
Manual de uso

Leia atentamente este documento antes de operar o seu manípulo 360º.
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Trata-se de um manípulo em que a áre total 
de sua cavidade realiza criolipólise, não 
tendo áreas de ganho de calor como em 
manípulos convencionais. Foi idealizado 
pela Dra. Michele Matias, diretora técnica e 
fruto de um grupo de estudos dedicado à 
criolipólise.

A Adoxy faz um alto investimento em 
pesquisas para área da estética. A inovação 
contínua de suas tecnologias, demonstra  isso. 

Um grupo de estudos foi formado em  de 
agosto de 2015, uma equipe multidisciplinar, 
que tinha como objetivo a melhoria dos 
resultados terapêuticos através da técnica 
de criolipólise. 

De estudos fisiológicos a análises compara-
tivas de resultados, tudo foi analisado, e a 
necessidade de um novo aplicador de crioli-
pólise foi observada. 

A responsável técnica de aplicação, a Dra. 
Michele Matias, após análises de imagens 
termográficas feitas imediatamente após da 
retirada dos manípulos aplicadores do  
paciente, apontou a necessidade de um 
manípulo que abrangesse toda a área alvo 
com crioterapia, as imagens demonstravam

uma ineficiência na distribuição crioterápi-
ca, ficando lacunas na área alvo sem 
tratamento. 

Além disso, foi apontado como fator 
preponderante para intercorrências (quei-
maduras), a concentração de crioterapia no 
tecido em contato com a coolplate.

Em 2020, a Adoxy desenvolveu o segundo 
projeto da linha Crio 360º, o manípulo 360º 
Slim, perfeito para a criolipólise em áreas 
menores do corpo.

De estudos fisiológicos a análises compara-
tivas de resultados, tudo foi analisado, e a 
necessidade de um novo aplicador de crioli-

A responsável técnica de aplicação, a Dra. 
Michele Matias, após análises de imagens 
termográficas feitas imediatamente após da 
retirada dos manípulos aplicadores do  
paciente, apontou a necessidade de um 
manípulo que abrangesse toda a área alvo 
com crioterapia, as imagens demonstravam

O que é o manípulo 360º?

A criação do manípulo 360º
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As imagens termográficas ilustram que 
somente as áreas em contato com a placa 
de congelamento dos manípulos recebem 
crioterapia. As manchas em azul escuro 
ilustram temperaturas mais baixas, e 
conforme a temperatura aumenta, os tons 
vão passando para o azul mais claro, o 
verde, o amarelo e por último, o vermelho. 

As imagens termográficas ilustram o 
diagrama de funcionamento de um maní-
pulo convencional de criolipólise, pois 
usam luz infravermelha para colher tempe-
ratura da imagem captada gerando um 
gráfico de cores.

Termografia - Manípulos comuns

Análise termográfica -
Manípulos comuns

Um manípulo convencional é composto de 
uma cavidade, equipada com duas placas 
de congelamento. 

Nas placas de congelamento (ou coopla-
tes, em inglês) estão as células de conge-
lamento, por isso o tamanho da área alvo 
tratada será diretamente porporcional a 
área da coolplate.

As áreas da cavidade de um manípulo sem 
coolplate,são áreas que, além de não 
realizarem crioterapia no tecido, são de 
troca de calor (ganho), pois possui tempe-
ratura maior em relação à temperatura do 
tecido em contato com a coolplate, haven-
do assim transferência de energia términa, 
também conhecida como fluxo de calor ou 
troca térmica.

Imagem termográfica (a seguir) tirada da 
cavidade do manípulo convencional. 
Observa-se grande área sem crioterapia 
(tons de amarelo) e duas áreas correspon-
dentes a coolplate (tons de azul).
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O número de células de congelamento é o 
mesmo dos manípulos convencionais, 4 
células no caso do Asgard, e posicionadas 
no mesmo local. No entanto, são de uma 
potência bem maior, para compensar a 
maior área de congelamento.

Em todo o entorno do manípulo ocorrerá 
crioterapia, não tendo áreas de ganho de 
calor. Inclusive, o topo do manípulo é uma 
coolplate.

A próxima imagem termográfica foi tirada 
somente da área sem coolplate. Nota-se 
nenhuma crioterapia nessa área. O tecido 
em contato com esta parte não receberá 
tratamento.

Como analisamos nas imagens anteriores, 
os manípulos convencionais demonstram  
uma limitação da área de tratamento nas 
áreas em contato com a coolplate. O maní-
pulo 360º do Asgard funciona de forma 
diferente e com muito mais eficácia. Toda a 
cavidade do manípulo 360º é na verdade 
uma coolplate. 

