifício de transbordamento de água (conforme

mostra a Figura 5.2), coloque um pequeno recipiente sob o orifício de transbordamento de água.

3. Coloque o conector rápido do encaixe do tubo longo no “Orifício de adição/drenagem de água”

(conforme mostra a Figura 5.2), adicione “água pura” ou “água destilada” no “frasco de água”.

4. Até que haja transbordamento de água, isto significa que a máquina está abastecida de água.

Aviso
Depois que a máquina for abastecida com água, depois que ela for ligada, pode ser

necessário acrescentar água uma segunda vez. De acordo com o capítulo 5 “5.3.1

Método de abastecimento de água.” Adicione água novamente.

5.3.2 Método de drenagem de água
A máquina utilizada por 1 mês requer substituição da água, a água é substituída como segue:

1. Coloque o conector rápido do encaixe do tubo longo no “Orifício de adição/drenagem de água”

(conforme mostra a Figura. 5.2), coloque um pequeno reservatório sob a parte rígida do tubo longo

para coletar a água.

2. Coloque o encaixe do conector do tubo curto no orifício de transbordamento de água (conforme

mostra a Figura 5.2).

3. Aguarde até que a máquina escorra a água.

5.4 Movimentação

Quando você movimentar a máquina HF-108, tente fazê-lo seguindo as etapas a seguir:

Desconecte o cabo de alimentação;

Coloque a cabeça de tratamento em seu suporte;
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Solte o freio da roda;

Empurre o cabo da máquina lentamente e não aperte o display.

Caso você deseje movimentar a máquina HF-108 para fora de seu centro de estética, você pode

tentar entrar em contato com o departamento de serviços de pós-vendas do fabricante/Distribuidor.

Aviso
Depois de frear a carcaça da máquina, não exerça força excessiva durante a

movimentação.
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Capítulo 6 Operação
Este Capítulo se refere a como operar SISTEMA DE LASER DIODO-CPMH (HF-108). Os

especialistas de suporte técnico da CPMH prepararam informações sobre a operação.

Aviso
※ Assegure-se de que o painel esteja fechado antes de ligar a máquina;

※ Ao ligar a máquina, coloque a cabeça de tratamento em seu suporte;

※ Toda a equipe da sala deve utilizar óculos para laser ou óculos de segurança;

※ Mesmo que você esteja utilizando óculos para laser, você não pode olhar diretamente para a

luz da cabeça de tratamento,

※ Você não pode direcionar a cabeça de tratamento para qualquer área que não seja destinada

ao tratamento.

Aviso
Disparar o laser excessivamente sobre a área a ser tratada causará queimadura, portanto, a

área a ser tratada apresentará hiperplasia, atrofia ou pigmentação anormal;

6.1 Ligando a máquina

Assegure-se de que haja água de resfriamento, que deve ser água purificada ou destilada,

suficiente na máquina;

Assegure-se de que todas as portas estejam corretamente conectadas, então, ligue o interruptor

elétrico principal e acione o interruptor com chave, então, você pode ver a interface de boas vindas ao

usuário no display de acordo com a imagem a seguir.

Imagem 6.1  Interface de boas vindas ao usuário

Cuidado:
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Assegure-se de que a cabeça de tratamento está conectada corretamente à máquina antes de

ligá-la. Caso você ligue a máquina sem conectar a cabeça, o display mostrará “cabeça de tratamento

não encontrado”

6.2 Interface do Modo de Trabalho do Usuário

Quando sistema terminar a autoverificação, ele entrará na interface do modo de trabalho do

usuário. Nesta interface de modo de trabalho do usuário, ela apresenta 3 escolhas no display de

acordo com a imagem 6.2;

Imagem 6.2 Interface do modo de trabalho do usuário

Clique em “DEPILAÇÃO RÁPIDA” ou em "MODO NORMAL", você entrará no modo de tratamento

desejado.

Clicar em “CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA" pode acessar a interface do usuário de configuração

do sistema, então, é possível ajustar a função escolhida.
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6.3 Interface do Usuário de Depilação Rápida

Imagem 6.3 INTERFACE DO USUÁRIO DE DEPILAÇÃO RÁPIDA

No modo de tratamento de depilação rápida, a frequência de pulso é configurada para 5 HZ, a

amplitude de pulso e o nível de resfriamento também são fixos, você também pode ajustar a

densidade energética. Este é um método de operação muito simples e fácil.

◆ Estado do modo de tratamento: Mostra o modo de tratamento atual

◆ Exibição da densidade energética: Ajuste a energia de saída da cabeça de tratamento, a faixa

de ajuste é de 5~8 J/cm2, utilize “1” com um aumento unitário progressivamente; esta configuração

pode ser ajustada durante o tratamento, você só precisa escolher a “FLUENCE” e clicar nos botões “▲

ou ▼” para ajustá-la. “▲” significa aumentar, “▼” significa diminuir, clicar em “▲ ou ▼” pode acionar a

energia laser.

