
PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO COM

JETT PLASMA LIFT



1. INSTALAÇÃO JETT PLASMA LIFT

1. Conecte o cabo de aterramento azul no 

equipamento

2. Conecte o cabo de alimentação

3. Conecte o cabo de aterramento azul no 

eletrodo



4. Coloque o eletrodo o mais próximo 

possível da área tratada

5. Acople a ponteira escolhida

6. Conecte o equipamento em uma fonte 

de alimentação



2. CONFIGURAÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Se a mensagem “TAPE” aparecer no visor, 

verifique se o eletrodo está conectado 

corretamente. 

2. Essa é a aparência do equipamento quando o 

eletrodo está conectado corretamente.

3. Deslize a escala inferior de número com o 

dedo para ajustar o tempo.

4. Toque no botão à esquerda para ajustar a

intensidade do tratamento. Defina a 

intensidade com escala numérica. Se tocar 

novamente o mesmo botão, o dispositivo 

começa a funcionar (luz laranja acesa)



3. ATENÇÃO!

1. Se a luz laranja estiver acesa no visor, o 

dispositivo já está ativo.

2. Durante o tratamento, pode ser que a 

parte transparente do equipamento aqueça

3. Nunca toque na ponta metálica se o 

dispositivo estiver ativo. Pode causar 

ferimento

4. Durante o procedimento, tanto quem

manuseia o equipamento quando o paciente, 

devem retirar todos acessórios.



4. TRATAMENTO

1. Limpe e seque toda região tratada

2. Se for usado alguma loção (não 

obrigatório), aplique sobre toda 

superfície e massageie suavemente



3. Aplique o gel condutor
4. Divida a região em 6 partes. Cada 

parte deve ser tratada por 5 minutos

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min



TRATAMENTO COM A PONTEIRA PLANA

Durante o tratamento a ponteira 

deve ficar em contato com a pele. 



TRATAMENTO COM A PONTEIRA PLANA

A ponteira plana deve ficar 

pressionando suavemente a pele 

durante o todo tratamento, porém 

sem causar incômodo ao paciente. 

O movimento nessa região deve 

ser feito de acordo com as setas ao 

lado



TRATAMENTO COM A PONTEIRA PLANA

Na região da testa o movimento deve 

ser feito de acordo com as setas ao 

lado, para os lados, cima e embaixo.

Não se aproxime do cabelo do 

paciente, uma vez que pode queimá-

lo.



TRATAMENTO COM PONTEIRA 5MM OU

PONTIAGUDA

Essas 2 ponteiras não devem ser 

pressionadas contra a pele. O toque 

deve ser leve com a ponta e o 

paciente deve se sentir confortável

O tempo de tratamento com a 

ponteira de 5mm deve ser de 10 a 

15 minutos para o rosto todo.



TRATAMENTO COM PONTEIRA 5MM OU

PONTIAGUDA

Faça movimentos curtos em toda 

região da face e de acordo com as 

setas ao lado



TRATAMENTO COM PONTEIRA 3MM OU

PONTIAGUDA

A ponta de 3mm é usada 

principalmente para tratar a área 

ao redor dos olhos

Não é necessário usar pressão 

contra a pele no tratamento com 

essa ponta.



TRATAMENTO COM PONTEIRA 3MM OU

PONTIAGUDA

Não é necessário uso de pressão 

contra a pele em tratamentos com 

a ponta 3mm. O toque na pele 

deve ser leve e o paciente se sentir 

confortável com isso. O movimento 

ao redor do olho deve ser de acordo 

com o desenho ao lado.



TRATAMENTO DE RUGAS PROFUNDAS

A ponteira pontiaguda é a ideal 

para o tratamento de rugas 

profundas

Não é necessário usar pressão 

contra a pele no tratamento com 

essa ponta. O toque deve ser leve.



MOVIMENTO PARA TRATAMENTO DE

RUGAS PROFUNDAS

 Movimente para frente e 
para trás ao longo da ruga. 
Repita o movimento no 
máximo 3 vezes em cada 
ruga. Não pressione a 
ponta contra a pele, o 
toque deve ser leve.

 O movimento em 
ziguezague deve ser feito 
como se quisesse 
“costurar” a ruga. Repita o 
movimento no máximo 3 
vezes em cada ruga. Não 
pressione a ponta contra a 
pele, o toque deve ser leve.



POSICIONAMENTO DA PONTA

 A ponta deve estar sempre em ângulo reto (90°) em 

relação a pele da região tratada



5.FINALIZAÇÃO DO TRATAMENTO

 Ao término do tratamento, 

a pele do paciente deve ser 

inteiramente limpa.

 Se desejar, pode utilizar

uma máscara facial para 

complementar o 

tratamento

 O uso do Jett Plasma Lift

não impede outros tipos de 

tratamentos  faciais ou 

corporais



6.TRATAMENTO CORPORAL

O procedimento para tratamento corporal com a ponta plana é o 

mesmo que para tratamento facial.


