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Garantia estendida HTM

Registro ANVISA 80212480025

4 aplicadores (aplicador Grande Plus opcional)

Possibilita o ajuste ideal da temperatura para cada 
tratamento (graduação das temperaturas de 1°C em 1°C)

Sistema de drenagem automático ou personalizado

Double Protect: duplo sistema de controle da temperatura 
de aplicação. Mais seguro, confortável e eficiente

Temperatura 
de resfriamento até  

-11°C 

Display touch screen de 3,5 
disponível nos aplicadores

7 modos pulsados

Fabricado no Brasil

Elimina até 42 % 
de gordura localizada 

na primeira sessão

Chiller exclusivo 
dedicado ao sistema

Reservatório de água 
100% dedicado ao aplicador

Exclusivo sistema 
de integridade do equipamento

I-check

Protocolos pré-definidos 
e possibilidade de 

salvar novos protocolos

Criolipólise convencional e de contraste
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indicação

acessórios

instalação

protocolos

Conheça o 

Código: 005256
A seguir conheça os acessórios inclusos
e as possibilidades de acessórios opcionais.
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 acess no so canal no Youtu e “HTM e Vo ê  e s b  c ”:
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Visão geral

Parte frontal

Impede o uso do equipamento  
por pessoas não autorizadas

Chave de segurança 
(Master Control)

Conector de saída 
(Output)

Botão de emergência 
(Emergency Stop)

Display touch

DA03.29 REV.02 

Display touch
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Parte traseira

Respiro (Overflown)

Conector para abastecimento/
Retirada de água (Water Infusion/

Drain Connector)

gChave liga/desli a

n i a e íI d c dor d n vel 
a e e eW t r L v l)(

d dSaí a e ar

Rodí iosz

a ra pAlç  pa  trans orte

orta us velP  f í

Entrada para o
 cabo de força

Rodízios para locomoção 
do equipamento

Indicador de nível do 
reservatório de água

Respiro do reservatório de 
água do sistema de resfriamento

MIN

MAX
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Visão geral

e o ap iSuport  d  l cador

Filtro de ar
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Acessórios

Código Quantidade DescriçãoNome

Acessórios inclusos

Confira na tabela abaixo quais acessórios acompanham o equipamento e quais são opcionais:

01 unid.

02 unid.

01 unid.

01unid.

05 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

Chaves de
segurança

Necessárias para que o equipamento entre no modo de 
funcionamento.

Utilizado para conectar o equipamento à energia elétrica.004887

-

Cabo de força 
3x1mm2 

004505
DVD com 
manual de 
instruções

Manual de instruções do equipamento.

005336 100 unid.Take one Utilizado para divulgação da marca.

Kit funil Necessário para manutenção do reservatório de água.004889

Banner
1,00 x 0,60m 

Utilizado para divulgação do equipamento.005338

Toalha
HTM

Utilizado para divulgação da marca.004729

004699
Porta

Take one
Suporte para o take one.

Membrana
anticongelamento

Aplicador 
médio

005350
Aplicador destinado ao tratamento de gordura localizada 
em regiões de tamanho médio, tais como: abdômen 
superior, flancos, culote e posterior de coxa.

005334

Fita
métrica

Adipômetro

Caneta 
dermográfica

O adipômetro permite aferir a camada adiposa em 
milímetros.

Caneta dermográfica para marcação da área de aplicação.

Fita métrica para mensurar a área de aplicação.

003431

003432

004891

01unid.

01 unid.

Aplicador destinado ao tratamento de gordura localizada 
em áreas pequenas, tais como: braço e região 
subescapular. 

Aplicador destinado ao tratamento de gordura localizada 
em grandes regiões como, por exemplo, abdômen inferior.

Aplicador 
pequeno005339

Aplicador 
grande005353

Necessárias para aplicação do equipamento.
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Código Quantidade DescriçãoNome

01 unid. Suporte para aplicador que deverá ficar fixo no rack. Suporte do
aplicador005254

Trava do suporte 
do aplicador

- 02 unid.
Trava do suporte do aplicador que deverá ficar fixa no 
rack. 

