MANUAL DE PERFURAÇÃO

A STUDEX
A STUDEX é uma empresa familiar, com sede em Los Angeles,
Califórnia. A empresa foi fundada em 1978 e hoje em dia é líder e
referência mundial na fabricação de brincos para perfuração de
orelhas em aço inoxidável de grau cirúrgico. Atualmente contamos
com uma rede de escritórios em mais de 70 países.
Os produtos STUDEX são testados e aprovados por ministérios de
saúde internacionais e vendidos em todo o mundo, por isso é
garantido o design clássico, reconhecido como a principal linha de
equipamentos de perfuração disponíveis hoje em dia.
No BRASIL a STUDEX atua há mais de 25 anos e está presente na
grande maioria das farmácias. Contamos com uma exclusiva
logística de distribuição e temos escritórios em diversas capitais do
país.
Nossos produtos são todos fabricados em aço inox cirúrgico e
passam por um processo de esterilização que garante a máxima
higiene e proteção. Além disso, nossos brincos são livres de níquel,
o que reforça seu caráter antialérgico. Possuem um desenho com
espessura, comprimento e diâmetro especialmente concebidos
para garantirem a precisão na aplicação e ventilação adequada da
área perfurada, para uma natural, segura e rápida cicatrização.
Toda a nossa linha atende as leis federais de saúde, nacionais e
internacionais, estando devidamente regulamentado na ANVISA,
FDA (Food & Drug Administration), e E.C (European Confederation).
Esse conjunto de qualidade que apresentamos faz com que nosso
produto seja muito procurado pelos consumidores, não somente
para realizar a perfuração da orelha, mas também para adquirir o
produto como um brinco substituto ou para presentear.
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VANTAGENS DO SISTEMA UNIVERSAL STUDEX
1 - O aparelho Studex possui um mecanismo interno para soltar o
adaptador do êmbolo com facilidade. Além disso, um conjunto de
Adapter Clip, em código de cores, está incluído no kit para facilitar a
instalação e a remoção dos adaptadores. Veja as instruções de
carregamento para mais detalhes.
2 - O aparelho anatômico Studex tem conforto para uma pegada
confortável e equilibrada, para controle máximo. O aparelho foi
criado para permitir que o operador tenha um alinhamento melhor
com a orelha, para uma perfuração mais exata.
3 - Na posição “armada”, a ponta do pino ﬁca mais perto da orelha
do que em outros aparelhos. Isso permite que o operador posicione
o brinco com mais precisão, para uma perfuração mais exata.
4 - Os adaptadores são coloridos para diferenciar entre tamanhos
(ﬁg. 1).
5 - As tarraxas se localizam no suporte de plástico, abaixo de cada
brinco, para serem inseridas com mais facilidade no encaixe de
tarraxa. Vale salientar que nossas tarraxas permitem uma maior
ventilação da área perfurada, e com isso possibilita uma
cicatrização mais rápida e com reduzido risco de infecção. Sua
ﬂexibilidade faz com que o brinco se acomode de forma perfeita,
sendo indicado para adultos e crianças.
6 - Utilizado por mais de 40 anos, o aparelho Universal Studex
sempre proporcionou uma perfuração livre de riscos graças ao seu
padrão de qualidade. Compatível somente com brincos genuínos
Studex.
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Nomes dos componentes do aparelho e brincos
Adaptadores
e Grampos

Figura 1

Suporte de plástico

Tarraxa

Brinco

Figura 2

Embalagem
Transparente

Entalhe de
segurança
patenteado

Adptador
(instalado)

Êmbolo

Percursor

Gatilho

Figura 3
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INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA
A. Preparando o cliente
1 - Peça para o cliente escolher o modelo de brinco do display de exposição com
Brincos Studex.
2 - O cliente deve ler, preencher e assinar o formulário Padrão de
Autorização.
3 - Peça-o para sentar-se no local designado para a perfuração.
B. Preparando para a perfuração
Primeiro, se familiarize com o aparelho e os brincos embalados. É muito importante que você se apresente conﬁante, como um proﬁssional, para o cliente.
Quanto mais confortável estiver, mais à vontade o seu cliente vai se sentir. Isso
vai ajudar o cliente a relaxar e aliviar a ansiedade que possa estar sentindo.
1 - Lave as duas mãos. Coloque luvas descartáveis ANTES de começar a
perfuração.
2 - Veriﬁque se há cistos na orelha do cliente. Quando você aperta a orelha e
sente uma pequena e rígida protuberância, que pode se mexer,
provavelmente é um cisto. Se você vê e sente uma protuberância que não se
move, provavelmente é tecido de cicatriz (os cistos não ﬁcam visíveis e podem
ser movidos). Você pode perfurar tecido de cicatriz, mas nunca um cisto,
pois ele pode se romper e liberar debris no tecido em volta, o que causa
infecção.
C. Marcando as Orelhas
1 - Peça ao cliente para retirar outros brincos, se estiver usando;
2 - Limpe as orelhas do cliente com gaze esterilizada ou algodão umedecido
com álcool 70°;
3 - Marque as orelhas com a Caneta de Marcação não-tóxica (veja a ﬁgura 4);
4 - Peça-o para veriﬁcar se concorda com as marcas ANTES de continuar. O
cliente não pode tocar suas orelhas depois de limpas.
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Figura 4

MANUSEIO DO APARELHO DE PERFURAÇÃO
Substituindo um Adaptador
Sem usar o Adapter Clip Studex
1 - Primeiro conferir qual é o
adaptador necessário para os
brincos que você está usando.
Regular, Mini ou Grande.

