Manual do Usuário

Obrigada...
por comprar o Zap. Comprovado clinicamente, o
dispositivo Zap para tratamento da acne clareia as
manchas individuais da acne rapidamente. A poderosa
luz LED azul destrói a bactéria causadora da acne,
enquanto que a vibração sônica e o leve aquecimento
ajudam a abrir os poros de forma que as bactérias não
tenham onde se esconder. Sem dor. Sem secura. Sem
irritação. E o melhor de tudo, sem espinhas!

Componentes do
dispositivo:1
• Cabeça de tratamento
Zap (1)
• Luz indicadora (2) 3
• Botão liga e desliga (3)
• Abertura do
compartimento da
bateria (4)

Atendimento ao cliente:
(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)
(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)
Email: sac@tandabrasil.com.br
Horário de Atendimento:
Seg-Sex, 9-18h Horário de Brasília
FABRICANTE
Tanda Beauty Canada Inc.
11-380 Jamieson Parkway
Cambridge, ON, N3C 4N4
Detentor Registro Anvisa:
Neurotechs Comercial Ltda. EPP
CNPJ 65.890.170/0001-34
Nr. Registro Anvisa: 80014449002
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Para que o dispositivo é utilizado?
O Zap é indicado para o tratamento da acne inflamatória
leve a moderada (diversas/muitas espinhas (vermelhas)
inflamadas). O Zap não agirá na acne cística ou nodular
severa.

Contraindicações
•

•

CUIDADO! Nunca use este dispositivo em qualquer
lesão que não seja acne leve a moderada. Esse ato
pode resultar no atraso do melhor tratamento médico.
CUIDADO! Não permita que crianças com menos de
14 anos utilizem este dispositivo sem supervisão –
esse ato pode resultar em lesão aos olhos.

• CUIDADO! Não utilize se for sensível à luz.
Isso pode resultar em uma reação de
fotossensibilidade. É recomendável que você teste
uma parte pequena e menos sensível da pele (por
exemplo, seu antebraço).
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Teste de sensibilidade à luz
Siga estas instruções para verificar se você é sensível à
luz:
1. Pressione o botão liga e desliga laranja para ligar.
2. O dispositivo irá vibrar e a luz azul de destruição das
bactérias se acenderá.
3. Coloque e segure levemente o Zap sobre a parte
interna do antebraço durante o ciclo de tratamento de
2 minutos.
4. Pressione o botão liga e desliga laranja novamente
para mais 2 minutos de tratamento na mesma área
interna do antebraço.
5. Espere 24 horas. Você
NÃO deve apresentar
qualquer reação adversa
durante as próximas 24
horas.
6. Uma reação adversa é a
dor ou desconforto nas
áreas de tratamento ou
qualquer vermelhidão
prolongada na pele.
tanda.com
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• CUIDADO! Não utilize se estiver tomando
medicamentos que o tornam sensível à luz. Exemplos
comuns de medicamentos que o tornam sensível à luz
incluem: Anti-histamínicos utilizados para gripe e
medicamentos para alergia;
Medicamentos Anti-inflamatórios não esteroidais
(NSAIDs), utilizados para controlar a dor e inflamação;
e Antibióticos, incluindo tetraciclinas e sulfonamidas,
ou medicamentos “sulfa”.
• CUIDADO! Não utilize com unguentos ou pomadas
que contenham ingredientes que produzem calor, o
que poderia resultar em queimadura da pele.
• CUIDADO! Não utilize durante ou próximo a uma
injeção de esteroide. Isso pode resultar em uma
reação de fotossensibilidade.
• CUIDADO! Não utilize sobre ou ao redor dos olhos
ou pálpebras, e não olhe diretamente para a luz azul.
Isso pode causar lesões sérias aos olhos, incluindo
cegueira ou perda temporária da visão, ou uma dor de
cabeça.
• CUIDADO! Não utilizar sobre a glândula da tireoide
(área do pescoço). Isso pode estimular a glândula.
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Advertências
Advertência: Para reduzir o risco de choque elétrico que
pode causar lesão ou morte:
• Não coloque ou guarde o dispositivo onde ele possa cair
em um balde ou pia. Não coloque ou derrube na água ou
em outros líquidos.
• Nunca derrube ou insira qualquer objeto em qualquer
abertura do dispositivo.
• Utilize apenas as baterias recomendadas para este
dispositivo.
• Nunca opere este dispositivo se não estiver funcionando
apropriadamente; se tiver caído ou sido danificado ou
coberto por água. Envie o dispositivo para a Tanda Beauty
Canada Inc. para avaliação e reparo.
• Remova as baterias do dispositivo se prever que ele não
será utilizado por um período significativo, como por um
mês.
• Não desmonte o dispositivo, uma vez que isso pode
causar dano à unidade, funcionamento incorreto, choque
elétrico, fogo ou lesão pessoal. Não há peças reparáveis
pelo usuário dentro da unidade.
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Advertência: Para evitar fogo ou possíveis queimaduras:
1. Mantenha longe de qualquer produto aerossol inflamável
sendo utilizado ou onde está sendo administrado
oxigênio.
2. Desligue o dispositivo se ficar muito quente ao toque, de
forma incomum.
Advertência: Pare imediatamente se apresentar qualquer
efeito adverso ou desenvolver vermelhidão prolongada. Você
pode estar apresentando uma reação de fotossensibilidade.
Advertência: Este é um dispositivo doméstico. Verifique
com cuidado o local aonde será conectado a base energia de
seu Zap. Recomendamos utilizar uma fonte segura para o
fornecimento de energia.