Código Quantidade DescriçãoNome

Acessórios opcionais

01 unid.
Aplicador 

Grande Plus
Aplicador destinado ao tratamento de gordura localizada 
em grandes regiões.

-

005591 Almofada 01 unid.
Almofada para auxiliar no correto posicionamento do 
aplicador no paciente. 



O Beauty Shape é um equipamento com controle totalmente digital, que através de microcontrolador incorpora as mais recentes tecnologias para geração 
e controle de temperatura externa positiva e negativa. Com finalidades estéticas para a redução não invasiva do panículo adiposo, o Beauty Shape foi 
desenvolvido para trabalhar individualmente com vários aplicadores. Conta com display touch screen de 8” no equipamento e display de 3,5” nos 
aplicadores, com interface que proporciona completa visualização dos parâmetros aplicados, oferecendo maior precisão e manutenção dos parâmetros 
de tratamentos pré-estabelecidos.
Possui ainda os sistemas Double Protect, um duplo sistema de controle da temperatura de aplicação e o I-check - sistema automático de verificação da 
integridade do equipamento.

Indicações e
técnicas de aplicação

Indicações Principais características

- Gordura localizada

- Gordura localizada com ênfase em celulite

- Gordura localizada com ênfase em 
criodermadstringo (melhora da textura e firmeza 
da pele, relacionado ao aumento da espessura da 
derme)

- Temperatura de resfriamento de até -11°C, possibilitando maior número de protocolos.

- Display touch screen também no aplicador.

- Exclusivos protocolos para a criolipólise de contraste como os métodos espanhol, brasileiro 
(adaptado HTM), DMV e adiposidade localizada com ênfase na celulite, além da criolipólise 
convencional, como os métodos americano, asiático, adiposidade localizada com ênfase no 
criodermadstringo, entre outros.

- Protocolos específicos para mulheres e homens, com programação gráfica intuitiva.

- Exclusivo sistema Double Protect (duplo sistema de controle da temperatura de aplicação).

- Graduação das temperaturas de 1°C em 1°C, maior flexibilidade e possibilidade de tratamentos.

- Tutorial informativo, interativo e completo.

- Reservatório de água 100% dedicado ao sistema.

- Salva protocolos em teclado digital alfanumérico.

- Possui a função PAUSAR para interromper a aplicação momentaneamente sem perder os parâmetros 
da aplicação.

- Exclusivo sistema I-check (sistema automático de verificação de integridade do equipamento).

- Controle automático do nível de fluido no filtro de descarte de gel com travamento da utilização do 
equipamento  em caso de nível máximo atingido.

DA03.29 REV.02 

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

1) Acomode confortavelmente o seu paciente. Higienize a pele e demarque a região de tratamento com uma caneta dermográfica.

2) Escolha o aplicador de acordo com a região da aplicação e/ou a densidade e o volume da prega cutânea.

3) Proteja a região com uma manta protetora (membrana anticongelamento) descartável e de uso individual.

4) Posicione o aplicador na região a ser tratada.

5) Inicie o processo de sucção do vácuo acionando o botão Suction no aplicador. Certifique-se que a prega preenche mais da metade do copo do aplicador.

6) Inspecione a manta e verifique qualquer dobra ou irregularidade. Certifique-se que toda a prega cutânea dentro do aplicador esteja protegida pela 
manta.

7) Acione o botão Start no display do aplicador ou no equipamento para iniciar o tratamento.

8) Atente-se as sensações descritas pelo paciente, acompanhando todo o procedimento.