◆ Botão de ajuste de parâmetro: escolha “FLUENCE”, então, clique em “▲” ou “▼” para aumentar

ou diminuir o parâmetro do tratamento;

◆ “Botão Retornar”: retorna a interface do usuário ou retorna para a primeira interface do usuário

◆ Contador: Número de disparos do laser

◆ “Botão Lembrete”: clique em “STANDBY” para ligar a cabeça de tratamento, depois de clicar no

botão “STANDBY”, ele mudará para “READY”, o que significa que a máquina está pronta para

trabalhar, direcione a cabeça para a área a ser tratada, aperte o “botão disparar”, então você pode

iniciar o tratamento.

◆ Coluna de lembrete de estado: mostra o modo de trabalho atual
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6.4 Interface de Modo Normal do Usuário

Imagem 6.4 INTERFACE DE MODO NORMAL DO USUÁRIO

A maioria dos botões da figura foi apresentada na última seção, apresentaremos somente o botão

do “Modo Normal”;

◆ Exibição da densidade energética: ajusta a saída de energia da cabeça de tratamento, a faixa

de ajuste é de 5~40 J/cm2, você só precisa escolher “FLUENCE” e clicar no botão “▲ ou ▼” para

ajustá-la. “▲” significa aumentar, “▼” significa diminuir, então, você pode ajustar a energia laser.

◆ Botão de ajuste da Amplitude de Pulso: possui 5 amplitudes de pulso fixas para escolher, são

elas 30 ms, 50 ms, 80 ms, 100 ms, 200 ms; você pode escolher o pulso de acordo com a situação do

tratamento

◆ Botão de ajuste de parâmetro: escolha “FLUENCE”、“PULSE”、“FREQUENCY” ou “COOLING”,

então, clique no botão “▲ ou ▼” para aumentar ou diminuir o parâmetro.

Ajuste da frequência de pulso: a frequência de pulso pode ser ajustada de 1 ~5 Hz. A amplitude de

pulso possui faixa de ajuste de frequência diferente.

◆ Ajuste do nível de resfriamento: Geralmente, o nível de resfriamento padrão é 5, e pode ser

ajustado de nível 1 ~ 5.
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6.5 Interface do Usuário para Configuração do Sistema

Imagem 6.5 INTERFACE DO USUÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Na primeira interface do usuário, clique em “configuração do sistema” para entrar na interface

do usuário para configuração do sistema. Você pode verificar a Identificação da cabeça de tratamento

e o número de disparos:

Na configuração do sistema, existem 2 funções que se pode escolher:

◆ IDIOMA（configuração do idioma）：o idioma padrão é INGLÊS;

◆ TOM DO TECLADO (configuração do tom do teclado): tom do teclado do sistema de

configuração, clique no autofalante

Os gráficos, então, mostrarão uma barra, isto significa a tecla de tom a ser desligada, clique nela

novamente, a tecla de tom ligará.

6.6 Etapas do Tratamento

1. Verifique se as lentes de safira na parte superior do dispositivo de tratamento estão limpas.

2. Limpe a área de tratamento.

3. Ligue a máquina.

4. Escolha o modelo de tratamento.

5. Configuração do parâmetro de tratamento.

6. Aplique o gel de resfriamento sobre a área a ser tratada, aproximadamente 2-3 mm de

espessura.

O laser agirá na pele através do gel de resfriamento. Portanto, você deve realizar um tratamento

imediatamente após a aplicação do gel de resfriamento.

A cabeça de tratamento deve estar sobre a área a ser tratada verticalmente, pressione a cabeça

um pouco, de forma que o contato do tratamento com o gel de resfriamento seja completo.

8. Aperte o gatilho da cabeça de tratamento para disparar o laser e iniciar o tratamento.

9. Limpe o gel de resfriamento e verifique a área tratada, avalie a resposta imediata do cliente

10. Faça um tratamento na próxima área, pode haver uma sobreposição de 1 mm.
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11. Registre o parâmetro do tratamento no histórico do cliente, para que você possa consultá-lo no

próximo tratamento.

Cuidado:
Sugira que o cliente retorne à unidade para verificar a necessidade de realizar um tratamento

adicional.
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Capítulo 7 Manutenção e Reparo

Este capítulo descreve o trabalho de manutenção de rotina da HF-108, incluindo a limpeza do

equipamento, a limpeza do cristal de luz, a substituição da cabeça de tratamento e a calibração da

energia de saída, e assim por diante.

O usuário só pode realizar as medidas de manutenção listadas neste capítulo, qualquer outra

medida de manutenção só pode ser tomada por pessoal técnico autorizado pela empresa CPMH.

Aviso
Antes de submeter o equipamento à manutenção, mantenha a máquina desligada e

desconecte o cabo de alimentação. Durante a manutenção, não ligue o equipamento,

isto pode causar lesão pessoal e/ou danos ao equipamento.

7.1 Manutenção do equipamento

Aviso
A fim de evitar choque elétrico e outros riscos, o cabo de alimentação deve ser

removido durante a manutenção.