Figura 5

2 - Puxe o percursor todo para trás, mudando para a
posição “armada” até que o êmbolo não possa mais
ser puxado (Fig. 5). Desta forma, o adaptador poderá
ser removido facilmente com os dedos (Fig. 6).

Figura 6
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3 - Selecione o adaptador adequado para os
brincos que você irá usar. Os adaptadores têm
código de cor para facilitar a identiﬁcação
(Fig.7):

Figura 7

4 - Com o êmbolo na posição “armada”,
pressione o adaptador na frente do êmbolo,
até seu curso ﬁnal (Fig.8).

Figura 8

5 - Depois que o adaptador estiver
colocado corretamente no êmbolo,
puxe o gatilho para voltar o êmbolo
até a posição “desarmada”.

Figura 9
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MANUSEIO DO APARELHO DE PERFURAÇÃO
Substituindo um Adaptador
Usando o Adapter Clip Studex
Leia estas instruções com cuidado antes de usar o Adapter Clip para remover
ou instalar o adaptador, prevenindo danos ao adaptador, ao Clip ou ao
aparelho.

Removendo o Adaptador
1 - Certiﬁque-se de que o aparelho não está
armado.
2 - Coloque o Adapter Clip vazio sobre o êmbolo,
como mostra a ﬁgura 10. Puxe o percursor para
trás. O adaptador vai encaixar no eixo
automaticamente.

Figura 11

Figura 10

3 - Levante o Adapter Clip para
fora do aparelho. O adaptador
vai continuar no clip (Fig. 11).
DICA: Se você estiver usando o
Adapter Clip para guardar os
adaptadores, combine a cor do
Clip com a cor da borda do
adaptador.
Isso
torna
a
identiﬁcação
do
adaptador
apropriado mais facilmente para
a
próxima
operação
de
perfuração.
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Instalando o Adaptador

1 - “Arme” o aparelho.
2 - Encaixe o adaptador apropriado no
Adapter Clipe, conforme mostrado.
3 - Coloque o Adapter Clip (com o
adaptador dentro) sobre o êmbolo, e
encaixe-o na cavidade do aparelho
(Fig. 12).

Figura 12

4 - Puxe o gatilho para soltar o êmbolo,
fazendo assim com que o adaptador se
encaixe (Fig. 13).

Figura 13

NÃO puxe simplesmente o gatilho e
“atire” o êmbolo, pois danos ao
adaptador, ao grampo ou ao aparelho
podem levar o êmbolo a encaixar para
frente.
5 - Depois que o eixo estiver totalmente
para frente, retire o Adapter Clip (Fig. 14).

Figura 14
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“Arme” o aparelho e pressione o
adaptador com ﬁrmeza para certiﬁcar-se
de que está bem colocado no eixo. O
adaptador vai fazer um barulho de
encaixe, quando for colocado de forma
adequada (Fig. 15).

Figura 15

INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA

Limpando o aparelho
Antes e depois de cada perfuração, limpe totalmente a área de encaixe de
tarraxa, limpando com algodão ou cotonete umedecido com álcool 70°.
Carregando o aparelho
1 - “Arme” o aparelho
levando o percursor para
trás até travar no lugar
(Fig. 16).

Figura 16
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2 - Segure o papel traseiro e retire-o,
expondo o suporte de plástico esterilizado
com os brincos e as tarraxas. NÃO TOQUE
OS PINOS depois de abrir a embalagem, ou
a esterilização perde a eﬁcácia (Fig. 17).

Figura 17

3 - Tomando cuidado para não tocar os pinos dos
brincos, vire o suporte de plástico para cima com
seu dedo indicador, para segurar os lados com o
polegar e o dedo do meio. Retire o suporte da
caixa esterilizada. Os brincos devem ﬁcar na
parte inferior e as tarraxas em cima (Figs. 18/19).

Figura 18

Figura 19

4 - Insira um brinco no adaptador e
puxe o suporte em linha reta, para
soltar o brinco do suporte (Fig. 20)

Figura 20
Figura 21

5 - Inverta a posição e mantendo o
aparelho em posição reta, deslize a
tarraxa correspondente (localizada
logo acima do brinco) para dentro
do
encaixe
apropriado,
na
extremidade do aparelho (Fig. 21).
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INSTRUÇÕES PARA FURAR ORELHA
1 - Coloque a orelha entre o encaixe de
tarraxa e o brinco, alinhando a ponta do
brinco com a marca da orelha. Mantendo o
alinhamento adequado, aperte o gatilho
devagar, até que a orelha esteja seguramente
presa pelo aparelho (Fig. 22)

Figura 22

2 - Continue a apertar o gatilho até soltar o
êmbolo. Em menos de um décimo de
segundo, a orelha é furada e a tarraxa é
automaticamente encaixada no pino, com o
espaçamento correto. (Fig. 23).