9) Após o término da aplicação, para interromper a sucção,  pressione o botão Suction no aplicador e o retire levemente.
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Protocolos
PROTOCOLOS DE CRIOLIPÓLISE CONVENCIONAL

Espanhol

Americano

Brasileiro

Asiático

A/L (Adiposidade Localizada) e Dermadstringo

A/L (Adiposidade Localizada) e Picolé (adaptado por HTM)

PROTOCOLOS DE CRIOLIPÓLISE  DE CONTRASTE

Espanhol

Brasileiro (Adaptado por HTM)

Técnica DMV (Depressomassagem Vascular)

DMV e A/L

DMV, A/L e Celulite

Conhecido como Método Espanhol, a técnica consiste em um resfriamento em baixa temperatura positiva.

1) Resfriamento: +8°C - Tempo 30 minutos - Sucção em modo contínuo.

Conhecido como Método Americano, a técnica consiste em um resfriamento em moderada temperatura negativa.

1) Resfriamento: -5°C - Tempo 60 minutos - Sucção em modo contínuo.

Conhecido como Método Brasileiro, a técnica consiste em resfriamento em baixa temperatura negativa.

1) Resfriamento: -7°C - Tempo 60 minutos - Sucção em modo contínuo.

Conhecido como Método Asiático, a técnica consiste em um aquecimento seguido de resfriamento em baixíssima temperatura negativa.

1) Aquecimento: +40°C - Tempo 5 minutos - Sucção em modo contínuo.

    Resfriamento: -11°C - Tempo 60 minutos - Sucção em modo contínuo.

O Dermadstringo, conhecido como criodermadstringo é definido como a melhora da textura da pele após o seu resfriamento em moderada temperatura 
negativa por um tempo específico. Está relacionado ao aumento da espessura da derme, produzindo maior firmeza e diminuição da lassidão.

1) Resfriamento: -3°C - Tempo 45minutos - Sucção em modo contínuo

O picolé é uma denominação ao aspecto clínico imediato da prega cutânea em forma de bloco sólido, quando finalizada a terapia ultilizando-se apenas da 
etapa de resfriamento em baixíssima temperatura negativa (-11°C).

1) Resfriamento: -11°C - Tempo 60minutos - Sucção em modo contínuo

Conhecido como Método Espanhol, a técnica consiste em um aquecimento inicial, seguido por resfriamento em baixa temperatura positiva e finalização 
por um novo aquecimento.

1) Aquecimento: +40°C - Tempo 5 minutos - Sucção em modo contínuo

    Resfriamento: +8°C - Tempo 30 minutos - Sucção em modo contínuo

    Aquecimento: +38°C - Tempo 10 minutos - Sucção em modo contínuo

Conhecido como Método Brasileiro, a técnica consiste em um  aquecimento inicial, seguido por resfriamento em baixa temperatura negativa e finalização 
por um novo aquecimento.

1) Aquecimento: +40°C - Tempo 5 minutos - Sucção em modo contínuo

    Resfriamento: -7°C - Tempo 60  minutos - Sucção em modo contínuo

    Aquecimento: +38°C - Tempo 10 minutos - Sucção em modo contínuo

Associando-se à técnica da criolipólise de contraste, o Beauty Shape oferece a técnica DMV para aumento da histerese cutânea inicial e reperfusão 
mecânica final.

O calor tem a capacidade de aumentar a extensibilidade do colágeno e, quando associado a uma sucção em modo pulsado, permite no pré-resfriamento a 
deformação viscoelástica da pele, aumentando o volume da prega cutânea dentro do aplicador.

E no pós-resfriamento, um imediato bombeamento para uma reperfusão sanguínea mais intensa e eficiente, dispensando o uso da massagem manual.

Criolipólise alternativa, utiliza a técnica DMV e Adiposidade Localizada.

Aquecimento inicial, seguido por resfriamento em baixíssima temperatura negativa e finalização com um novo aquecimento, associando-se à inédita DMV.

1) Aquecimento: +40°C - Tempo 5 minutos - Sucção em modo pulsado;

    Resfriamento: -10°C - Tempo 60 minutos - Sucção em modo contínuo;

    Aquecimento: +38°C - Tempo 10 minutos - Sucção em modo pulsado.