Quando o equipamento não for utilizado por um longo período, utilize uma capa de proteção a fim

de prevenir a entrada de poeira, vapor de água e de outros poluentes, que podem causar a redução da

energia de saída do laser e até mesmo afetar sua operação normal, portanto, o local de instalação do

equipamento deve estar limpo, seco, a temperatura ambiente deve ser mantida preferivelmente entre

20 a 25ºC. A máquina não pode ser colocada sob a luz solar direta a fim de evitar o envelhecimento da

carcaça e dos componentes da máquina, ela deve ser colocada em um local seco, ventilado e livre de

gás corrosivo. Na área de temperatura abaixo de 0ºC, durante o despacho ou caso o equipamento não

seja utilizado por um longo período de tempo, drene toda a água para prevenir a expansão do líquido

por congelamento, danos aos componentes relevantes do equipamento. (Drene a água de acordo com

o capítulo 5.3 ou utilizando um operador profissional treinado pelo fabricante, ou entre em contato com

o fabricante diretamente para realizar a operação).

O ciclo de água precisa ser substituído a cada 30 dias.

7.2 Manutenção da Cabeça de tratamento

A cabeça de tratamento a laser é constituída de ótica de precisão, evite a queda e evite exposição

ocular direta, evite colisão, abertura do equipamento somente por equipe autorizada, caso contrário o

módulo de laser não será capaz de emitir a luz. A condição de limpeza da extremidade do cristal na

saída do laser tem um impacto muito grande, portanto, utilize-o depois de fazer uma inspeção e

limpeza adequada. Deve-se evitar uma curvatura extrema que possa levar o sistema de transmissão

da cabeça de tratamento em uso, evitando danos.

Ao limpar o cristal, a primeira etapa é utilizar um tecido macio para a limpeza e, então, outro

pedaço de tecido macio na limpeza com álcool anidro, então, permita que seque completamente.
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Aviso:
Não mergulhe o cristal do laser ou qualquer outra parte da cabeça de tratamento em água e nem

enxágue com água.

7.3 Manutenção do sistema de resfriamento

Verifique regularmente se o ventilador de resfriamento do equipamento está funcionando

adequadamente. Se o ventilador de resfriamento ou se o módulo de resfriamento falhar, o

equipamento perde sua troca de calor com o ambiente externo. O calor se acumula dentro do

equipamento, o que pode fazer com que o laser funcione anormalmente e até mesmo venha a causar

danos à máquina de depilação.

7. 4 Substituição da Cabeça de tratamento

Este dispositivo é equipado com uma Cabeça de tratamento com um comprimento de onda de 808

nm.

A Cabeça de tratamento é consumível e sua vida útil é de 1.000.000 (um milhão) de pulsos.

Quando atingir sua vida útil, substitua-o e devolva a cabeça de tratamento, será substituída pela a

empresa CPMH.

Toda vez que a cabeça de tratamento é trocada, é necessário realizar a calibração da energia de

acordo com o Apêndice B “Calibração de energia da cabeça de tratamento a laser” para testar ou

obtenha auxílio do operador profissional do fabricante, ou entre em contato direto com o fabricante.

Aviso:
Não ligue a máquina para substituir a cabeça de tratamento; ao substituir a cabeça de tratamento,

confirme se a energia está desligada.

7.5 Abastecendo a água de resfriamento

A água de resfriamento deve ser água purificada ou destilada, e substitua a água a cada mês. Para

substituir a água de resfriamento, proceda de acordo com o Capítulo 5.3.

7.6 Resolução de problemas

Quando a máquina apresentar algum problema, tente resolvê-lo seguindo as etapas de solução

abaixo.

1) Não é possível ligar o sistema.
1. verifique se o cabo de alimentação está instalado corretamente.
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2. verifique se o botão de parada de emergência está apertado, caso esteja, libere-o girando no

sentido anti-horário.

3. verifique se o fusível está intacto, se estiver queimado, substitua-o.

2) Depois de ligar, se o fluxo de água for insuficiente, se não houver fluxo de água ou se o
fluxo for insuficiente.

Solução: desligue o sistema, desconecte a fonte de alimentação e, então, troque a água de

resfriamento.

3) Aperte o interruptor, mas sem saída de luz
1. verifique se o sistema está no modo “Pronto”.

2. verifique se o interruptor da cabeça de trataemento está normal, se estiver danificado, entre em

contato com a empresa CPMH para processamento.

3. verifique se a saída de energia está muito baixo, ajuste a energia de saída para aumentá-la.

4) A saída da energia laser está fraca!
1. Verifique se o cristal está limpo, se não estiver limpo, utilize a forma correta para limpar o cristal.

2. Verifique se a barra de laser da cabeça de tratamento não está quebrada, caso esteja, substitua

a cabeça de tratamento.

3. Verifique se a cabeça tratamento não apresenta vazamento de água, caso esteja vazando,

substitua a cabeça de tratamento.

5) Durante a operação, tocar no dispositivo causa choque elétrico.
1. muito seco, o usuário está vestindo tecido de fibra química, resultando em fricção.

2. não utilize soquete de aterramento trifásico, utilize soquete de aterramento trifásico, a tomada

elétrica deve estar aterrada.

3. caso a energia da cabine seja instável, utilize um dispositivo regulador.

6) Fenômeno de vazamento.
1. a cabeça de tratamento está vazando água.

2. vazamento causado por vibrações fortes durante o transporte.

