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Possibilidades 
infinitas de 
tratamento
2 X 2 X 6 =

O Lumenis LightSheer INFINITY abre um mundo 
de possibilidades infinitas de tratamento por laser. 
Pacientes com diferentes origens étnicas e tipos de 
pele procuram cada vez mais soluções ajustadas 
às suas necessidades. Com o LightSheer INFINITY 
pode personalizar o tratamento como nunca 
possível e oferecer uma solução ideal para cada 
um dos seus pacientes. O LightSheer INFINITY é 
uma inovação na redução de pelos e fornece um 
tratamento eficaz, rápido, seguro e confortável. 
Também pode oferecer uma solução aos seus 
pacientes para lesões pigmentadas e vasculares, 
PFB e redução de rugas. 

Para responder a estas necessidades, o LightSheer 
INFINITY está equipado com: 

• 2 comprimentos de onda de díodo - 805 nm 
e 1060 nm 

• 2 tecnologias avançadas 

• 3 diâmetros de spot que facilitam 6 opções 
de tratamento 
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Tecnologia com 
potencial infinito

Plataforma de laser com duplo 
comprimento de onda

O LightSheer INFINITY é o primeiro sistema 
de duplo comprimento de onda equipado 
com um grande diâmetro de spot (22 mm 
X 35 mm) e um mecanismo exclusivo de 
redução da dor que fornece o tratamento 
mais rápido e mais confortável para tipos de 
pele mais escuros gerando um rápido retorno  
do investimento.

Os comprimentos de onda de 805 nm e 
1060 nm permitem o tratamento de tipos de 
pele tanto mais claros como mais escuros 
(incluindo pele bronzeada), todo o ano. 

Tratamento rápido para todos 
os pacientes

A HIT™ (High-Speed Integrated 
Technology) assistida por vácuo 
com o diâmetro de spot 22 mm 
X 35 mm, está agora disponível 
em ambos os comprimentos 
de onda, permitindo que realize 
um tratamento rápido com uma 
elevada taxa de cobertura.

Experiência de utilizador inovadora

O LightSheer INFINITY foi concebido para fornecer um interface 
avançado de fácil utilização e um suporte eficaz ao utilizador: 

• Interface gráfico de utilizador avançado - predefinições intuitivas para 
uma rápida curva de aprendizagem e delegação fácil do tratamento.

• Capacidade de conectividade remota - para assegurar um suporte 
imediato e completo ao utilizador.

O tratamento com o LightSheer 
Infinity é mais do que 75% 
mais rápido do que a média do 
mercado e pode ser realizado 
todo o ano, assegurando 
uma elevada satisfação do 
paciente e um rápido retorno do 
investimento. 

Confortável

O INFINITY é o único sistema 
que utiliza um mecanismo 
exclusivo de redução ativa 
da dor que assegura que a 
experiência de tratamento 
dos seus pacientes seja mais 
confortável sem a necessidade 
de géis ou anestésicos. 
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Diâmetros 
ideais do spot

ET (9 mm X 9 mm) LR (9 mm x 27 mm)HS (22 mm x 35 mm)

Diversidade de aplicadores ChillTip™ - utilize a tecnologia de 
arrefecimento por contacto ChillTip™, potenciada pela alta fluência. 
Concebidos para tratar áreas pequenas e médias do corpo.

Alta velocidade (22 mm x 
35 mm) - utiliza a HIT™ (High-Speed 
Integrated Technology) assistida 
por vácuo para tratar áreas 
grandes do corpo. Este diâmetro 
de spot fornece um tratamento 
extremamente rápido e confortável.

mm) m X 9 mm) 

Diâmetros ideais do spot para tratamentos de 
depilação: 

Para tratar todas as áreas do corpo e tipos de pelo 
com eficácia, o LightSheer INFINITY oferece dois 
mecanismos de ação (a HIT™ assistida por vácuo 
de baixa fluência e a ChillTip™ de alta fluência) com 
uma diversidade de diâmetros de spot que pode ser 
facilmente trocado na peça manual.



