Manual de Operação
BuzzyTM e VibraCoolTM
Modelos: Buzzy XL, Buzzy Mini, VibraCool XL
877.805.2899
US Patented British Patent No. 2455695
RM-1910, 1248-064-5002-00, 1248-064-5001-00
MS: 81150720001, 81150729001, 81150729002
Esses produtos foram desenvolvidos por médicos
especialistas em dor com o objetivo de diminuição
temporária de dores e lesões.
Esses dispositivos mostram-se eficazes para uma série de
procedimentos e/ou tratamentos incluindo:
•
•
•
•

INJEÇÕES
VACINAÇÃO
DORES
MUSCULARES
LESÕES
MUSCULARES

• TÚNEL DO CARPO
• FOBIA DE
AGULHAS
• CONTROLE DA
DOR
• FASCITE PLANTAR

INDICAÇÕES DE USO:
Controle de dores associadas com injeções (punção venosa,
acesso intravenoso, procedimentos cosméticos) e o alívio
temporário de pequenas lesões (musculares ou tendões,
farpas, picadas de insetos). Destina-se, também, para
controle da dor mio facial causada por pontos de gatilho,
movimentos restritos e tensão muscular. Dobre as bolsas de
gelo e guarde-as no congelador. As bolsas de gelo devem
estar congeladas para melhor efeito. O Buzzy vem com duas
bolsas de gelo azuis e uma alça amarela para você utilizá-lo
com as mãos livres. O VibraCool vem com duas bolsas de
gelo azuis e uma cinta de velcro para você utilizá-lo com as
mãos livres. Esses equipamentos também são vendidos
separadamente.

entorpecente maior. Se você é sensível ao frio, use o lado
mais suave da bolsa de gelo.
DICA: Mantenha sempre todas as bolsas de gelo
congeladas. Isso o ajudará em casos e vários procedimentos
e/ou na diminuição da sensação de ardor causada por alguns
medicamentos.
INSTRUÇÕES DE USO: Antes de utilizar o seu
dispositivo, prenda a bolsa de gelo usando o cordão de
silicone (VibraCool e Buzzy
XL) ou encaixe-as no
gancho (BuzzyMini) na parte
traseira do dispositivo.
Aperte o botão na parte
superior do dispositivo para
ele começar a vibrar. Use o
dispositivo somente sobre a
pele limpa e cicatrizada.
DICA: Posicione a extremidade maior do dispositivo
próximo ao local do procedimento.
PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS: Para
melhores resultados, deixe a criança segurar o dispositivo antes do
procedimento. Deixe que a criança fique familiarizada com o
dispositivo e, também, deixe-a escolher se quer as bolsas de gelo
ou não.

POSICIONAMENTO: Nos casos de dores e lesões
posicionar o dispositivo diretamente sobre a área
dolorida/lesionada. Para procedimentos, o bloqueio
fisiológico do dispositivo funciona melhor quando
posicionado "entre o cérebro e a dor". Nos braços e nos
ombros, os nervos correm a partir dos dedos aos ombros
até a coluna vertebral. No peito e nas costas, os nervos
correm a partir do peito e/ou da região abdominal de forma
horizontal em direção as costas. Nas coxas, os nervos
correm de forma diagonal da parte interna da coxa em
direção a coluna.

ATENÇÃO: Apenas para uso descrito acima. Aplicação
direta ou prolongada de gelo pode ocasionar vasoconstrição
ou alterar exames laboratoriais.
CONTRA INDICAÇÕES: Não utilizar na presença de
dores inexplicáveis na panturrilha. Consulte sempre o seu
médico. Não utilizar em áreas inchadas, inflamadas ou em
erupções cutâneas. Não colocar diretamente sobre
queimaduras. Não usas as bolsas de gelo em pessoas com
alta sensibilidade ao gelo ou frio (ex.: Doença Falciforme,
Doença de Raynaud).
ALERTA: Guardar o dispositivo em local fresco e seco.