Precauções
• Leia todas as instruções antes de usar seu dispositivo Zap.
• Utilize este dispositivo apenas para seu uso pretendido,
conforme descrito neste manual. Não fazer isso pode
resultar em atraso no recebimento do tratamento
apropriado.
• Descontinue o uso se tiver qualquer desconforto. Você
pode ser sensível à luz.
• Não opere este dispositivo em um ambiente no qual estão
sendo usados outros dispositivos que intencionalmente
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irradiam energia eletromagnética de forma desprotegida.
Equipamentos de comunicação por radiofrequência
portáteis ou móveis podem afetar o equipamento médico
elétrico.

Como usar

Observe que algumas pessoas são sensíveis à luz. Se
achar que pode ser sensível à luz, você não deve usar o
dispositivo Zap sem fazer um teste de sensibilidade à luz
primeiro. Consulte o teste de sensibilidade descrito na
página 3.
Etapas:
1. Pressione o botão liga e desliga laranja para ligar.
2. O dispositivo irá vibrar e a luz azul de destruição de
bactérias irá acender. Não olhe diretamente para o
feixe de luz.
3. Coloque e segure levemente o dispositivo Zap sobre
sua mancha por 2 minutos. Quando a vibração parar,
o ciclo de tratamento está completo.
4. Repita 2 a 3 vezes ao dia.
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Indicador de vida do Zap
Você pode interromper o tratamento a qualquer
momento pressionando o botão laranja. Se interromper o
tratamento dentro dos primeiros 30 segundos, o
dispositivo não contabilizará o tratamento.
Se interromper o tratamento após 30 segundos, o
dispositivo contabilizará o tratamento.
Seu dispositivo Zap aplica 1000 tratamentos. Quando
seu Zap tiver menos de 50 tratamentos restantes, o
botão laranja irá acender uma luz vermelha fixa após
cada tratamento para lembrá-lo de que você precisa de
um substituto.
Quando seu Zap tiver concluído os 1000 tratamentos, o
dispositivo não ligará mais e o botão laranja exibirá uma
luz vermelha fixa.
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Indicadores do dispositivo
Vibração fixa e luz azul
O botão liga e desliga laranja
está piscando em vermelho
por 10 segundos após cada
tratamento
O botão liga e desliga laranja
fica vermelho fixo por 10
segundos após cada
tratamento
O dispositivo não liga e o
botão liga e desliga laranja
está vermelho fixo por 10
segundos

O dispositivo está aplicando o
tratamento
As baterias do dispositivo
estão ficando fracas
O dispositivo tem menos de
50 tratamentos restantes
O dispositivo não tem mais
tratamentos. É hora de
comprar um novo Zap!

Vida da bateria e substituição
Quando as baterias de seu Zap estiverem baixas, o botão
liga e desliga laranja irá piscar em vermelho após cada
tratamento como um indicador. Quando for necessária a
substituição, utilize pilhas alcalinas AAA.
tanda.com
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Seja ecologicamente correto! A Tanda recomenda que você
compre um conjunto de baterias AAA recarregáveis.
Observação: A vida útil remanescente da bateria pode
variar ao utilizar baterias recarregáveis. As baterias de
NiMH, compostas por hidreto metálico de níquel, são
recomendadas.
Para instalar ou trocar as baterias do seu dispositivo
Tanda Zap, siga estas instruções:
1. Vire a parte de cima do dispositivo em sentido antihorário para alinhar os dois triângulos, localizados no topo
e no fundo das 2 seções do dispositivo.
2. Remova as baterias usadas do suporte de bateria.
3. Instale 3 novas baterias AAA de acordo com os símbolos
localizados no suporte de bateria.
4. Para fechar o dispositivo Zap,
alinhe os dois triângulos, empurre
e vire o topo do dispositivo em
sentido horário até o triângulo
estar alinhado com a linha vertical
e ficar seguro.
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DESCARTE
Equipamento Elétrico e
Eletrônico Residual (WEEE)
O Zap é considerado um dispositivo eletrônico e deve ser
descartado como qualquer resíduo eletrônico. Certifique-se
de remover e reciclar as baterias usadas de seu
dispositivo de acordo com as regulamentações locais.