1. A pele é arrefecida antes e 
durante o tratamento.

2. A pele é comprimida*.  
O raio laser é aplicado à 
pele e o alvo é danificado.

Como Funciona a ChillTipTM

Como a Funciona a HITTM

O vácuo atrai suavemente a pele 
para a peça manual, a pele é bem 
esticada e o alvo é aproximado da 
fonte de energia.

A energia é aplicada ao alvo, 
provocando a dispersão dos 
melanócitos e a constrição do fluxo 
sanguíneo.

O alvo é danificado e a pele é 
libertada.

Como 
Funciona

Vantagens da tecnologia integrada de alta 
velocidade (HITTM)

Aumento da eficácia: ao esticar a pele existe uma redução 
nos cromóforos concorrentes e a energia do laser é 
administrada com mais eficiência. Com os tipos de pele mais 
escuros que tem elevadas concentrações de melanócitos esta 
vantagem assume ainda mais importância. 

Maior segurança: com a proximidade do alvo em relação à 
fonte de energia, a segurança do tratamento aumenta para 
todos os tipos de pele, uma vez que é absorvida menos 
energia pela epiderme e é necessária fluência mais baixa. Além 
disso, o comprimento de onda do díodo de 805 nm LightSheer 
tem um excelente perfil de segurança e o comprimento de 
onda do díodo de 1060 nm LightSheer oferece uma segurança 
superior para tipos de pele mais escuros. 

Diminuição da dor: o mecanismo de vácuo ativa os recetores 
táteis e de pressão da pele para bloquear naturalmente a 
transmissão da dor para o cérebro durante o tratamento.

Tratamento mais rápido: com um diâmetro de spot 
de 22 x 35 mm, as áreas grandes podem ser tratadas 
rapidamente, sem a necessidade de arrefecimento ou 
anestésicos.

Vantagens da tecnologia ChillTipTM

Segurança melhorada: maior proteção epidérmica é 
conseguida através do arrefecimento por contacto ChillTip.

Aumento do conforto: ao arrefecer continuamente a pele, 
a dor e o desconforto são significativamente reduzidos.

Maior eficácia: a compressão da pele roda o folículo (do 
pelo) aproximando-o da superfície, branqueia os vasos 
sanguíneos e reduz os cromóforos concorrentes. Para os 
tipos de pele mais escuros esta vantagem é ainda mais 
significativa, uma vez que a sua concentração de melanina 
é maior.

*A compressão da pele não é recomendada ao tratar de lesões vasculares.



Com o LightSheer INFINITY, a Lumenis aperfeiçoou a sua inovadora e já estabelecida tecnologia. Ao 
potenciar as vantagens validadas clinicamente do comprimento de onda 805 nm - velocidade, conforto, 
segurança e eficácia para um comprimento de onda adicional - 1060 nm - a Lumenis criou o mais 
avançado sistema de duplo comprimento de onda e introduziu a geração seguinte da redução de pelos 
por laser. 

Antes DepoisDepois

Cortesia de Sushil Tahiliani, M.D. Comprimento de onda 
1060 nm, peça manual de alta velocidade, seguimento 
passado 1 mês após 5 tratamentos 

Cortesia de Suzanne L. Kilmer, M.D. Comprimento de 
onda 805 nm, peça manual de alta velocidade, seguimento 
passados 6 meses após 3 tratamentos

Antes

Resultados clínicos 
com potencial infinito 



Testemunhos 
dos especialistas

“Na minha clínica há uma grande procura 
de depilação em áreas grandes do corpo. 
Com a peça manual de alta velocidade 
INFINITY, posso concluir o tratamento 
da perna ou costas em menos de 10 
minutos. Os resultados da depilação são 
consistentes com outros dispositivos 
que estão associados a um desconforto 
muito maior. Ao longo dos anos testei 
muitas tecnologias de depilação e acredito 
firmemente que o LightSheer INFINITY da 
Lumenis é único no mercado.”

