
Seu Kit vem acompanhado
por 3 rolinhos e uma maleta

“Rolinhos para Endermoterapia”

“Descrição das Partes”
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A Cabo
C Rosca Adaptador
D Manopla
E Borracha Menor
F Rosca Cabeçote
G Filtro
H Anel para Filtro

B Cabeçote
I Furo 
J Borracha Maior
K Rosca
L Anel L do Cabeçote
M Roletes
N Pinos
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Limpeza dos Roletes:

1 . Desenrosque o Anel do Cabeçote
conforme mostrado na Figura 1.

2 . Desencaixar os Rolinhos e os pinos do 
Anel para fazer a Limpeza.

3 . Após a Limpeza, colocar os Pinos dentro 
dos Roletes, e encaixá-los com suave 
pressão no Anel.

4. Colocar o Anel novamente no Cabeçote, 
enroscar como mostrado na Figura 1, 
observando o alinhamento  para que os 
Roletes fiquem na posicão correta para o 
trabalho.

Não retirar o Anel de Borracha, pois sem 
ele não haverá pressão suficiente para 
efetuar o Trabalho.

Troca do Filtro:

1 . Desenrosque o Cabo conforme mostrado 
na Figura 1.

2 . Retire o Anel para Filtro (H), e em 
seguida substitua o Filtro.

3. Coloque Novamente o Anel para Filtro e 
volte a colocar o Cabo no Cabeçote como 
indicado na Figura 1.

Não retirar o Anel de Borracha, pois sem 
ele não haverá pressão suficiente para 
efetuar o Trabalho.



ROLETES

Os três roletes de endermoterapia são desmontáveis, o que facilita a limpeza e a 
adaptação de um filtro de papel (figuras 1, 2 e 3) que impede a passagem, para dentro do 
equipamento, de impurezas e de cremes e óleos de massagem que são utilizados durante a 
aplicação. Portanto, por serem de fácil higienização e por possuírem um filtro de proteção 
interna, permitem a utilização de cremes de massagem, dispensando a utilização de 
malhas.

A limpeza dos roletes é necessária após cada aplicação da técnica, o que garante a 
higienização e a exclusão de meio de  contaminação para sua cliente/paciente. A 
higienização de cada peça do rolete desmontado, pode ser realizada  em água corrente e 
imersão em produtos anti-sépticos. 

Os roletes exercem uma pressão negativa nos tecidos cutâneos, sendo que no seu 
interior existem 2 rolinhos que facilitam o pinçamento tecidual, promovendo uma 
massoterapia por rolagem, resultando numa maior mobilização do tecido subcutâneo.

Os roletes são indicados nos quadros de celulite, gordura localizada, estrias e 
déficits circulatórios, auxiliando no encremento circulatório, tanto venoso quanto 
linfático, e na impactação dos processos fibróticos dos tecidos acometidos pela 
lipodistrofia.

Os movimentos na terapia são realizados seguindo a orientação da anatomia e 
fisiopatologia linfática e circulatória, sendo que nas impactações fibróticas utiliza-se 
movimentos circulares cruzados de tração (técnica de movimento em 8) com menores 
amplitudes de deslocamento.

As principais e absolutas contra-indicações da utilização das técnicas de roletes de 
endermoterapia são:

!Insuficiência circulatória

!Processos oncológicos

!Processos Inflamatórios agudos 

!Pós operatórios imediatos ou precoces

!MMII Varicosos

Os roletes de tamanhos médio e grande são mais utilizados em regiões corporais  
acometidas pela lipodistrofia gelóide, sendo que o rolete de tamanho pequeno tem maior 
desempenho em regiões de procedimentos/tratamentos menores, como nos casos de 
estrias corporais, com trabalho de incremento de aporte sangüíneo mais localizado.
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