3. tanque de água ou tubo de água vazando

7.7 Principais informações de aviso

O equipamento apresenta 6 informações de aviso estabelecidas.

◆ Cabeça de tratamento não encontrado!

◆ Erro do nível de água!

◆ Erro do fluxo de água!

◆ Temperatura muito elevada!

◆ Falha da placa de controle!

◆Libere o pedal primeiro!

Quando o sistema de monitoramento detecta um sinal de erro, ele apresentará informações

correspondentes de alarme de texto amarelo, exibidas no canto inferior esquerdo da barra de status de

trabalho da tela e emite um som “bipe” de mensagem de alarme contínuo imediatamente. Depois que

as informações do alarme são exibidas, a máquina interromperá o trabalho. O operador pode se
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basear nas informações do alarme para fornecer um feedback para os responsáveis pela manutenção

da empresa CPMH; os usuários não podem abrir a máquina.

7.8 Manutenção pós-vendas

Este manual não apresenta o esquemático, os componentes, a calibração, etc... .Se problemas de

qualidade do produto precisarem de reparos, entre em contato a fabricante.

Capítulo 8 Compatibilidade Eletromagnética (EMC)
O Instrumento é projetado e fabricado de acordo com a atual norma e os requisitos relativos de

compatibilidade eletromagnética.

Usando o Instrumento na condição ambiente com campo eletromagnético pode resultar em saída

anormal. Então, a verificação da condição ambiente é fortemente sugerida para identificar as possíveis

fontes de perturbação que podem ser outros equipamentos elétricos, ou dispositivos portáteis de

comunicação de RF, como por exemplo telefone celular, intercom, etc. na mesma sala ou sala

próxima, e pode ser equipamentos de rádio, TV ou também equipamentos de transmissão de

micro-ondas próximos. Se o Instrumento for perturbado por interferência eletromagnética, medidas

correspondentes, como por exemplo mudar o Instrumento para algum outro lugar ou a supressão de

interferência eletromagnética deve ser tomada. O Instrumento cumpre os requisitos da EN 60601-1-2:

2014.

Emissão de Rádio Frequência

As seguintes informações são aplicáveis ao Instrumento, e a qualquer equipamento de rádio

frequência incluído no ou anexado ao Instrumento.

Radiação Eletromagnética

O equipamento é projetado para ser capaz de trabalhar normalmente somente se estiver sendo

operado no ambiente eletromagnético controlado, conforme especificado nas tabelas abaixo. Use

somente o transdutor e os fios de conexão listados nesta seção (Vide a tabela abaixo)
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Imunidade eletromagnética

Supõe-se que o Instrumento deve ser usado no seguinte ambiente eletromagnético

especificado que compradores ou usuários devem confirmar antes de cada uso.

Descarga

eletrostática

(ESD)

EN61000-4-2

Contato ±8KV

Ar ±2KV, ±4KV,

±8KV, ±15KV

Contato ±8KV

Ar ±2KV, ±4KV,

±8KV, ±15KV

Os pisos devem ser de madeira,

concreto ou de lajotas de

cerâmica, e a humidade relativa

não deve ser inferior a 30% se o

chão for coberto por materiais

sintéticos.

Transiente/rompi

mento elétrico

rápido

EN61000-4-4

±2KV para linhas

de fornecimento

de força

±1KV para linhas

de entrada/saída

±2KV para linhas

de fornecimento

de força

O fornecimento da rede principal

deve estar qualificado para uso

em ambiente típico comercial ou

hospitalar.

Sobretensão

EN61000-4-5

±1KV linha à

linha

±2KV linha à

terra

±1KV linha à linha

±2KV linha à terra

O fornecimento da rede principal

deve estar qualificado para uso

em ambiente típico comercial ou

hospitalar.

Deformações de

tensão,

interrupção

breve e

mudança de

tensão da

<5%Ur, sustém

meio período

（Em Ur，>95%

de deformações

de tensão）

<5%Ur, sustém

meio período

（Em Ur，>95% de

deformações de

tensão）

O fornecimento da rede principal

deve estar qualificado para uso

em típico ambiente comercial ou

hospitalar. Se o usuário do

modelo exigir operação

continuada durante interrupção da
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entrada de

fornecimento de

força

EN61000-4-11

40%Ur, sustém 5

períodos

（Em Ur, 60% de

deformações de

tensão）70%Ur,

sustém 25

períodos

（Em Ur, 30% de

deformações de

tensão）<5%Ur,

sustém 5S

（Em Ur，>95%

de deformações

de tensão）

40%Ur, sustém 5

períodos

（Em Ur, 60% de

deformações de

tensão）70%Ur,

sustém 25

períodos

（Em Ur, 30% de

deformações de

tensão）<5%Ur,

sustém 5S

（Em Ur，>95% de

deformações de

tensão）

rede de força, recomenda-se que

o Instrumento seja energizado de

um No-break ou de uma bateria.

Campo

Magnético de

Frequência de

Força

50Hz/60Hz

EN61000-4-8

30A/m 30A/m Os campos magnéticos de

frequência de força devem estar

em níveis característicos de um

local típico em um ambiente típico

comercial ou hospitalar.

