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O AVANÇO DO PLASMA PARA 
MÚLTIPLOS TRATAMENTOS

OFTALMOLOGIA:

• Blefaroplastia 
   não cirúrgica

• Rejuvenescimento 
   Periorbital

• Dermoide e Lipodermoide

• Cisto Conjuntival

• Concreções da Conjuntiva

• Remoção de Pterígio

• Xantelasma

• Congiuntivochalasi

• Subjuntivo Nevado

• Entrópio Palpebral

• Remoção de Pterígio 
   com auto-enxerto conjuntival

• Ptose Unilateral Congênita

• Calázio

• Oclusão Pontual

• Ectrópio Palpebral

• Cisto e Tumor Palpebral



PLASMA
PLEXR: O AVANÇO DA TECNOLOGIA PARA A OFTALMOLOGIA

Cirurgia não invasiva em oculoplastia: Plexr é a mais recente e 
inovadora modalidade de tratamento minimamente invasiva para 
oftalmologia. A GMV tem orgulho de ser um fabricante pioneiro da 
tecnologia exclusiva de plasma usada no campo da oftalmologia 
que a  está trazendo para o mercado brasileiro: House of Vision
um Gerador Eletrônico de Plasma que explora a ionização dos 
gases presentes no ar, gerando um pequeno arco elétrico que 
atua no nível do tecido supercial, causando a sublimação sem 
causar danos aos tecidos circundantes. Assim realiza os 
procedimentos sem incisões, sem pontos, sem cicatrizes, sem 
complicações.

A segurança do tratamento com Plexr na superfície ocular é 
clinicamente comprovada. Possui uma tecnologia patenteada 
que oferece uma alternativa aos procedimentos cirúrgicos 
invasivos, reduzindo os tempos de recuperação e quaisquer 
complicações que possam surgir antes e após a cirurgia, bem 
como o desenvolvimento inovador da medicina estética e 
tratamentos para rejuvenescimento facial do paciente. 

Nesta tecnologia, o calor que é gerado não se espalha na área 
circundante o que o que o torna perfeito para operar em áreas 
(como pálpebras) que não são adequadas para outros 
dispositivos ou tecnologias. O Plexr é potenciamente usado como 
um método alternativo para o tratamento de certos distúrbios na 
conjuntiva ocular sem recorrer a procedimentos cirúrgicos 
convencionais.

Cirurgia estética e funcional para pálpebras, 
canais orbitários e lacrimais

Este projeto inovador, chamado "Método PANIS" (Cirurgia Não 
Invasiva Assistida por Plasma), foi desenvolvido pelo Iranian 
Vision Research Center. O objetivo é introduzir um novo método 
de tratamento, trabalhando em diretrizes precisas para uma 
técnica de aplicação de plasma melhor e mais ecaz para o 
tratamento de uma série de distúrbios da superfície ocular.

Versatilidade: O Plexr pode funcionar com total segurança e 
ecácia na pele e na conjuntiva ocular, conforme comprovado 
cienticamente e publicado na literatura internacional.

Não cirúrgico: não é necessário levar o paciente para a sala de 
cirurgia (é realizado no seu próprio consultório médico). Nada de 
anestesia ou pontos.

Economia: Custos muito mais baixos (em comparação com 
tratamentos tradicionais).

Pterígio Oclusão pontual

Pinguecula Ectrópio

Conjuntivocálase Conjuntivocálase

Nevo conjuntival Cisto conjuntival

Concretização conjuntival Calázio

Blefaroplastia Não Cirúrgica

Rejuvenescimento Perioribital



Considerado como o 4º estágio da matéria, quando gerado ele realiza a 
sublimação, que é a transição direta do estado sólido da matéria para o gasoso 
sem passar pelo estado líquido, desta forma realiza a eliminação do excesso da 
pele sem causar danos aos tecidos adjacentes e à lâmina basal, sem causar 
brose ou necrose.

Através da sublimação dos corneócitos (parte mais externa na pele) realiza a 
retração dos tecidos pela transferência de calor seletivo, proporciona a 
regeneração do extrato córneo, estimulação da derme (broblastos) e assim, a 
produção de novo colágeno do tipo III. Na aplicação, o uxo de íons não se 
espalha profundamente, desta forma mantêm a lâmina basal preservada assim 
como não gera danos para a derme.

O PLEXR realiza a bleforaplastia não cirúrgica: remoção de rugas e acidez na 
região dos olhos, Rejuvenescimento Periorbital e muito mais: Dermoide e Lipoder-
moide, Cisto conjuntival, Remoção de pterígio, Xantelasma,  Congiuntivochalasi, 
Subjuntivo nevado,  Entrópio palpebral, Calázio e muito mais.

O equipamento é portátil, tela touch screen e 03 Aplicadores Wireless diferentes, 
com bateria de longa autonomia e potências diferentes, o que possibilita uma 
ampla gama de tratamentos com a parametrização correta.

O que é o Plasma?

R. Maestro Cardim, 354 - Cj.123 - Bela Vista, São Paulo - SP, 01323-000   -   house.of.vision@terra.com.br

www. .com.brhouseofvision /houseofvision /h_visionTEL.: (11) 3283-5362

A GMV recomenda e enfatiza o uso apenas 
de ponteiras ociais do Plexr.

Esses tipos de agulhas, fabricadas com 
aço inoxidável de grau médico, são 
concebidas para funcionar em conjunto 
com os aplicadores da Plexr: elas foram 
estudadas e projetadas para gerar a 
quantidade correta de plasma. 

3 Aplicadores Wireless com Potências Diferentes:
diversos tratamentos realizados de acordo com parametrização correta

Equipamento com 03 anos de Garantia!
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