Figura 23

3 - Solte o gatilho e puxe o aparelho em linha
reta para baixo, com cuidado (Fig. 24).

4 - Repita esse procedimento para outro(s)
furo(s).

5 - Dê ao cliente as instruções sobre cuidados
pós-perfuração, para ele levar para casa.

Figura 24
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OBS: Depois que terminar de furar, pergunte se o cliente consegue ﬁcar de
pé ou se precisa de alguns minutos. Se o cliente se levantar e sentir tontura,
ajude-o a se sentar e faça-o esperar de 3 a 5 minutos antes de sair.
Furo de Cartilagem
Se você estiver furando a área de cartilagem da orelha, é preciso tomar
cuidado
especial
durante
a
perfuração
e
nos
cuidados
pós-perfuração.
Ao furar a cartilagem ao redor da borda da orelha, para os clientes com
cartilagem muito grossa ou bem virada, você vai precisar puxar um pouco a
cartilagem, para “desenrolar”. Esse procedimento serve para assegurar que
o aparelho possa ﬁcar posicionado corretamente.
Sempre que furar na área da cartilagem da orelha, tome cuidado para se
certiﬁcar que o aparelho está perpendicular à superfície da orelha.
Avise ao seu cliente que a cicatrização da área de cartilagem vai demorar um
pouco mais do que a da área do lóbulo.
Área de Cartilagem

É preciso cuidados
especiais ao furar
para essa parte (área
vermelha à direita).
Não fure através da
“borda” enrolada da
orelha.
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CUIDADOS APÓS A PERFURAÇÃO
O cuidado pós-perfuração é o fator mais importante para
manter orelhas furadas saudáveis.
Os Brincos (para furar) não devem ser retirados por 4 a
6 semanas. As tarraxas não podem ﬁcar muito
apertadas contra o lóbulo.
Use solução antisséptica de sua preferência pelo menos
duas vezes por dia, durante as primeiras 6 semanas do
processo de cicatrização. Sem retirar os brincos, aplique a
solução na frente e atrás de cada orelha, usando algodão
embebido ou conta-gotas. Deslize os pinos para frente e
para trás na orelha, com cuidado, para a solução entrar no
buraco. Gire os pinos (como se desse corda em um relógio),
duas ou três vezes por dia.
Use a solução antes de tomar banho, para proteger de
spray de cabelo, sabão, xampu e outros produtos. Depois
de tomar banho ou lavar os cabelos, as orelhas devem ser
bem enxaguadas, e limpas com nova aplicação de solução
antisséptica.
A solução deve ser usada diariamente para ajudar a
previnir a incidência de infecção. Mesmo depois que as
orelhas já cicatrizaram, e se o cliente já estiver usando
outros brincos, a solução deve ser usada regularmente,
para manter as orelhas saudáveis e os brincos limpos.

14

15

1 - Veriﬁque os pinos quanto ao
espaço.

2 - Não aperte muito a tarraxa ao
brinco.

3 - Aplique a Solução na frente e
atrás.

4 - Deslize o brinco para frente e
para trás, para a solução penetrar
no buraco.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
A
melhor
maneira
de
estar
preparado
para
qualquer
problema que possa ocorrer durante a perfuração é ler esta seção ANTES do
que possa ocorrer. Com alguns passos simples, você vai estar preparado
para lidar com quase qualquer situação.
Em operação normal, o pino não é solto do adaptador, pois o mesmo não se
prendeu a tarraxa.
1 - Se a
adaptador:

tarraxa

não

ﬁca

presa

e

o

pino

continua

no

A. Segure o êmbolo com o polegar, pela parte de trás do botão do
percursor. Isso evita que o brinco se mexa.
B.
Certiﬁque-se
de
que
a
corretamente no encaixe apropriado.

tarraxa

esteja

colocada

C. Aperte o gatilho todo para trás até o ﬁm.
D. Solte o Gatilho.
Normalmente isso vai fazer a tarraxa se prender ao brinco, e o pino vai se
soltar do aparelho.
2 - Se o pino não tiver atravessado totalmente a orelha, ou se o
procedimento acima não resolver o problema:
A. Embeba um pedaço de algodão com Solução antisséptica de sua
preferência.
B. Remova o pino e aplique pressão na área furada com o algodão
C. Com um novo pino esterilizado, fure novamente através do mesmo
buraco, como se fosse um primeiro furo. Siga os procedimentos de
cuidados pós-perfuração.
OBS: Se precisar remover um brinco e furar novamente com um novo
brinco, certiﬁque-se de usar luvar de látex descartáveis, e ter às mãos
pedaços de algodão. Jogue fora as luvas, o algodão e os cotonetes usados de
forma apropriada, após ter concluído a perfuração. Qualquer brinco aberto,
mas não usado, deve ser jogado fora.
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Central de Atendimentos: (21) 2121-1950
sac@studex.com.br
www.studex.com.br