Nota: UTis a tensão de rede de corrente alternada antes da aplicação do nível de teste.

Imunidade eletromagnética

Supõe-se que o Instrumento deve ser usado no seguinte ambiente eletromagnético especificado que

compradores ou usuário devem confirmar antes de cada uso.

Teste EMI Nível Elétrico

de Teste de

EN60601

Nível

Elétrico

Coincidente

Guia de Ambiente Eletromagnético
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RF conduzida

IEC61000-4-6

RF radiada

IEC61000-4-3

3Vrms

150 kHz a 80

MHz

6 Vrms em

bandas de ISM

3 V/m

80 MHz a 2,7

GHz

Especificaçõe

s de teste de

385MHz-5785

MHz

para

IMUNIDADE

DE PORTA

FECHADA

para

equipamentos

de

comunicação

de RF sem fio

(Consulte a

tabela

9 de IEC

60601-

1-2:2014)

3Vrms

150 kHz a 80

MHz

6 Vrms em

bandas de

ISM

3 V/m

80 MHz a 2,7

GHz

Especificaçõ

es de teste

de

385MHz-578

5MHz

para

IMUNIDADE

DE PORTA

FECHADA

para

equipamento

s de

comunicaçã

o de RF sem

fio

(Consulte a

tabela 9 de

IEC 60601-

1-2:2014)

A distância entre dispositivos

portáteis e móveis de RF e qualquer

parte do Instrumento, incluindo o fio

de força, não deve ser inferior à

distância sugerida de isolação que é

calculada mediante fórmulas

diferentes de acordo com faixa

diferente de frequência.

Distância sugerida de isolação:

d=[3,5/V1]×P1/2

d=1,2×P1/280MHz-800MHz

d=2,3×P1/2 800MHz-2,5GHz

Em que P é a saída MAX classificada

fornecida pelo fabricante do emissor

(unidade: W). d – Distância sugerida

de isolação (unidade: m). A potência

de campo do emissor fixo é

identificada mediante pesquisa de

local eletromagnético (a), e deverá ser

inferior ao nível elétrico de

coincidência em cada faixa de

frequência (b).

Pode ocorrer interferência próxima ao

equipamento com a seguinte marca.

NOTA I Em 80 MHz e 800 MHz. aplica-se a faixa mais alta de frequência.

NOTA 2 Essas diretrizes podem não se aplicar em todas as situações. A propagação

eletromagnética é afetada por absorção e reflexo de estruturas, objetos e pessoas.
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a. Emissor fixo, como por exemplo: estação base de telefone sem fio (celular/sem fio) e rádio móvel de

solo, rádio amador, difusão de AM/FM, difusão de TV, etc. Em teoria, sua potência de campo é incapaz

de ser predita precisamente. A pesquisa de local eletromagnético deve ser feita para avaliar o ambiente

eletromagnético de emissor fixo. Se a potência de campo no local em que o Instrumento esteja

localizado for maior do que o nível elétrico de coincidência de RF mencionada precedentemente, uma

observação deve ser feita para assegurar se o Instrumento pode ser ou não operado normalmente. Em

caso negativo, devem ser tomadas medidas adicionais.

b. Entre 150 kHz - 80 MHz, a potência de campo deve ser inferior a 3 V/m.

Supõe-se que o Instrumento seja usado no ambiente eletromagnético em que a interferência

de radiação de RF seja controlável. De acordo com a saída MAX classificada de dispositivos

de comunicação, a interferência eletromagnética é capaz de ser evitada adotando-se a

seguinte distância MIN de isolação sugerida entre o emissor e o Instrumento.

Saída máxima

classificada

Força do

transmissor

W

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor

(m)

150 kHz - 80

MHz

d=1,2P1/2

80 MHz -

800 MHz

d=1,2P1/2

,

800 MHz -2,5 GHz

d=2,3 P1/2

d=2.3

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 a saída MAX classificada do emissor não listada nesta tabela, a distância (m) sugerida

de isolação pode ser calculada pelas fórmulas correspondendo à faixa de frequência

diferente.

Nota: Entre 80 MHz a 800 MHz, deverá ser adotada a fórmula de frequência maior.

Nota: A propagação eletromagnética é afetada por absorção e reflexo de estruturas, objetos e

pessoas, desta forma este guia não é universal.

Aviso
Só é possível utilizar a cabeça de tratamento fornecida pelo fabricante, verifique cada lote

de produção da cabeça de tratamento antes do uso, ela deve ser calibrada pelo fabricante.
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Apêndice “A” - Aplicação

A.1 Treinamento

O HF-108 deve ser operado por pessoal treinado pelo fabricante, e preferencialmente com

formação em área de saúde/estética.

A remoção de pelos a laser é um conceito de beleza novo e abrangente; ele pode melhorar as

condições da pele da face efetivamente sem exigir que os clientes parem de trabalhar. Além disso, a

máquina também pode ser utilizada em outras partes do corpo, como no pescoço, no tórax e nas

costas.

