
CAVUSACOMO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE 
SEUS APARELHOS DE ELETROTERAPIA

ATENÇÃO: Em algum momento seu consultório será visitado por um Agente 
da  que irá conferir o estado de seus Equipamentos e Higiene do local.ANVISA

CONFIRA AS DICAS ABAIXO

ELAS VÃO TE AJUDAR!
1. Equipamentos Eletromédicos e de Estética devem ficar fixos 
no local de atendimento. Se for preciso deslocá-lo, isso deverá 
ser feito com MUITO CUIDADO, evitando golpes ou vibrações.

2. Evite instalá-los em um local úmido e quente, isso além de 
estragar os componentes oxida os circuitos eletrônicos em 

pouquíssimo tempo, reduzindo drasticamente sua vida útil.

3.  Mantenha os cabos protegidos para evitar que Você ou seus Clientes 
esbarrem ou pisem nos fios.

4. Os cabos devem ser muito bem conectados às tomadas e ao aparelho. Use 
sempre uma pequena pressão e força para introduzi-lo até encostar na base 
final. Isso é muito importante, pois evita super aquecimento e risco de 
incêndios dos terminais.

5. A maioria dos aparelhos possui ventiladores internos para sua refrigeração: 
certifique-se diariamente que as saídas ou grades de proteção não estejam 
obstruídas.

6. Acessórios precisam ser reconhecidos como materiais de consumo e não 
duram para sempre! Troque os cabos e eletrodos no mínimo a cada ano ou 
quando estiverem gastos e danificados. Se usá-los além desse tempo, poderá 
forçar os circuitos de saída.

7.  Utilize somente acessórios originais.

8. Conectores dos aparelhos são para plugar os cabos. Por segurança, nunca 
introduza outros objetos nesses  locais, pois pode ocorrer choques.

9. Faça a manutenção preventiva dos seus aparelhos uma vez por ano. 
Equipamentos eletromédicos tratam da saúde das Pessoas, por isso precisam 
estar calibrados para que as terapias sejam efetivas e tragam bons resultados 
aos seus clientes.

10. Acostume-se a ler o manual do fabricante, nele conterá informações para o 
melhor uso e conservação do seu aparelho.

Essa fiscalização contribui para manter um padrão de qualidade e segurança 
nos tratamentos Médicos, Fisioterápicos e Estéticos, protegendo o Consumidor 
Brasileiro de Profissionais e Equipamentos inabilitados. 

DICAS DE APARELHOS ESPECÍFICOS

.: Aparelhos de Vapor utilizados na Estética:
Não mantenha o aparelho ligado o dia todo, Ligue somente alguns minutos 
antes do uso e ligue o ozônio apenas quando começar a sair vapor. Desligue o 
aparelho ao final do tratamento. Uma vez por semana, esvazie totalmente o 
reservatório de água, isso evita o depósito de cálcio nos sensores e resistência.

.: Aparelhos de Ondas Curtas / Diatermia de Fisioterapia:
Em hipótese alguma troque as placas originais por outras de marcas diferentes. 
Isso compromete severamente a vida útil das válvulas, componente caríssimo 
nos custos de manutenção. Após ligar o aparelho na intensidade desejada, 
sempre fazer a sintonia para o melhor ponto possível. Não ligue o aparelho sem 
que os eletrodos estejam no paciente. Orientar o mesmo a fazer o mínimo de 
movimento possível e não sair enquanto o aparelho estiver ligado.

DICAS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

a) Seu equipamento precisa ser limpo e higienizado diariamente. Use somente 
um pano macio e seco. Remova o excesso de gel e outras impurezas.

b) Eletrodos e esponjas dos eletroestimuladores (Correntes), devem ser bem 
lavados com água corrente. Após a utilização retire todo excesso de gel.

c) Cabeçotes de ultrassom devem ser limpos com pano umedecido em água. 
Nunca deixe resíduos de gel ao redor do cabeçote, isso pode danificar o Cristal 
do seu equipamento, além de deixá-lo com aspecto anti-higiênico. Não deixe o 
aparelho ligado sem que o cabeçote esteja acoplado ao paciente, isso 
provocará super aquecimento, podendo danificar o cristal.

d) Programe-se para enviar seus equipamentos para revisão no período de 
menor demanda em seu consultório. Ligue para a Assistência Fisio Fernandes e 
agende a sua manutenção!

e) A nossa Assistência Técnica te orientará sobre as situações de exceção. Fale 
conosco, temos uma equipe pronta para cuidar com todo carinho de seus 
equipamentos.

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

FISIO
FERNANDES

Há mais de 28 anos no 

mercado nos orgulhamos em 

ser a Assistência Técnica 

Autorizada/Oficial das mais 

renomadas marcas de 

equipamentos de ESTÉTICA 

E FISIOTERAPIA no mercado 

brasileiro, tais como 

IBRAMED, KLD, CARCI, 

ECCO FIBRAS, BIOSET, 

QUARK, entre outros.

MANUTENÇÃO TOTAL

Ÿ Ondas Curtas

Ÿ Ultrasom

Ÿ Correntes Russa

Ÿ TENS E FES

Ÿ Inteferencial

Ÿ Peelings

Ÿ Endermologia

Ÿ Alta Frequência

Ÿ Vapor de Ozônio

e muito mais.
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A ANVISA 

(Agência Nacional 

Vigilância Sanitária) 

é o orgão do 

Ministério da Saúde 

que regulamenta os 

projetos, fabricação 

e a manutenção 

preventiva de 

equipamentos

eletromédicos.

DICAS DE MARKETING

Normalmente seus clientes voltam 
mais de uma vez em seu consultório 
e prestam atenção em tudo, inclusive 
na aparência de seus aparelhos. 
Siga essas dicas simples, faz parte do 
seu Marketing Pessoal.

Essas e outras dicas você pode 
encontrar em nosso blog.

www.blogdofernandes.com.br

NÓS PODEMOS AJUDAR! 

CONTE COM NOSSA EQUIPE.

Televendas: 
(19) 3254-5604  |  0800-770-0440 

(19) 3307-1070

Katia Regina
Assistência Técnica
assistencia@fisiofernandes.com.br

Priscila Cardoso
Consultora Técnica
Fisioterapeuta CREFITO - 3 / 125872 - F
priscilla@fisiofernandes.com.br

Antônio Carlos Fernandes
Departamento de Marketing
marketing@fisiofernandes.com.br

www.assistenciafernandes.com.br


	Página 1
	Página 2

