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Ref. F-808 

O Spatula  é um aparelho para executar o 
peeling através de sistema ultra-sónico com 
elevada eficácia e segurança. 

 

O Spatula   tem um sistema computorizado 
que permite o tratamento cutâneo em poucos 
minutos. Favorece a elasticidade da pele, 
tornando-a brilhante, suave e com aspeto 
saudável. 

 

 

Através da eliminação das células mortas das camadas superficiais da pele, o Spatula  ultra-sónico 

estimula a renovação do tecido cutâneo tornando a pele mais jovem e luminosa desde a primeira 
aplicação. 

Por este método não ser agressivo como muito outros que podem provocar danos nos tecidos e 
reações inflamatórias, o Spatula utiliza os sistemas de vibrações ultra-rápidas (ultra sons) e 
dermoabrasão para exfoliar, limpar e hidratar sem agredir a pele. 

FUNÇÕES: 

Peeling Ultra-Sónico 
Limpeza em profundidade. 
Elimina as células mortas. 
Remove os pontos negros. 
Diminui as rugas. 
Acelera a microcirculação epidérmica. 

Ativa a regeneração celular. 
Melhora o metabolismo dos tecidos. 
Facilita a remoção de comedãos. 
Potencia a penetração de produtos. 
Reduz as manchas pigmentárias. 

 

 

HIPERPIGMENTAÇÃO 

 
Redução dos pontos de 

Melanina para uma pele 
perfeita 

LIMPEZA 

 
Limpeza de esporos, 

gordura e maquilhagem 

LIMPEZA EM 
PROFUNDIDADE 

 
Limpeza de resíduos nos 

poros, pontos negros 

MICROMASSAGEM 

 
Para reafirmação dos 

tecidos e atenuação das 
rugas - PULSE 

LIMPEZA SUPERFICIAL 

 
Remoção do extracto 

córneo 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Interruptor geral c/ indicador luminoso. 
 Circuito eletrónico de grande precisão e elevada 
eficiência; 
 Temporizador digital; 
 Caixa em plástico (ABS) de alto impacto; 
 Cor/Aspeto - Branca; 
 Painel frontal de elevada resistência térmica. 

 Tensão de Alimentação: 230V 
AC/50Hz 
 Potência/Consumo máx.: 10W 
 Frequência: 25 a 27KHz 
 Dimensões: 

 Altura - 130mm 
 Largura - 340mm 
 Profundidade - 240mm 
 Peso aprox.: 4,3Kg 
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Acessórios para peeling ultra-sónico: 

1. Espátula ultra-sónica 
2. Bracelete de retorno condutivo 
3. Ficha de ligação da espátula 
4. Ficha de ligação do sensor 
5. Cabo do sensor de condução 
6. Cabo de ligação da espátula 

 
 

ORGÃOS DE COMANDO E FUNÇÕES ( Peeling Ultra-sónico): 

  

 
 

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES: 

1. Power -ON/OFF 
2. Timer - temporizador + - 
3. Energy – Peeling + - 
4. State -  forma de onda; 

5. Mode - P1 Ativar Galvanicas 
6. Mode - P2  Ativar Peeling                      
7. Lead – 1 - Positivo 
8. Lead – 0 – Negativo                 

9. Intensity – Galvanicas + - 
 

FACE POSTERIOR DO APARELHO: 



 Peeling Ultra sónico 

   

 

 
INSTRUÇÔES DE CONTROLO: 
1. Ligar o cabo de alimentação ao aparelho e a uma tomada de corrente elétrica (de acordo com os 

parâmetros corretos); 
2. Ligar a ficha da espátula ultra-sónica na parte de trás do aparelho.(SCRUBBER) 
3. Ligar a ficha da bracelete na parte de trás do aparelho.(EARTH LEAD) 
 

Selecionar Funções: 
 
A. Galvanicas: 
1 - Aplicar o produto pretendido na face. 
2 - Pressionar a tecla  MODE P1 para ativar a função de galvanicas. 
3 -  Selecionar a polaridade da corrente pressionando a tecla LEAD 
LEAD 1 polo positivo (Soluções de PH ácidas) 
LEAD 0 polo negativo (Soluções de PH alcalinas) 
4 - Pressionar a tecla INTENSITY p/ ajustar a intensidade pretendida pressionando as teclas  + ou - 
5 -  Pressionar a tecla Timer + - para ajustar o tempo de tratamento pretendido. 
6 -  Usar a espátula no modo invertido sobre a pele. 
7 -  No final do tratamento deve-se desligar o aparelho. 
 