A.2 Indicações e Contraindicações

A aplicação na depilação a laser dos efeitos biológicos da luz, a escolha do laser com comprimento

de onda de 808 nm nas células de melanoma do folículo capilar é particularmente sensível, e não

causa danos de irradiação na epiderme normal, a luz pode secar os pelos e os folículos capilares na

absorção da melanina pelo calor enfraquecendo a estrutura do folículo capilar. Os folículos capilares

danificados depois de um processo fisiológico natural caem, de forma que atingem o propósito da

eliminação do excesso de pelos.

A.2.1 Indicações
Mudanças na pigmentação da pele, incluindo cloasmas, sardas, descoloração da pele e outras

mudanças na pele devido à luz solar ou ao fotoenvelhecimento. Mudanças vasculares na pele

incluindo telangiectasia, vermelhidão da superfície da pele e vermelhidão causada por rosácea.

No envelhecimento normal da epiderme, pode melhorar a cor e o acabamento da pele, de forma a

restaurar a juventude.

O equipamento de tratamento a laser de semicondutor de 808 nm também pode ser aplicado para

remover o excesso de pelos.

.A.2.2 Contraindicações
1. Histórico de quelóide e de doença fotossensível;

2. Infecção da pele ou histórico de herpes simplex na área a ser tratada;

3. Em 6 semanas, a pessoa ter utilizado outras formas de rejuvenescimento da pele ou depilação

4. Alergia à hidroquinona ou a outro clareador;

5. Mulheres grávidas, pessoas com tumores malignos;

6. Em seis meses, histórico de uso de ácido 13-cis-retinóico (Isotretinoína)

7. Depois da exposição à luz solar, a pele bronzeada

A.3 Triagem do cliente

É importante perguntar ao cliente quais são suas expectativas de melhora da pele antes do

tratamento.
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O rejuvenescimento da pele pela luz não consegue substituir a cirurgia de levantamento da pele,

ruga tipo descascamento ou rugas profunda e cirurgia de relaxamento da pele. A terapia de

rejuvenescimento da pele pela luz pode ter um bom efeito sobre a face plana, na remoção de manchas

e queimaduras causadas pelo sol e envelhecimento leve.

As técnicas de rejuvenescimento da pele e depilação são muito atraentes para cliente com estilo de

vida acelerado. Porque elas não exigem que o cliente perca muito tempo aguardando pela

recuperação ao longo do curso do tratamento. A terapia não requer que o cliente fique parado. O

cliente pode retornar ao trabalho e para a vida imediatamente após o tratamento.

A.4 Preparo pré-atendimento

A.4.1 Visão Geral
Quando o cliente é recebido para atendimento a atendente/operadora deve:

1. Excluir clientes com pele marrom escura bronzeados pelo sol ou por métodos de

bronzeamento artificial nas últimas 3-4 semanas.

2. Perguntar ao cliente sobre seu histórico, incluindo qual forma de tratamento ele/ela já realizou

anteriormente para determinar se ele / ela é elegível para tratamento com o HF-108.

3. Descobrir porque o cliente está buscando tratamento e quais são suas expectativas.

4. Discutir o plano de tratamento com o HF-108 com o cliente.

A.4.2 Explicação do trabalho
No momento do atendimento, a responsável deve informar ao cliente o seguinte:

◆ O tratamento pode causar algum desconforto / dor.

◆Pode haver inchaço / edema temporário depois do tratamento.

◆Para atingir o efeito terapêutico desejado podem ser necessários diversas aplicações,

geralmente 4-6 vezes. Todo o ciclo de tratamento precisa ser decidido com base na concretização

gradativa da eficácia e nas expectativas reais do cliente.

◆Existe um leve risco de produção de efeitos colaterais uma vez que a hiperpigmentação

excessiva e a textura da pele mudam.

A.4.3 Proteção dos olhos
Ao utilizar o HF-108, todo o pessoal (incluindo os clientes e operadores) da cabine devem utilizar

óculos de proteção para proteger a retina.

Quando utilizado nas proximidades dos olhos, os clientes devem ser orientados a utilizar óculos de

proteção opacos. Antes que o pulso do laser seja disparado, o clientes deve fechar seus olhos.

A.4.4 Tire uma fotografia
Os clientes devem ser fotografados tanto antes quanto depois da sessão, porque muitos clientes

não conseguem avaliar objetivamente o progresso do tratamento; essas fotos podem ser utilizadas

com uma forte evidência.
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Ao utilizar a câmera para fotografar, a velocidade aproximada, o índice do flash, e a distância focal

devem ser utilizados no mesmo ambiente para fazer uma comparação objetiva das fotografias em

momentos diferentes.

A.5 Efeitos colaterais

Todo o processo de rejuvenescimento ou depilação a laser de diodo leva de 4-6 vezes, a cada

intervalo de três semanas. Ao longo do tratamento, deve-se observar o processo de melhora gradativa

da pele, assegurando que os clientes não precisem alterar os planos futuros de utilizar o restante.

Podem ocorrer alguns efeitos colaterais, a maioria deles referem-se à realização do procedimento:

A.5.1 Dor
Quando pulso do laser é emitido, a cabeça de tratamento pode resfriar a pele, mas alguns clientes

ainda podem sentir graus variados de desconforto, alguns clientes dizem que são semelhantes aos da

acupuntura, enquanto outros dizem que são semelhantes a uma mordida de elástico. A maioria dos

pacientes conseguem suportar este desconforto.