Aquecimento inicial, seguido por resfriamento em baixa temperatura positiva e finalização por um novo aquecimento, associando-se à inédita DMV para 
estimular as trocas metabólicas e a oxigenação tecidual. Sob a ação de uma tensão mecânica intermitente, a pele se estira e suas fibras colágenas se alinham, 
concomitantemente ao deslocamento dos fluidos intercelulares, reduzindo a estase microcirculatória e a reorganização do tecido colágeno.

1) Aquecimento: +40°C - Tempo 5 minutos - Sucção em modo pulsado   

    Resfriamento: +5°C - Tempo 30 minutos - Sucção em modo contínuo

    Aquecimento: +38°C - Tempo 10 minutos - Sucção em modo pulsado
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SUGESTÕES DE TRATAMENTOS



Instalação do produto

7) Conecte o plug do filtro na 
conexão do filtro.

1) Posicione a parte superior sobre a parte inferior de modo que fique 
levemente inclinada, possibilitando o acesso e o manuseio do conector da 
parte inferior. Em seguida, acople o conector na parte superior e na 
sequência aloje o cabo de modo que não dobre. 

3) Conecte a mangueira do kit funil 
no conector de entrada/saída do 
reservatório.

5) Pressione a trava e desconecte a 
mangueira e kit funil.

8) Conecte o cabo do aplicador na 
saída do equipamento.

10) Ligue o equipamento no botão 
ON (parte traseira).

4) Abasteça com 4 litros de água 
desmineralizada observando se o 
volume não ultrapassa o indicador 
máximo de nível.

9) Conecte o equipamento na 
tomada 110 ou 220 v.

11) Gire o botão no sentido 
horário para destravar e energizar 
o equipamento.

6) Conecte o cabo de força no 
equipamento.

DA03.29 REV.02 

2) Posicione o suporte de acrílico do aplicador na lateral do carrinho e fixe-
o usando as travas do suporte.

12) Para ligar o equipamento, gire a 
chave para posição ON e finalize a 
montagem.

B
e
a
u

ty
S

h
a
p

e



CUIDADOS TÉCNICOS

CUIDADOS COM A LIMPEZA

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

CUIDADOS NO TRANSPORTE

Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que está ligando-o conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do aparelho.

Não abra o equipamento em hipótese alguma, pois além de perder a garantia você colocará em risco a sua saúde. Ocorrendo qualquer defeito, contacte a 
HTM que lhe informará a assistência técnica autorizada mais próxima de você.

Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado na etiqueta do equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de conexão.

Não utilize o equipamento empilhado ou adjacente a outro equipamento.

Manuseie os aplicadores com cuidado, pois impactos mecânicos podem modificar desfavoravelmente suas características.

Não utilize objetos pontiagudos (lápis, caneta, etc..) para configurar os parâmetros no display touch screen, pois os mesmos podem danificar o display.

É necessário que a membrana anticongelamento seja inspecionada antes de cada utilização para verificação de rasgos, furos ou qualquer problema que 
possa comprometer sua funcionalidade. A membrana anticongelamento não deve ser utilizada caso apresente qualquer avaria.  

Para limpar o equipamento bem como o aplicador(es) utilize um pano macio e seco.

Para limpar o filtro de ar, remova-o do gabinete, destravando as abas laterais e puxando-o para baixo. Lave-o com água corrente e detergente neutro. 
Aguarde secar e recoloque no local encaixando-o em seu suporte e, logo após, pressione as abas de modo a travá-lo.

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos à condensação.

Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura superior a 60ºC ou inferior a -20ºC.

Não exponha o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade excessiva.

Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo desta forma, 
você garantirá a integridade do equipamento. Para isso, aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.

.
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Cuidados com o aparelho
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Dúvidas mais comuns
1. Como é realizada a técnica de aplicação da criolipólise de contraste?

