
PLASMAGE®

O PRIMEIRO PLASMA® FRACIONADO PATENTEADO
PARA DERMATOLOGIA E MEDICINA ESTÉTICA



A HISTÓRIA DE SUCESSO
BRERA é uma marca pioneira em design e conceção de equipamentos para medicina es té t ica com 40 
anos de experiência,  oferecendo soluções inovadoras para t ratamentos no ros to e corpo, ant i  idade, 
medicina es té t ica e �s ioterapia. A empresa opera através de uma rede dis t r ibuição global  na Europa, 
Ásia,  Médio Oriente e América Lat ina e tem protocolos para todas as par tes do corpo e todo o t ipo de 
peles.

O PLASMAGE é um Equipamento Médico CE 1370 cer t i�cado, Empresa ISO 9001 – ISO 13485, fabri-
cado totalmente em I tá l ia.

INSTRUMENTO DE PERFEIÇÃO
Compacto,  fáci l  de manusear e com um inter face in tui t ivo,  o PLASMAGE® foi  desenvolv ido para tratar 
de forma segura áreas del icadas como pálpebras infer iores e superiores,  onde lasers e outros equipa-
mentos não conseguem. Es te equipamento subl ima os tecidos sem efei tos secundários na pele.

Atr ibui  energia plasma aos tecidos,  gerada pela ionização do gás no ar.  Sendo um equipamento 
médico da c lasse I Ib para cirurgias não invasivas,  é a ferramenta per fei ta para ser usada em mui tos 
protocolos es té t icos e dermatológicos,  como rugas,  xante lasmas, acne, c icatr izes,  lent igos,  �bromas e 
verrugas.

O apl icador compreende um manípulo de plás t ico especial  e e lé trodos de di ferentes formas e 
tamanhos,  especí�cos para vários t ratamentos e apl icações.  É o único a executar B lefaroplasma® com 
resul tados rápidos.

O PLASMA FRACIONADO LÍDER PARA 
MICRO CIRURGIAS NÃO INVASIVAS



PLASMA FRACIONADO, ABORDAGEM REVOLUCIONÁRIA 
PARA FORNECER TRATAMENTOS EFICAZES E GENTIS 
NAS ÁREAS MAIS DELICADAS.
O PLASMAGE® disponibi l iza 30 modulações de energia:  modo cont inuo, modo fracionado, 4 níveis  
f racionados e 6 escalas de in tensidade. Graças a es ta se leção abrangente,  o operador pode adaptar a 
energia ao protocolo de t ratamento enquanto assegura um nível  e levado de segurança e per fei to con-
tro lo do manípulo.

O PLASMA FRACIONADO, patenteado pela Brera, permi te que os pacientes sejam tratados rapidamen-
te com a vantagem de terem menos tempo de recuperação do que numa cirurgia convencional  e ser 
menos agress ivo do que outros equipamentos de plasma.

APL ICAÇÕES

BLEFAROPLASMA®

RUGAS

ACNE

XANTELASMA

FIBROMA

CICATRIZES

LENTIGO

VERRUGAS

O PLASMAGE® es tá indicado para micro c irur-
gias não invasivas e vem equipado com um ecrã 
tát i l  para a se leção dos protocolos de t ratamen-
tos pré-programados ou para ajus tar manual-
mente os parâmetros de t ratamento.  Acompanha 
ainda com uma mala de t ranspor te.

SOFTWARE INTELIGENTE
Uma seleção de programas pré es tabelecidos 
permi t indo uma ut i l ização ot imizada da energia 
para cada procedimento.

TECNOLOGIA INTUIT IVA
Protocolo se lecionado Blefaroplasma®. O sof twa-
re se leciona automat icamente a modulação 
correta para o t ratamento escolhido pelo opera-
dor.  Há 30 modulações disponíveis .

PONTEIRA DE AGULHA
O apl icador é composto por um manipulo 
ergonómico e leve,  ass im como os e lé trodos de 
di ferentes tamanhos e formas.

ANTES E DEPOIS

FIBROMAVERRUGAS

BLEFAROPLASMA®XANTELASMA



ESTEJA CONECTADO À COMUNIDADE PLASMAGE E
PARTILHE A MELHOR PRÁTICA COM UMA REDE MUNDIAL 
DE MÉDICOS
Brera Medical  Tecnologies esforça-se para oferecer mais do que resul tados br i lhantes conseguidos com 
o PLASMAGE®. Es tamos a t razer uma novidade cr iat iva à comunidade da es té t ica através de uma 
apl icação ideal izada para ser usada como tecnologia de ponta juntamente com os nossos equipamen-
tos.  Acredi tamos que par t i lhar experiencias e prát icas leva-nos a melhores resul tados e melhora o 
cuidado com o paciente.

PLASMAGE CONNECT LAB é a pr imeira apl icação (para te lemóvel  e table ts )  conectado a um equipa-
mento médico que l iga o perador a uma rede de médicos da área. Es ta app inovadora permi te t i rar 
fo tos antes e depois,  edi tar e par t i lhar fáci lmente.  Oferece uma plataforma onde se mantém atual izado 
com pacientes,  colegas e comités c ient í�cos de todo o mundo. Oferece ainda atual izações dos protoco-
los e eventos.
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