A.5.2 Destruição da textura natural da pele
Pode haver formação de cascas ou bolhas, são necessários 5-10 dias para cicatrizar.

A.5.3 Mudanças de pigmentação
Pode ocorrer pigmentação na área tratada. A maior parte da pigmentação é excessiva ou

insuficiente quando aparece na pele escura ou quando a área tratada é exposta à luz solar. Para os

clientes em geral, não prestar Atenção para evitar a luz solar após a sessão pode causar

hiperpigmentação. Esta mudança é geralmente restaurada dentro de 3-6 meses, mas em alguns casos

há, também, uma mudança permanente da pigmentação.

A.5.4 Cicatriz
A mudança da cicatrização neste tratamento é pequena. A fim de reduzir o risco de cicatriz

pós-sessão, assegure-se de seguir as instruções pós-sessão com cuidado.

A.5.5 Inchaço excessivo
Depois da sessão, principalmente o pelo do nariz e da bochecha fica vermelha facilmente, geralmente

com inchaço de 3-7 dias.

A.5.6 Pele frágil
A pele na ou próxima da área tratada pode se tornar frágil. Neste ponto, não faça maquiagem e nem

friccione a área tratada pare evitar maceração da pele.

A5.7 Contusões
Podem haver contusões azuis-violetas na área tratada e podem durar 5-15 dias. Depois da dissipação

do sangue, ela pode se tornar uma pele vermelha enferrujada, e se dissipará em 1-3 meses.

A.6 Cuidados Gerais

1、 Em geral, o efeito do tratamento e os danos à pele depois da resposta inflamatória e

densidade energética. Uma intensidade energética maior produzirá melhores resultados e maior
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inflamação, e um grau mais elevado de dano epidérmico. No ciclo do tratamento, o primeiro começa

com um tratamento conservador, aumentando gradativamente a densidade energética, até obter um

efeito satisfatório.

2、 A energia máxima permitida é inversamente proporcional ao pigmento da pele. Geralmente,

quanto mais escura a pele, menor a densidade energética, a fim de reduzir a absorção e o calor do

laser na epiderme. O resfriamento da pele pode ser reduzido, evitar dano térmico é muito necessário,

principalmente para clientes com pele mais escura.

3. Antes da sessão, remova o pelo da superfície da pele com cuidado, porque o pelo visível pode

absorver a energia laser e produzir calor, o que pode causar danos térmicos à pele, mas também

danificar a cabeça de tratamento a laser.

4. Ao realizar o resfriamento da pele, aumenta a redução da temperatura da pele, o resfriamento da

cabeça de tratamento a laser pode aumentar a faixa de densidade energética permitida,

proporcionando efeitos anestésicos locais. Recomenda-se veementemente que todos os clientes

utilizem um modo de resfriamento, principalmente uma pessoa mais escura durante o ciclo de

tratamento devido à sua capacidade de absorver mais energia do que o pelo de coloração clara.

5. É muito importante tocar a pele primeiro antes que o laser seja aplicado. Somente pessoas

experientes podem utilizar a função de pulso repetitivo.

6. Durante o ciclo de tratamento, você deve manter a safira da janela do laser limpa. Qualquer

material do tratamento na cabeça absorverá a energia laser e a temperatura aumentará, resultando

em lesão epidérmica e causará dor.

A.7 Método de tratamento

(As etapas e métodos de tratamento a seguir servem apenas como referência, os parâmetros e

procedimentos operacionais reais para uso).

1. Antes do tratamento, a área a ser tratada deve ser limpa, removendo os pelos, gordura e sujeira

completamente.

2. O cliente deve utilizar óculos de proteção na cadeira de tratamento. O operador também deve

utilizar óculos de proteção e lembrar o cliente para não abrir seus olhos durante o procedimento. O

operador seleciona a melhor posição operacional entre a face do cliente e o painel de controle sensível

ao toque.

3. De acordo com sexto capítulo do método operacional para ajustar os parâmetros do tratamento,

primeiro faça o tratamento experimento, na densidade energética teste para obter os melhores

resultados antes que eles possam ser completamente tratados. Em geral, deve-se fazer 2-3 pontos de

teste, como a configuração da densidade energética é razoável, no tratamento, o cliente sentirá que

cada folículo capilar apresenta uma dor semelhante à da acupuntura; se não houver sensação, então,

talvez a energia tenha sido configurada muito baixa; quando uma parte da densidade do folículo

capilar for muito elevada, o tratamento também deve ser apropriado para reduzir a energia laser. Uma

amplitude de pulso curta é utilizada principalmente para clientes com tipos de pele mais clara ou

problemas maiores de lesões vasculares (face vermelha). Uma amplitude de pulso longa e atraso

longo podem ser utilizados principalmente em tipos de pele profunda ou em clientes com problemas

maiores de lesões pigmentadas ou queimaduras pela luz do dia.
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4. Aplique gel de resfriamento com 2-3 mm de espessura no local do tratamento. Isso ajudará a

pele a resfriar sob o pulso de luz e aumentará a penetração de luz pulsada na pele. O gel condutor

deverá ser neutro, sem cor e sem odor, à base de água.