2. Qual a duração da sessão?

3. Quantas sessões são necessárias? 

4. O que sinto durante o tratamento com a criolipólise de contraste?

 

5. Em quais áreas do corpo é permitida a realização a criolipólise?

6. Quais são os principais protocolos do Beauty Shape?

7. Posso manter minha rotina após o tratamento?

A técnica consiste em algumas etapas simples, descritas abaixo:
1) Higienização e demarcação da área de tratamento.
2) Proteção da região de tratamento com manta anticongelante descartável, específica para a técnica.
3) Posicionamento do aplicador na região de tratamento, o mesmo utiliza um sistema de vácuo moderado para puxar a “prega” composta de pele e 

gordura para dentro do aplicador, posicionando-a entre duas placas de arrefecimento. Essas placas inicialmente aumentam a temperatura local até 40°C 
pelo tempo programado e, logo após, executam a extração de calor, proporcionando a diminuição da temperatura em até -11 °C,  induzindo os 
adipócitos na área de tratamento a uma morte apoptótica. Após o período de resfriamento, as placas novamente aumentam a temperatura tecidual em 
média a 38°C; desta forma, há liberação da vasoconstrição causada pelo resfriamento, retornando a circulação sanguínea para o local e aumentando a 
perfusão tecidual. Com isso, há a intensificação da eliminação dos adipócitos.

A técnica tem duração média de 40 a 60 minutos. 

Visto que em apenas uma sessão da criolipólise de contraste já se obtém uma redução média de 40 a 42% da gordura da área tratada; em alguns casos, em 
apenas uma sessão já podemos alcançar os resultados esperados. Lembrando que este número poderá variar conforme quadro clínico e evolução de cada 
paciente. 

O tratamento é totalmente indolor, inicialmente o Beauty Shape promove uma leve sensação de aquecimento no local, seguido de uma sensação de frio na 
região e leve “dormência”. Durante o aquecimento final pode ocorrer uma sutil sensação de “formigamento” causado pelo restabelecimento da 
temperatura tecidual. 

Pode-se realizar a técnica em praticamente todas as regiões que apresentem gordura localizada, entre elas, braços, flancos, abdômen, culote, parte interna 
das coxas e região subglútea.

Método Espanhol (Convencional), Método Americano (Convencional), Método Brasileiro (Convencional), Método Asiático (Convencional) , A/L e 
Dermadstrigo (Convencional), A/L e Picolé (Convencional), Método Espanhol (Contraste), Método Brasileiro (Contraste), DMV, DMV e A/L, DMV - A/l e 
Celulite.

A criolipólise do Beauty Shape não é uma técnica invasiva e não requer anestesia, cortes ou repouso absoluto após o procedimento. Dessa forma, não 
altera sua rotina, podendo voltar as atividades logo após o procedimento. 

.
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Equipamento: Beauty Shape
Origem: HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos LTDA

Nome técnico e função: Aparelho de múltiplo uso em estética
Tensão AC de alimentação: 110/220V~ ±10%
Frequência da tensão de alimentação: 60Hz ±10%
Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T: 10A / 250V~
Potência de entrada: 600VA ±10%
Temperatura de resfriamento: +8ºC a -11ºC
Temperatura de aquecimento: 37ºC a 40ºC
Temporizador: 1 a 120 min
Modo de sucção: Contínuo /pulsado (20 a 50 pul/min)
Número de canais de saída: 1 canal
Tipos de aplicador: Pequenos, médios e grandes
Peso médio do aplicador: 2,8 kg
Peso do equipamento sem acessórios (parte superior): 5,5 kg 
Peso do equipamento sem acessórios e sem água (parte inferior): 42,5 kg
Dimensões (LxAxP): 565x1090x530mm
Temperatura de operação: 10°C a 30°C
Pressão atmosférica de operação: 70 kPa a 106 kPa 
Temperatura de armazenamento e transporte: 20°C a 60°C
Pressão atmosférica de armazenamento e transporte: 50 kPa a 106 kPa 
Faixa de umidade relativa do ar recomendada para 
armazenamento, transporte e operação: 10 a 60%
Embalagem para transporte: Utilizar a original                                                        

Características técnicas