Segurança: o manípulo 360º não concen-
tra a crioterapia nas áreas da coolplate. A 
ineficiência na distribuição de crioterapia 
obriga o profissional a parametrizar os 
equipamentos de criolipólise a níveis 
críticos de temperatura, pois é necessário 
compensar a falta de crioterapia nas áreas 
sem contato com a coolplate. Portanto a

Análise termográfica: Manípulo 360º As vantagens do manípulo 360º
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a equidade na distribuição da crioterapia 
dispensa o uso de níveis críticos de 
temperatura.

Eficiência: para que ocorra o fluxo de 
calor, isto é, que o tecido adiposo troque 
calor com a coolplate, depende da área 
de contato (condutor) entre eles. O maní-
pulo 360º tem contato total com o tecido 
tratado, permitindo um fluxo térmico 
completo sem áreas de perda.

Posicionar a membrana na área alvo e 
demarcar ,com precisão, a borda da mem-
brana.

Selecionar vácuo entre 80% e 100% e , em 
seguida, ligar.

Após um minuto verifique se o recuo da 
membrana com relação a área demarcada 
foi ≥ 4 cm (maior ou igual a 4 centímetros).

Ponto focal

Manípulo Comum

Coolplate
Fluxo de calor

Área alvo

Manípulo

Ponto focal

Coolplate

Fluxo de calor
Área alvo

Fluxo de calor

O efeito SCT (Surroundings Cooling Therapy) 
ou Crioterapia pelo Entorno, é o efeito térmi-
co gerado pela aplicação do manípulo 360º. 

Este efeito garante que todo o tecido da área 
alvo receba crioterapia, assegurando resulta-
dos jamais antes vistos em criolipólise.

A aplicação do manípulo 360º é a mesma dos 
manípulos convencionais. A única diferença é 
que o manípulo 360º não possui área de 
visualização do tecido dentro da cavidade.

Para isso, deve-se proceder da seguinte 
maneira:

Manípulo 360º: efeito SCT

Fazendo uso de um termômetro infraverme-
lho ou câmera termográfica é possível mensu-
rar a entrada do tecido na cavidade, a partir 
das pontas do manípulo. As áreas em contato 
com a cavidade estarão mais aquecidas. 
Pode-se observar se mais da metade da 
cavidade do manípulo está completa com 
tecido da área alvo.

É altamente recomendado que no momento 
da acoplagem do manípulo 360º Slim, o 
vácuo esteja ajustado no valor médio entre 20 
a 40% na máquina. Após estar devidamente 
acoplado, a máquina deve ser reiniciada para 
diminuição do ajuste de vácuo se este for 
necessário.

Acoplagem do 360º Slim
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If the equipment and/or its accessories 
undergoes any modification and/or  
"enhancement" performed by third parties, 
be it on hardware or software, any warranty 
liability by Adoxy and also any liability for 
damages incurred to operators and 
patients shall be void.

When the equipment is resold by people 
other than authorized dealers, it is essential 
that it be fully reviewed by Adoxy Technical 
Assistance order to assess whether all 
functional parameters of the equipment are 
within factory specifications. Therefore, 
Adoxy will not extend the factory warranty 
period in the event of resale by third parties.

Every equipment, when preventive mainte-
nance is performed by Adoxy’s Authorized 
Technical Assistance (ATA), undergoes a 
calibration procedure. At the end of tests a 
report is emitted stating the equipment 
presents the recommended parameters for 
its operation.

Chapter 2 - Safety

Hybrius is an extremely safe technology, 
capable of performing aesthetic 
treatments. When operated according to 
the instructions the therapeutic result will 
be effective and risk of complications will 
be minimized.

2.1 Safety first

Hybrius should never be operated near 
flammable substances such as alcohol and 
petrol. Always keep any flammables out of 
the reach of the applicator handle, especially 
if it is emitting therapy.

2.4 Exposure to flammables

The equipment may cause electrical shock if 
used in non-compliance with the installation 
specifications and/or if it operates with its 
enclosure open or without covers. You should 
never try to make any repairs to the equip-
ment at risk of electric shock.

2.5 Electrical hazards

Serious injuries may occur to the operator 
and patient if the equipment is operated by 
an unlicensed and/or non- qualified person. 
There is a risk of irreversible damage to the 
equipment if it is transported, installed and 
handled by unauthorised and/or untrained 
personnel.

The professional should never leave the 
application environment with the equipment 
on, especially if it is in ON mode, that is, 
ready for emission. Under no circumstance 
should patients operate or parameterize the 
equipment.
  