B.Ultrasonic Peeling: 
1 - Colocar a bracelete no pulso do cliente. 
2 - Aplicar o produto de limpeza na face.(exemplo: Soro Fisiológico) 
3 - Pressionar a tecla  MODE P2 para ativar a função de Peeling. 
4 - Selecionar a forma de onda de corrente pressionando a tecla STATE 

- “clean” (peeling) 

- “pulse” (micromassagem).                                                                                          

  - “wrinkle” (função de regeneração, penetração de produtos e redução de manchas). 
 
5 - Pressionar a tecla ENERGY p/ ajustar a intensidade pretendida pressionando as teclas  + ou - 
6 - Pressionar a tecla Timer + - para ajustar o tempo de tratamento pretendido. 
7 - Usar a espátula de forma correta sobre a pele. 
8 - No final do tratamento deve-se desligar o aparelho. 
 
 
C.Combinado, Galvanicas e Peeling: 
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1 - Colocar a bracelete no pulso do cliente. 
2 - Aplicar o produto na face.(exemplo: Gel condutor) 
3 - Pressionar as teclas  MODE P1  e MODE P2 para ativar a função combinada. 
5 - Pressionar as teclas INTENSITY e ENERGY p/ ajustar a intensidade pretendida pressionando as 
teclas  + ou - 
6 - Usar a espátula sobre a pele. 
7 - No final do tratamento deve-se desligar o aparelho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atenção: 

 Leia bem o manual de instruções antes de utilizar este aparelho; 
 Em caso de ter dúvidas sobre o funcionamento deve consultar um técnico; 
 Ter a certeza que a corrente elétrica está de acordo com as especificações; 
 Nunca tirar a ficha da tomada de corrente puxando pelo cabo; 
 Nunca verter líquidos ou infusões sobre o aparelho; 
 Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças; 
 Apenas pessoal especializado poderá utilizar este aparelho; 
 Não usar a espátula em pela seca, ou seja, sem água ou produto indicado; 
  A ponta metálica da espátula não deve ser usada perpendicularmente à pele; 
 Fazer deslizar suavemente a espátula na pele, de forma contínua, sem interrupções; 
 Movimentos bruscos tais como encurvar, agitar, empurrar ou puxar realizados na parte metálica 
da espátula podem causar mau funcionamento da vibração ultra-sónica; 
 Não usar os aparelhos em ambientes húmidos nem com elevada temperatura; 
 Para remover os resíduos que se acumularam na espátula após realização do tratamento, deve 
limpá-la com um papel ou pano, e tentar evitar que a espátula sofra alterações da sua posição 
original. Deve secar a espátula depois de a limpar. Quando algum líquido se infiltrar no punho da 
espátula, segurar o punho e sacudir com firmeza (fig. 4); 
 Limpar o aparelho com um pano ligeiramente húmido, sem nunca utilizar detergentes 
corrosivos; 
 Nunca tapar as entradas e saídas do aparelho; 
 Deve ter atenção à redução da rentabilidade da espátula; verificar se a ventoinha de 
refrigeração se mantém em funcionamento. 

 

CONTRA-INDICAÇÕES: 

 Alergias graves 

 Problemas cardíacos 

 Doenças contagiosas 

 Doenças crónicas 

 Processos cancerígenos 

 Traumatismos 

 Globo ocular 

 Infeções 

 Próteses metálicas 

 Grávidas 
 

  Obs.: Em caso de dúvida, deve consultar um profissional especializado. 
 
UTILIZAÇÃO E OPERAÇÃO CORRECTAS DA ESPÁTULA: 
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4. Quando algum líquido se infiltrar no punho da espátula, segurar o punho e sacudir com firmeza. 
Nunca segurar pelo cabo de ligação da espátula. 

  
 

MÉTODO DE VOLTAGEM INDUZIDA 
 Quando a abraçadeira indutora é aplicada no pulso e conecta-se no aparelho à ficha respetiva, 
cada operação  (Clean e Wrinkle) funcionará simultaneamente com uma tensão constante de 1~5VDC. 
 