Instruções de limpeza
Utilize um pano úmido, macio e sem pelos e um detergente
livre de álcool para limpar a superfície de tratamento Zap.
Observação: Nunca coloque o dispositivo dentro da água.
Garantia
Registre a garantia de seu dispositivo Tanda Zap em
tanda.com
É garantido que seu produto Tanda esteja livre de defeitos no
material e mão de obra por um período de um ano após a data
de sua compra original sob uso normal ou por 1000 utilizações.
Essa garantia se estende apenas ao comprador original, com
comprovação de compra original e apenas quando adquirido de
um vendedor Tanda autorizado ou revendedor.
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Se o produto apresentar defeito dentro de período de garantia,
no Brasil, ligue para nossa equipe de atendimento ao cliente
pelos telefones (11) 2659-8313 (São Paulo Capital) ou (11)
0800-979-2575 (Demais Localidades) ou através do email
sac@tandabrasil.com.br. As informações de contato podem ser
encontradas no tandabrasil.combr. Tanda Beauty Canada Inc.
se reserva o direito de trocar um produto com defeito pelo
produto mais similar disponível atualmente. Seu reparo
exclusivo de qualquer produto defeituoso abrangido por esta
garantia limitada é limitado ao reparo ou substituição do
produto defeituoso. A responsabilidade integral da Tanda Beauty
Canada Inc. por qualquer produto defeituoso não deve exceder,
em nenhum caso, o preço de compra do produto defeituoso.
Esta garantia não cobre os produtos determinados pela Tanda
Beauty Canada Inc. como sendo danificados por qualquer um
dos seguintes motivos:
• Acidente, uso indevido, abuso ou alteração
• Serviço realizado por pessoas não autorizadas
• Uso com acessórios não autorizados ou uso diferente do
instruído
• Qualquer outra condição fora de nosso controle
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NA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI, A TANDA BEAUTY
CANADA INC. NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER
DANO DIRETO OU INDIRETO RESULTANTE DO USO OU USO
INCORRETO DESTE PRODUTO, INCLUINDO QUALQUER
DANO GERAL, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL.
TODAS AS REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES
IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, AS
REPRESENTAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES
IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO SÃO
LIMITADAS EM SUA DURAÇÃO ATÉ UM ANO A PARTIR DA
DATA DA COMPRA ORIGINAL.
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Especificações
Dispositivo Tanda Zap = TANDA SÉRIE 4
PEÇA TIPO BF APLICADA
Atenção consulte DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA
Siga as instruções de uso

Especificações de operação: Temperatura ambiente:
5°C a 40°C UR: 15% a 93%, Sem condensação;
Pressão atmosférica: 700 – 1060 hPa;
Especificações Ambientais de Transporte/Armazenamento:
Temperatura Ambiente: 0 °C a 60 °C; UR: 10% a 90%

Biocompatibilidade – Declaração de
Conformidade

Este dispositivo foi testado em conformidade com os requisitos da ISO 10993 para a
biocompatibilidade quando usado na pele intacta para a duração do tratamento recomendado.
Os materiais do dispositivo em contato com a pele são biocompatíveis e podem ser utilizadas
sem causar problemas de sensibilização, irritação ou efeitos tóxicos.

14

tanda.com

FCC – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:
Modelo: Tanda Zap está em conformidade com a seguinte
especificação: FCC Seção 15, Subitem B: 2006.
Informações Complementares: Este dispositivo atende à
Seção 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às
seguintes condições: (1) este dispositivo talvez possa causar
interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar
qualquer interferência recebida, incluindo interferência que
possa causar uma operação indesejada.
AVISO DA INDÚSTRIA CANADENSE:
Este aparelho digital Classe B atende ao ICES-003
canadense.
Direitos autorais © Tanda Beauty Canada Inc. 2012, Tanda
e Tanda Zap são marcas registradas Tanda Beauty Canada
Inc. Todos os direitos reservados. Patente pendente.
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Observações:
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