There is risk of complications if the professio-
nal does not maintain dialogue with the 
patient in order to identify any discomfort 
during the application. At the sign of any 
discomfort, pause treatment to check the 
parameters applied and  whether they  are 
appropriate or not to that patient. The use of 
a thermometer is crucial when applying the 
technology.  

There is a risk of complication if the patient is 
in the contraindication group detailed in this 
manual.

2.6 Operational risks 

HYBRIUS is a unique technology in the 
world, because it is the combination of 
three electrotherapeutic technologies 
(Radiofrequency, Ultra Cavitation and Lipo 
Leds). It is an extremely safe technology if 
operated by fully qualified health professio-
nals, who have read and understood the 
contents of this manual, in addition to 
performing online training offered by 
ADOXY. 

2.2 Complication Risks

2.3 Risk classification
HYBRIUS is an electromedical equipment 
with BF type applied parts, falls into of 
level 2 (medium risk) category.

It is categorized as IPX0 equipment which 
means it is not protected against liquid 
infiltration. It is not waterproof. 

Its operation mode is continuous, and 
there is the pulsed option for Ultra Cavita-
tion.
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Conexão nos manípulos

Temperatura e tempo
de tratamento CET e o manípulo 360º

Manípulo 360ºSlim e o Cryosafe

O manípulo 360º Slim segue o procedimento de conexões de acessório: 

Modelos Asgard Criolipólise Canais nos quais devem ser conectados

Asgard VC10 Apenas no canal 1 ou canal 2

Canal 1 ou canal 2Asgard VC9

Por não precisar fazer compensação, a 
prática clínica indica a necessidade de se 
trabalhar com a temperatura de -5ºC, não 
necessitando operar em temperaturas mais 
baixas. 

No entanto, vale ressaltar que a Adoxy 
condena um protocolo de tratamento fixo. 
Entendemos que cada profissional habilitado 
executará o melhor protocolo para cada caso 
clínico. A temperatura sugerida foi determi-
nada a partir da prática clínica em nossos 
laboratórios, onde os resultados obtidos 
foram observados na faixa sugerida.

Por respeitar a cientificidade, a Adoxy recorre 
à literatura para indicar o tempo de 
tratamento, sempre superior a 45 minutos, 
segundo Brightman & Geronemus, 2011.  
Tempo este que variará de acordo com cada 
caso clínico.

A Adoxy investe em pesquisas que tenham 
resultados publicáveis e, em breve, anuncia-
rá algumas mudanças no tempo de aplicação 
do manípulo 360º.

A indicação de uso do manípulo 360º Slim é 
na temperatura de 0 ºC e, por segurança, o 
manípulo bloqueará temperaturas inferiores 
a - 6ºC, mesmo que o usuário parametrize 
temperaturas inferiores.

O CET – Controle Efetivo de Temperatura, 
software de gerenciamento de temperatura 
da plataforma Asgard, atuará de forma 
diferente dependendo do manípulo conecta-
do ao equipamento.

Quando conectado pela primeira vez no 
Asgard, o manípulo 360º atualizará o firmwa-
re do Asgard, graças ao sistema operacional 
híbrido do equipamento.

O equipamento entenderá que o manípulo 
360º foi conectado e mudará a velocidade de 
congelamento das células Peltier.

A temperatura diminuirá de forma mais lenta 
se comparado ao manípulo com Skin Protect, 
assim garantindo total segurança.

A faixa de oscilação é a mesma dos manípulos 
convencionais, 4°C para mais ou para menos.

O Manípulo 360º Slim é equipado com um 
mecanismo de segurança chamado Cryosafe. 
Ele bloqueia o uso da ponteira em temperaturas 
inferiores a -6ºC, para garantir a segurança do 
paciente. A temperatura padrão de uso é de 0 
ºC, porém a escolha da melhor temperatura, de 
acordo com cada avaliação, é  de responsabili-
dade do profissional.
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Medidas do manípulo 360º M

O manípulo 360º M possui as seguintes dimensões de cavidade:

Profundidade 7 cmAltura 14,6 cmLargura 8,4 cm
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Medidas do manípulo 360º G

O manípulo 360ºG possui as seguintes dimensões de cavidade:

Profundidade 6,5 cmAltura 18 cmLargura 6 cm

18 cm

6 cm
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Medidas do manípulo 360º Slim

O manípulo 360º Slim possui as seguintes dimensões de cavidade:

Profundidade 1,5 cmAltura 3 cmLargura 7,8 cm
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1,5 cm
3 cm

Área criogênica       23,4 cm² Volume da cavidade      35,1 cm³