COMO SABER SE A ESPÁTULA ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE 
 

1. Preparar um copo de água limpa. 

2. Pressionar a tecla  ENERGY, 

ajustar para a potência máxima, 
segurar a espátula e mantê-la na 
posição horizontal e então 
colocar algumas gotas de água 
na lâmina da espátula (Fig. 1). Fig. 1 Fig. 2 

3. Se a água pingada na lâmina salta vaporizada, é porque está a funcionar bem (Fig. 2). Pode-
se ouvir um zumbido (ressonância da frequência dos ultra-sons). 
4. Se a água não é vaporizada intensamente ou é mal vaporizada, podem existir algumas razões 

para isso acontecer, tais como os exemplos que se seguem: 
4-1 O aparelho não está ligado corretamente à corrente elétrica. 
4-2 A espátula pode não estar bem ligada ao aparelho. 
4-3 Espátula avariada. 
4-4 O aparelho pode estar avariado. 
4-5 Quando acontecer a condição 4-3 ou a 4-4, por favor entre em contacto com o 

distribuidor. Este entrará em contacto com a Jambel, em caso de necessidade. 
5. Execução incorreta do tratamento pode provocar avaria na espátula. 
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Função de ionização: 

É muito diferente dos aparelhos de  ionização e estimulação passiva; 
O Peeling ultra-sónico utiliza o circuito do corpo humano; 
As ondas ultra-sónicas usam uma corrente forte e com baixa 
amplitude; 
Portanto, suportam o efeito galvânico; 
Galvânicas e Alta-Frequência (ultra-sons) fazem penetrar em 
profundidade os princípios ativos dos cosméticos enquanto limpam a 
pele. 

A partir do momento em que a espátula inicia o peeling, 
provoca a introdução (osmose) da água necessária para 
concretizar uma melhor e mais profunda hidratação da pele; 
Também faz introduzir o produto (limpeza) nos poros e força a 
saída de impurezas (sujidade, sebo e cosméticos); 
Esse fenómeno de expulsão é chamado de “atomização”; 
Através da osmose, água e nutrientes são infiltrados 
profundamente nos tecidos para conseguir uma pele saudável, 
com cor, reluzente, eliminar pontos negros, reduzir as rugas, 
etc... 

 

 

 
 
 

PROTOCOLO DE TRATAMENTOS 
 
PASSOS A SEGUIR: 

Para conseguir resultados com maior eficácia, aconselhamos as seguintes indicações: 
 

1 – DESMAQUILHAGEM 

Limpar a pele do cliente com o produto adequado. 
Nunca deixar resíduos de gordura na pele. 
 

2 – EXFOLIAÇÃO 

Proteger os olhos com algodão, aplicar um Peeling de Aha's. 
Aplicar a espátula em ângulo de 45º, aproximadamente, e passar 3 a 5 vezes, insistindo 

nas zonas mais críticas. 
A duração é de 5 minutos, aproximadamente. 
Retirar com água morna. 

Tecla: “State - 5 - Onda constante”  
 

PRECAUÇÕES: 
Não aplicar em peles irritadas; evitar o contacto direto com olhos e mucosas; pode 

produzir uma ligeira irritação - se persistir, retirar o produto e aplicar compressas de água 
morna com bicarbonato. 

 

3 – REGENERAÇÃO 
Inverter a espátula e aplicar umas gotas de Concentrado Anti-Idade. 
Trabalhar todos os músculos faciais, já que devido à frequência da vibração ultra-sónica 

estimula-se a irrigação sanguínea. 
Retirar o excesso de produto, se necessário com um “Kleenex”. 
A duração desta fase é de 10 min., aproximadamente. 

Botão: “ State - 5 - Onda híbrida”   
 

4 – REVITALIZAÇÃO 
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Se depararmos com uma pele átona, apagada, flácida, asfixiada e com falta de 
vitalidade, aplica-se um Concentrado Remineralizante. Então, passamos a realizar a terceira 
fase do aparelho: a vibração tonificante. Esta ativa as fibras elásticas provocando uma 
estimulação celular, e estimula as células com falta de vitalidade. 

A duração será de 10 min., aproximadamente. 

Tecla: “ State - 5 - Onda Pulsada”  
 

5 – RELAXAMENTO 

Aplicar uma máscara de Alginatos. Misturar três doses de pó com três doses de Tónico 
Marinho com Oligoelementos. Deixar atuar 15 minutos. A máscara descongestiva, reequilibra 
o PH da pele, re-hidrata perfeitamente a superfície epidérmica, melhora a firmeza do tecido e 
proporciona uma agradável frescura. 

O tratamento será terminado com a  aplicação do creme adequado a cada tipo de pele, 
podendo ser um hidratante protetor com barreira solar SPF 40. 