5. Durante o ciclo de tratamento, a cabeça de laser deve exercer uma determinada pressão, que

pode fazer com que a cabeça e a pele mantenham um bom contato, mas também acionar o sangue

local, reduzir a hemoglobina oxigenada para absorver a energia laser. A fim de obter o efeito de

resfriamento da pele adequado, ante de disparar o laser, deve-se manter um contato de 0,25 ~0,50 s

da cabeça de tratamento com a pele; levante ou deslize a cabeça do laser e imediatamente após a

aplicação, movimente para o próximo ponto a ser tratado.

6. No processo de tratamento, a sobreposição de pontos deve ser apropriada, a exposição repetida

aumentará os danos à pele, se o espaçamento for muito grande isso afetará o tratamento, em geral,

deve-se sobrepor menos de 10%.

7. Durante o ciclo de tratamento, sempre devemos limpar a cabeça de tratamento de safira a fim de

evitar que pelos quebrados e outros resíduos contaminados afetem a segurança e a eficácia.

8. Dependendo da localização dos pelos, existem diferentes ciclos de crescimento, o intervalo de

tratamento deve ser diferente, uma vez que o cabeço da cabeça tem um período de descanso

relativamente curto (aproximadamente 12 a 16 semanas), portanto o intervalo de 1 mês de tratamento

pode fazer com que ele progrida para o período de crescimento. O pelo do tronco e dos membros tem

um período de descanso de 12 a 24 meses, portanto o intervalo de tratamento de 2 meses é

apropriado. Em geral, o próximo tratamento deve ocorrer quando o pelo começar a se regenerar, este

período de tempo apresenta o melhor efeito.

9. Depois do final de cada tratamento, deve-se aplicar no local do tratamento pomada de

clortetraciclina ou eritromicina ou outra pomada antibiótica, prescrita pelo médico duas vezes ao dia

cuidadosamente para limpar a área do tratamento a fim de prevenir infecções cutâneas locais. A fim

de evitar pigmentação, é aconselhável utilizar protetor solar (PFS maior do que 30; PA +++) antes de

sair e evitar a exposição excessiva à luz solar.

Nota ao usuário
A experiência tem mostrado que, a fim de evitar efeitos adversos, a densidade

energética inicial começa em 5J / cm2. O aumento da densidade energética deve ser

cuidadoso depois de observar a reação epidérmica.

A.8 Cuidado pós-sessão

A.8.1 Visão Geral
Bolhas pós-sessão ou úlceras na pele podem ser tratadas com pomada antibiótica ou com pomada

para queimadura. Baixas concentrações de pomada também podem ser utilizadas para reduzir o

inchaço. Se a bolha formar casca, pode-se utilizar Vaselina como pomada hidratante para mantê-la

úmida.

A.8.2 Exposição ao sol
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Dentro de 15 dias depois da sessão, o cliente deve utilizar um agente de alta magnificação e proteger

a área tratada da luz solar. A exposição ao sol pode aumentar a taxa de regeneração de melanina,

resultando em pigmentação excessiva.

A.8.3 Continuação do tratamento
A seguir estão as recomendações para que o cliente continue o tratamento, somente para

referência.

O cliente deve retornar 3 semanas depois de um ciclo de tratamento (4-6 tratamentos). É melhor

manter um tratamento de longo prazo.

A.8.4 Efeitos colaterais
Se, durante o ciclo do tratamento, houver qualquer efeito colateral, o tratamento deve ser interrompido

imediatamente. Até que os efeitos colaterais do local do tratamento desapareçam ou que a causa dos

efeitos colaterais seja identificada.
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Apêndice B - Calibração da energia das peças da
cabeça do laser

O valor real da energia de saída das peças da cabeça do laser de diodo está dentro de +/- 10% do

valor de energia exibido na tela de LCD, a vida útil contínua é 1 milhão de disparos. O ciclo de vida

requer a substituição das peças da cabeça e geralmente na substituição das peças da cabeça de laser

de diodo, é necessário calibrá-las.

Intervalo de calibração: ao substituir a cabeça de tratamento ou quando o contador de disparos

estiver acima de um milhão de disparos.

Medidor de energia: Recomenda-se utilizar o medidor de potência de laser Novall da marca

OPHIR. Com relação ao sensor, recomenda-se utilizar o FL400A-LP1-50 da marca OPHIR. O medidor

de energia laser pode testar comprimentos de onda incluindo 808 nm, a variação é > 200 W.

Os operadores: a equipe técnica do fabricante ou a equipe técnica que foi treinada pelo fabricante.

Procedimento padrão:
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Esquema 1  Símbolos

Símbolos gráficos Anotações

Sinal de aviso de laser

Leia o manual/livreto de instruções

Proibido empurrar

Conectado (fonte de alimentação total)

Desligado (fonte de alimentação total)

Aviso! Verifique o arquivo aleatório

Número de série

Data de fabricação

Fabricante e endereço

Equipamento tipo B

Proteja o aterramento (terra)

Proibido descartar
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