
MANUAL DE INSTRUÇÕES

Gerador Profissional de óleo medicinal



oxipower

Você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido 
dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e 
baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é desenvolvido com tecnologia própria da Oxipower, 
uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes 
de iniciar a utilização do seu Gerador Profissional de óleo medici-
nal. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do apare-
lho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e 
vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu sanitizador acesse o site www.
allkit.com.br/oxipower.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada 
pelo aparelho.

Parabéns !



gerador de óleo medicinal
O Gerador de óleo medicinal Oxipower foi projetado para uso profissional e pode ser 

utilizado de forma contínua e ininterrupta. 

Único aparelho 4 em 1:

• Gerador de ozônio medicional 
• Gerador de óleo ozonizado
• Ozonizador de água
• Oxi-Sanitizador de ambientes

Você pode fazer a Oxi-Sanitização do seu consultório

Uso sem oxigênio medicinal:
O seu gerador de ozônio medicinal tem um micro-compressor incorporado e por isso, 

você pode, opcionamente, utiliza-lo sem oxigênio medicinal. Valem lembrar que o ar 
ambiente tem menos de 20% de oxigênio e por isso a concentração será reduzida

ítens que acompanham o gerador:

01 Aparelho gerador 
de óleo ozonizado 

Medicinal

01 Mangueira de 
silicone com difusor 

de ozônio

01 Mangueira de 
silicone p/ Recipiente 

de vidro

01 Regulador de 
Fluxômetro

Acessórios que não acompanham o kit: cilindro com registro para oxigênio medicional e recipiente 
de vidro p/ ozonizar óleo



gerador de óleo medicinal



modo de uso

1. Retirar as tampinhas dos terminais 
lower-locker e  registro 3 vias;

2. Conecte o cilindro de oxigênio me-
dicinal;

3. Encaixar a seringa no registro 3 vias;
4. Abrir o registro 3 vias na posição da 

seringa; 
5. Opcionalmente você pode utilizar 

a mangueira de silicone (acessório 
1)  como uma extensão. Você pode 
conectar a mangueira no registro 3 
vias e a seringa na outra ponta da 
mangueira;

6. Regular o Fluxo de oxigênio (no regu-
lador fluxômetro)

7. Ligar o gerador de ozônio: (Escolher 
a posição 1, 2 ou 3, conforme a con-
centração de ozônio desejada. - Veja 
a tabela de concentração)

8. Abrir o registro do cilindro para liberar 
o oxigênio;

9. Acompanhe a quantidade de ozônio 
desejada.

10. Fechar o registro do cilindro para sus-
pender o oxigênio;

11. Desligar o gerador de ozônio;
12. Gire o registro 3 vias para a posição 

do destruidor de ozônio. O excesso 
de ozônio (resíduo) será canalizado 
para o destruidor de ozônio e butido 
no seu aparelho.

13. Retire a seringa com o ozônio. Está 
pronta para você aplicar.

14. Após o uso, coloque as tampinhas 
dos terminais lower-locker e  regis-
tro 3 vias



tecnologia Manutenção e Proteção da Pele:
• Auxilia na manutenção, hidratação, nutrição e 

proteção da pele.

• Eficaz para inflamações, acnes, pequenos 
ressecamentos e irritações. Com suas pro-
priedades restauradoras, cicatrizantes e anti-
oxidantes

• É rico em vitamina E e Ácidos Graxos (Ômega 
6 e 9).

• Arranhões, machucados, inflamações, mico-
ses, lesões, cortes, feridas e outros problemas 
aparecem em nossa pele.

• O óleo ozonizado é um incrível regenerador, 
contribuindo com o processo de cicatrização e 
protegendo a pele num estado mais sensível.

• Também tem efeito contra fungos e bactérias

• Oleozon Girassol pode ser utilizado no corpo 
inteiro. 

O ozônio é produzido à partir do oxigênio do ar ambiente, através do “Efeito Co-
rona” e a tecnologia Oxipower utiliza módulos com eletrôdo de titânio e célula de 
quartzo que garante alta qualidade e concentração de ozônio, com baixo consumo 
de energia elétrica e maior vida útil do sistema.

Existem diferentes protocolos que orientam a produção de óleos ozonizados, que 
variam em relação ao tipo de óleo, tempo de ozonização e concentração de ozônio.

O tipo de óleo, você escolhe, sendo o mais utilizado o óleo de girassol
O tempo de ozonização você decide, bem como ajusta a concentração de ozônio 

através da quantidade de oxigênio no regulador fluxômetro.

O óleo de girassol ozonizado  é um produto natural e Pode ser utilizado inúmeras 
aplicações, sendo excelente para a saúde e estética da pele.



• Corte, feridas e machucados
• Acnes
• Psoríase, escamação
• Pele seca e rachada
• Alergias, irritações, picadas de insetos
• Pós-barba: amacia e acalma a pele. Anti inflamatório local para pe-

los encravados e inflamados, normalmente na região do pescoço.

aplicações
rosto

• Pode ser usado nos lábios e dentro da boca.
• Excelente hidratante de Lábios rachados e ressecados
• Para tratar Herpes e Aftas.

boca

corpo

mãos e pés

• Para cicatrizar Corte, feridas e machucados.
• Dermatites e Eczemas (Inflamações na pele)
• Combate Fungos, trata Lesões e Herpes Zoster.
• Ótimo para Queimaduras e Assaduras e Picadas de insetos

• Ótimo para Mãos e pés secos e rachados
• Trata Fungos e micoses nas unhas
• Acelera a cicatrização de Cortes, feridas e machucados



A garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e, para usufruir a mesma, você deverá apresentá-la. O seu Gerador Profissional 
de óleo ozonizado tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 06 (seis) meses, sendo que a garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam 

originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu Gerador Profissional de óleo ozonizado, dirija-se ao distribuidor onde você 
adquiriu seu aparelho, ou ainda, entre em contato com a Oxipower, através do e-mail mariano@allkit.com.br.

oxipower

GARANTIA



Nós da Oxipower agradecemos pela sua escolha e confiança. Esperamos que 
seu trabalho seja mais eficiente e ágil com nosso produto a sua disposição. 
Caso ocorra alguma dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor ma-
neira e, menor tempo possível. Seguem, abaixo nossos contatos. 

Obrigado!

GERADOR DE ÓLEO medicinal

www.oxipower.com.br

comercial5@allkit.com.br

19 3829.1124 / 19 9.9617.3944

Rua Antenor Bergamo I Parque dos Cocais 
Valinhos SP I CEP 13273-182

http://www.oxipower.com.br