Após 5 a 6 sessões serão obtidos resultados espetaculares. 
 
Obs.: As indicações acima referidas, relativamente aos produtos aplicados, são 

opcionais e podem ser enriquecidas com informações da marca de produtos cosméticos com 
que trabalha. 

 

 
 
 

OBSERVAÇÕES 

 Para que os tratamentos sejam efetuados com segurança e eficácia, a JAMBEL 
recomenda que sejam cumpridos todos os procedimentos indicados neste manual e os 
ensinamentos que lhe foram transmitidos na escola onde concluiu o seu curso; 

 É necessário ter em atenção todas as precauções relativas a cada tratamento; 

 Em caso de dúvida deve ser consultado um(a) médico(a) ou pessoa especializada. 

 

Recomendações gerais: 

1. Por favor, não desmonte o aparelho ou tente realizar qualquer operação, que não esteja 
indicada nas instruções de utilização. Todas as operações de reparação e manutenção 
devem ser realizadas por profissionais habilitados e autorizados. 

2. Por favor, não utilize o aparelho próximo de água ou com as mãos húmidas. Não deixe 
que algum líquido penetre no aparelho. 

3. Retire a ficha da tomada de corrente elétrica e contacte a assistência técnica sempre 
que se verifiquem as condições abaixo indicadas. 

 Algum líquido penetrou no aparelho; 

 Se existir um cheiro estranho, fumo ou barulho anormal; 

 O cabo está danificado; 

 O aparelho caiu e ficou partido. 

 Não coloque nada e cima do cabo. 

 

Obrigado por ter adquirido este equipamento. 
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PRÁTICAS GERAIS RECOMENDADAS 
1. Assegurar, acima de tudo, que o aparelho é aceite para utilização pelas pessoas responsáveis 
pela sua aquisição e utilização (Administração, Serviço Técnico, Utilizadores …); 

2. Tomar medidas para que o aparelho apenas seja utilizado por pessoal devidamente 
qualificado; 

3. Não se deve utilizar um aparelho sem ter formação relativa à utilização do mesmo. As 
instruções de utilização não têm a finalidade de substituir os cursos de formação existentes (Estética, 
Fisioterapia e outros); 

4. Ler as instruções de utilização antes da utilização dos aparelhos. O manual de instruções é 
uma ferramenta útil para a utilização eficaz dos aparelhos e para o prolongamento da sua duração; 

5. Seguir as instruções de utilização para colocar o aparelho em funcionamento e para a aferição 
(regulação) do mesmo; 

6. Antes de ligar qualquer aparelho à rede elétrica, assegure-se que a tensão (V) indicada na 
etiqueta de caracteres do aparelho é igual à da instalação elétrica; 

7. Verificar a proveniência e a disponibilidade dos artigos e/ou produtos consumíveis; 

8. Utilizar unicamente os comandos e botões destinados ao funcionamento normal do aparelho; 

9. Não tocar no aparelho com as mãos ou pés molhados ou húmidos; 

10. Não tocar em superfícies quentes; 

11. Evitar o emprego de cabos prolongados e adaptadores múltiplos. Insistir para que seja 
instalado o número suficiente de tomadas de corrente. Toda a instalação elétrica deve ser realizada 
por um Técnico Especializado. Uma instalação elétrica mal executada poderá causar danos a pessoas, 
animais ou coisas, pelas quais o fabricante não poderá ser responsabilizado; 

12. Nunca tirar a ficha da tomada de corrente puxando pelo cabo; 

13. Manusear os cabos (alimentação, cabos p/ elétrodos ...) com cuidado, de forma que não 
fiquem enrolados ou sofram qualquer ação que os danifique; 

14. Mandar fazer a substituição de tomadas de corrente, fichas e cabos danificados; 

15. Em caso de violência mecânica anormal, por queda ou choque, o aparelho deve ser verificado 
pelo Serviço de Assistência Técnica; 

16. Desligar o aparelho da corrente elétrica sempre que o seu funcionamento não seja normal; 

17. Nunca verter líquidos ou infusões sobre o aparelho; 

18. Mandar para verificação o aparelho se pensa que um líquido o penetrou; 

19. Assegurar que o processo de esterilização ou de desinfeção utilizado não prejudicará nunca 
o aparelho ou os acessórios; 

