
A lâmpada vem com baterias recarregáveis. O estado de carga é indicado pela luz indicador de carga:
• Verde sólido = carga total, capacidade de 25 ciclos.
• Verde intermitente = menos de 50%, capacidade para menos de 12 ciclos
• Amarelo intermitente = precisa de ser carregado, faltam menos de 4 ciclos.

Durante o carregamento, cada barra branca representa 20% da capacidade da bateria, uma luz amarela 
sólida significa que há capacidade suficiente para pelo menos um ciclo.

Entre em contato com o fabricante se tiver dúvidas sobre o desempenho do equipamento ou se este precisar  
de ser reparado. Não tente consertá-lo sozinho.  

Por vezes, a lâmpada emite um som de “bipe”. Isso pode indicar:
• Início ou fim de um ciclo de iluminação.
• Bateria vazia.
• Início do carregamento da bateria.
• Fim do carregamento da bateria, bateria carregada!
• Aviso de sobreaquecimento
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A lâmpada ficará quente após o uso; Não a use numa atmosfera rica em oxigênio ou próximo a gases 
inflamáveis; e certifique-se de que a lente não toca na pele do paciente (ou na sua).

Se a temperatura ambiente for superior a 30°C, aguarde um período de arrefecimento de 60 segundos 
antes de iniciar um segundo ciclo, caso contrário, o sistema de proteção contra sobrequecimento pode 
ser ativado, terminando prematuramente o ciclo.

30+C

Tal como acontece com outros equipamentos eletrónicos, mantenha a lâmpada em boas condições, use ape-
nas equipamentos e acessórios autorizados e mantenha-os a pelo menos 30cm de distância de fontes fortes 
de emissão de rádio ou equipamentos eletrónicos sensíveis.

Mudar de um local frio para um quente e húmido pode causar condensação interna prejudicial.
Certifique-se de que a lâmpada atingiu a temperatura ambiente antes de ligá-la!

!
Importante lembrar!

Evite o uso de Phovia em animais de estimação com possível fotossensibilidade, como porfiria, com 
hipersensibilidade cutânea ou que estejam a tomar certos medicamentos.
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5 SINGLE-USE • UNIDOSES • EINZELDOSEN • ENKELVOUDIGE DOSISSEN • DOSI SINGOLE

Kit 

Topical photoconverter gel • Gel photoconvertisseur topique • Topisches Photoconverter-Gel 
Topicale gel voor fotoconversie • Gel topico fotoconvertitore 

• To be used with Phovia LED lamp for delivery of Fluorescent Light Energy
• Destiné à être utilisé avec la lampe LED Phovia pour la production d’énergie lumineuse �uorescente
• Zusammen mit der Phovia LED-Lampe zur Erzeugung von �uoreszierender Lichtenergie anzuwenden

• Te gebruiken met de Phovia LED lamp voor het overbrengen van Fluorescente Lichtenergie
• Da usare con la lampada Phovia LED per la trasmissione di Energia Luminosa Fluorescente

For animal use only • À usage vétérinaire uniquement • Für Tiere
Uitsluitend voor gebruik bij dieren • Solo per uso veterinario 

*FLE = fluorescent light energy



VERIFIQUE SE TODOS OS COMPONENTES DO PHOVIA
ESTÃO PRONTOS PARA USAR:
•  O gel no frasco deve ser translúcido, enquanto 

que o gel cromóforo deve ser laranja brilhante. 
Certifique-se de que a ampola de gel laranja permanece 
na embalagem até pouco antes de usar. 

•  Verifique se a lâmpada está carregada: o indicador 
de ligado deve estar iluminado a verde ou amarelo 
(carga baixa mas suficiente para ser utilizado). 

•  Verifique se o vidro da lâmpada está limpo e 
desinfetado antes de usar.

•  Use a espátula para aplicar uma camada de gel  
de cerca de 2 mm de espessura.

•  Cubra toda a área afetada até um máximo de 12 
cm de diâmetro.

•  Use luvas, utilize a espátula fornecida para 
misturar bem o gel laranja com o gel translúcido.

• Lembre-se, uma vez misturados, eles devem ser usados 
imediatamente e devem ficar tapados até aplicação. 

INICIE A TERAPIA COM ENERGIA FLE LIGHTING*:
•  Certifique-se de que todos os presentes usam os 

óculos protetores. Coloque o animal sem olhar  
para a luz ou cubra os seus olhos.

•  Segure a lâmpada: o cone da lâmpada deve estar  
o mais próximo possível da pele sem tocar no gel.

•  Pressione o botão “START / STOP” para iniciar o ciclo; 
ouvirá um sinal sonoro.

•  O cronómetro funcionará por 2 minutos. 
Cada barra no “Indicador de temporizador / nível 
bateria” é de 24 segundos. No final, outro sinal sonoro 
soará e a luz desligará automaticamente.

•  Remova os pensos e remova o pelo.
•  Se for necessário, limpe a área com soro 

fisiológico.

•  Remova suavemente o gel com gaze 
embebida em soro fisiológico.

•  Limpe a lâmpada e guarde-a ou ponha-a   
a carregar.

 

Para mais informação, contacte connosco: 
phoviaiberia@vetoquinol.com
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Reparação cutânea por estimulação lumínica

*FLE = fluorescent light energy

PHOVIA LED LAMP. 
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