BOLSAS DE GELO: As bolsas de gelo permanecerão
congeladas por 10 minutos em temperatura ambiente. Para
melhor resultado, as bolsas devem estar congeladas (estado
sólido) para evitar a absorção das vibrações. Posicionar o
lado azul diretamente na pele trará uma sensação

INJEÇÕES: Colocar as bolsas de gelo (estado sólido) no
dispositivo, ligá-lo para ativar a vibração e posicioná-lo no
local do procedimento. Deixe o dispositivo atuar por 30
segundos (agulhas pequenas) - 60 segundos (agulhas
maiores/procedimentos mais profundos). Antes de efetuar a
assepsia no local da picada, mova o dispositivo um pouco
para cima do local do procedimento (entre a picada e o
cérebro). Pressione o dispositivo e finalize o procedimento
com a injeção. Nos casos onde a criança irá ser
vacinada/imunizada sentada, indica-se que um dos pais
segure o dispositivo no braço da criança conforme a
segunda ilustração abaixo.
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DORES E LESÕES: Posicionar o dispositivo diretamente
na região dolorida, lesionada, ou no ponto-gatilho facial por
10 minutos ou mais, conforme indicado pelo seu médico
e/ou fisioterapeuta. Não é recomendado o uso do
dispositivo por mais de 20 minutos. Manter o dispositivo
posicionado na região de preferencia fazendo uso do
torniquete amarelo (Buzzy Mini) ou da fita de velcro (Buzzy
XL e VibraCool) mantendo, dessa forma as suas mãos livres.
Para cotas, ombros e dores no quadril posicione-o entre a
roupa (apertada) e a região dolorida. Mantendo, dessa
forma, o dispositivo sobre a região dolorida/lesionada.
INJEÇÕES NA REGIÃO
DO ABDOME:
Posicione
o
dispositivo
lateralmente à região do
procedimento. Ou seja, seu
umbigo, o local onde será
dada a injeção e o dispositivo.
SENSAÇÃO DE ARDOR E COCEIRAS: Como
qualquer outra terapia com gelo, o dispositivo pode ser útil
para sensações de ardor e coceiras. Em casos de picadas de
insetos ou para aliviar a sensação de queimação causada por
alguns medicamentos, coloque as bolsas de gelo (em estado
sólido) no dispositivo, ligue-o e massageie a área afetada até
que você se sinta melhor. NUNCA coloque o dispositivo
diretamente sobre regiões do corpo que sofreram
queimaduras.
PICADA NOS DEDOS OU
REMOÇÃO DE FARPAS:
Colocar as bolsas de gelo
(estado sólido) no dispositivo,
ligá-lo para ativar a vibração e
pressione-o na palma da mão
com a extremidade maior
apontada em direção aos dedos.
Deixe o ligado durante todo o
procedimento (assepsia, picada ou retirada da farpa).

PROCEDIMENTOS
INTRAVENOSOS
E
FLEBOTOMIA: Coloque as bolsas de gelo em estado
sólido no dispositivo. Ligue-o e posicione-o acima do local
do procedimento. Pressione-o nesse local ou prenda-o com
um torniquete para garantir que ele não irá se mover
durante o procedimento. Não o posicione diretamente
sobre o local do acesso. Vide figuras abaixo:

LIMPEZA: O Buzzy e o VibraCool são dispositivos para uso
individual. Os dispositivos podem ser limpos com lenços
humedecidos à base de álcool. Não autoclavavel. Não os
mergulhe em líquidos. As bolsas de gelo quando sujas
devem ser descartadas e substituídas.
BATERIAS: As pilhas tem uma vida útil de cerca de 20
horas quando usadas no Buzzy e no VibraCool. Para obter o
melhor resultado possível, substitua as pilhas quando a
vibração começar a enfraquecer. Usando uma chave de
fendas Phillips, desparafusar o painel traseiro do seu
aparelho e substituir as pilhas. O seu dispositivo usa pilhas
alcalinas AAA. Retire as pilhas caso o seu dispositivo não
está sendo utilizado. por um período prolongado. Para
melhores resultados, use sempre pilhas alcalinas, não misture
pilhas novas com velhas; não misture pilhas alcalinas com de
níquel ou com pilhas recarregáveis. Pilhas velhas devem ser
recicladas. Não as descarte em lixos comuns.
COMO
COMPRAR/INFORMAÇÕES
ADICIONAIS:
Visite os nossos sites www.buzzy4shots.com.br e
www.vibracool.com.br e você encontrará todas as
informações sobre uso dos nossos produtos, dicas sobre o
controle da dor, vídeos com demonstrações de como usar
os dispositivos, lista de acessórios, peças sobressalentes e
muito mais!
GARANTIA: Conforme o Código de Defesa do
Consumidor, você tem até 30 dias, a partir da data da Nota
Fiscal, para reclamar de problemas com o produto. A partir
da sua reclamação temos 30 dias para sanar o problema do
produto. Nos casos de compras virtuais, você tem 7 dias, a
contar da data de entrega, para avaliar se o produto
recebido atende às expectativas prometidas pelo site de
compras. Nesse prazo você pode desistir da compra e
receber o seu dinheiro de volta, sem que tenha que arcar
com qualquer custo.
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