20. Evitar a falta de ventilação; 
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21. Evitar a luz direta do sol para impedir o sobreaquecimento do aparelho e qualquer outra ação 
prejudicial ao mesmo; 

22. Se os aparelhos são empilhados, assegurar a ventilação e a sua estabilidade; 

23. Nos casos em que há utilização do oxigénio no local em que o aparelho está instalado, ter 
consciência que o risco de incêndio é aumentado; 

24. Os aparelhos domésticos funcionando na mesma fase da rede elétrica (secador de cabelo, 
máquina de barbear, rádios, TV's, etc.) podem estar na origem de riscos para um paciente/cliente que 
esteja conectado a um aparelho; 

25. Ligar um aparelho elétrico não médico numa tomada de corrente que esteja livre, destinada a 
um aparelho eletromédico ou eletroestético c/ ligação ao corpo humano, pode também estar na origem 
de riscos p/outros pacientes. 

Em caso de dúvida, solicitar informações aos Serviços Técnicos 

 

 

 

CONDIÇÕES DE GARANTIA 

1 – Para que esta garantia seja concedida é necessária a apresentação do “documento de compra 
como prova de aquisição do produto (Fact. / V. dinheiro) passado ao cliente pela Firma Vendedora. 
 
2 – Considera-se defeito de fabrico as deficiências de montagem, de componentes e de materiais, 
nos quais não, se verifiquem anomalias que sejam originadas por utilização contrária à recomendada 
nas instruções de utilização, ou consequência do transporte. 
 
3 – A JAMBEL, reparará sem qualquer encargo pelo trabalho, nem pelas peças e/ou substituirá as 
suas peças defeituosas nas condições especificadas neste Certificado de Garantia. 
 
4 – Esta Garantia não obriga à indemnização por danos directos ou indirectos de qualquer tipo, 
sofrido por pessoas ou coisas. 
 
5 – Não se consideram defeitos de fabrico as deficiências mencionadas quanto a este Aparelho / 
Produto necessitar de ser adaptado, modificado ou ajustado de modo a adaptar-se aos padrões 
técnicos ou de segurança, locais ou nacionais, em qualquer outro país que não seja aquele para o 
qual o produto foi originariamente projectado ou fabricado.       
               
6 – Casos não abrangidos por esta Garantia:                                                                                      
    A) Assistência periódica, manutenção e reparação ou substituição de peças devido a desgaste e 
uso corrente.             
                                                                                                                                   
     B) Custos e riscos de transporte, relacionados directa ou indirectamente com a reparação ou 
garantia deste APARELHO / PRODUTO.       
                                                                                                                              
C) Danos causados a este Aparelho / Produto originado por: 
                                                                  
 1-Utilização contrária à recomendada nas “instruções de utilização Jambel” respeitantes a este 
Aparelho/Produto.    
                                                                                                                                           
 2 - A instalação ou utilização do Aparelho / Produto de forma inadequada relativamente aos padrões 
técnicos ou de segurança em vigor no país em que está a ser usado. 
 
3 - Reparações efectuadas por serviços técnicos não autorizados.     
                                                          
4 - Acidentes, desastres naturais, ou qualquer causa estranha ao controlo da Jambel, incluindo,   
relâmpagos, inundações, incêndios, violentações pessoais e ventilação imprópria.       
                                                                                                                                      D) 
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Deslocações dos serviços técnicos para assistência a qualquer  Aparelho / Produto, em quaisquer 
zona dentro ou fora de Portugal. 
 E) A assistência técnica dentro e fora da Garantia a qualquer  Aparelho / Produto, é prestada 
nos serviços técnicos da JAMBEL,com sede na, Rua da Seada nº627 – 4415-342 Pedroso Vila Nova 
de Gaia. 
 
7 – Esta garantia   é prestada  ao comprador do produto que o destina a uso profissional. Ela não 
excluirá nem limitará quaisquer  direitos ao comprador., expressamente  previstos nos artigos  913º a 
921º do Código Civil. 
 
8 – A JAMBEL – SOC. IND. DE EQUIP.  ELECTRONICOS, LDA., garante que este produto, 
destinado a uso profissional, se encontra, na data da sua compra original, isento de defeitos de 
material, concepção e fabrico, garantia esta que fica sujeita aos termos e condições acima  
mencionados. 
 
9 – Todos os produtos comercializados pela JAMBEL têm uma Garantia de 1 ano, exceptuando os 

acessórios ou outros componentes de desgaste, mencionados nos equipamentos. 
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