
 
 

 

Termo de Responsabilidade - Ultracavitação 

 
 
1 - A Cavitação da Kavix Avatar Kld - Ultracavitação define-se a partir do efeito produzido pelas ondas 
combinadas de distintas frequências, que geram de forma controlada e repetida, micro-borbulhas de 
vazio no interior de um líquido, fluido ou material fisiológico. 
Estas ondas interatuam, gerando um elevado aumento de pressão interna pelo efeito de vibração 
molecular e da cavitação. O efeito das borbulhas é o aumento da temperatura, já que acumulam 
energia até ao colapso e à implosão, que originam uma diluição dos depósitos de gordura localizados. 
 
2 – A Cavitação da Kavix Avatar Kld está indicado para casos de Celulite, Gordura Localizada superior 
a 4 cm, Envelhecimento Cutâneo, Fibrose pós-operatória em cirurgias plásticas, flacidez cutânea. 
 
3 - Antes do início do tratamento de cavitação são aconselhados testes de controlo dos níveis de 
Colesterol, Triglicéridos e Glicemia (antes da 1ª sessão e na 5ª sessão). 

 
 
Contra-Indicações: 
 

 Pessoas com marca-passo; 

 Câncer; 

 DIU; 

 Gestantes; 

 Colesterol, Triglicéridos e Glicemia altos; 

 Neoplasias; 

 Próteses metálicas; 

 Expetativas não realistas. 

 Tumores malignos; 

 Cérebro ou área bulbar; 

 Testículos; 

 Infecções; 

 Tromboflebites agudas; 

 Área precordial; 

 Áreas de sensibilidade alterada; 

 Globo ocular; 

 Áreas com circulação inadequada; 

 Ósteo sínteses plásticas; 

 Pacientes em tratamento de fertilização; 

 Hipercolesterolemia; 

 Áreas com menos de 4,0cm de camada adiposa; 

 Doenças autoimunes; 

 Pós-operatório; 

 Hipertensos e diabéticos; 

 Placas metálicas; 

 Período menstrual; 

 Prótese de silicone; 

 Lipoenxertia; 



 
 

 
Após-Tratamento: 
 

 Não ingerir alimentos gordos e fazer uma alimentação equilibrada; 

 Beber diariamente 2 a 3 litros de água, principalmente 2 horas antes do tratamento; 

 Efetuar após cada sessão um tratamento de drenagem linfática manual ou mecânica para 
que o organismo liberte todas as toxinas e exercício físico (ativo ou passivo); 

 
Tomei conhecimento de todo o processo do tratamento e das contra-indicações que me foram 
explicadas em linguagem clara e simples e a pessoa que me atendeu esclareceu todas as minhas 
dúvidas. 
 
Fui informada e compreendi tudo o que me foi dito e em tais condições,  
 
Autorizo 
Que me seja realizado o tratamento de Ultracavitação. 
 
 
 
 
Assinatura__________________________________________________ Data____/____/____ 
 