E. Victor Ross, M.D.

“O LightSheer INFINTY define o padrão de 
depilação a laser. Com dois comprimentos 
de onda e seis métodos de tratamento 
possíveis de escolher, tenho a liberdade 
de ajustar os tratamentos para melhor 
satisfazer as necessidades de cada paciente. 
Vejo excelentes resultados todos os dias 
 e os tratamentos são confortáveis.  
O melhor de tudo é poder tratar todos os  
tipos de pele, durante todo o ano.”

Omar A. Ibrahimi, M.D., Ph.D. 
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Sobre a Lumenis

A Lumenis é uma líder global no campo das soluções clínicas minimamente invasivas para os mercados cirúrgico, oftalmológico e estético, com 
especialização de renome no desenvolvimento e comercialização de tecnologias inovadoras à base de energia, incluindo laser, luz pulsada intensa (IPL, 
Intense Pulsed Light) e radiofrequência (RF). Durante quase 50 anos, os produtos pioneiros da Lumenis redefiniram os tratamentos médicos e estabeleceram 
inúmeros padrões de ouro tecnológicos e clínicos. A Lumenis criou com êxito soluções para doenças anteriormente incuráveis, além de ter concebido 
tecnologias avançadas que revolucionaram os métodos de tratamento existentes em cada um dos segmentos verticais em que opera. Os nossos esforços 
de inovação derivam de um empenho intransigente em melhorar a saúde e bem-estar dos nossos pacientes; em tratar necessidades novas e crescentes 
das populações idosas; e em oferecer aos profissionais médicos soluções de ponta que se enquadram perfeitamente no ambiente da economia da saúde 
do século XXI. Por todo o mundo, trazemos energia aos cuidados de saúde.

© 2014 Todos os direitos reservados. O Grupo de Empresas Lumenis. PB-1003140PT Rev. A. Lumenis, o seu logótipo, 
LightSheer INFINITY, HIT e ChillTip, são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas do Grupo de Empresas 
Lumenis. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lumenis tem a certificação ISO 13485:2003. 
| O LightSheer INFINITY tem a aprovação CE. | O LightSheer INFINITY tem a aprovação da FDA. PB-1003140PT Rev. A
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Plataforma LightSheer INFINITY

Peça manual HS Aplicador ET ChillTipTM Aplicador LR ChillTipTM

E

Tipo de laser Matrizes de diodos AIGaAs Matrizes de diodos AIGaAs Matrizes de diodos AIGaAs

Comprimento de onda 805\1060 nm (nominal) 805\1060 nm (nominal) 805\1060 nm (nominal)

Diâmetro do spot 22 mm X 35 mm 9 mm X 9 mm 9 mm X 27 mm

Taxa de repetição Até 3 Hz Até 3 Hz Até 3 Hz

Repetição de impulsos 1 a 3 impulsos 1 Impulso 1 Impulso

Fluência 4,5-12 J/cm2 20-80 J/cm2 5-25 J/cm2

Largura do impulso 30-400 ms 5-400 ms 7,5-400 ms

Potência do pico 2300 W 1600 W 1600 W

Gestão do conforto Assistida por vácuo (até 18 inHg) Arrefecimento por contacto Chilltip (2O C) Arrefecimento por contacto Chilltip (12O C)

Parâmetros predefinidos Sim Sim Sim

Garantia 1 Ano 1 Ano 1 Ano

Serviço no local Sim; peça manual substituível Sim; peça manual substituível Sim; peça manual substituível

E

Elétricas 100-240 VAC, 15 A máx. | 50/60 Hz. | Tomada de ligação à terra monofásica

Peso 58 kg

Dimensões (LxPxA) 44 x 50 x 123 cm; (17,4 x 19,7 x 48,6 pol.)

Indicações de Utilização

Tratamento de lesões vasculares, incluindo angiomas, hemangiomas, telangiectasia, veias das pernas e outras lesões vasculares benignas.

Depilação, redução permanente dos pelos e tratamento da pseudofoliculite da barba (PFB).

Tratamento de lesões pigmentadas benignas, incluindo manchas da idade, lentigos solares, manchas café-com-leite, nevo de Ota/Ito, melasma, nevo de Becker 
e outras lesões pigmentadas benignas.

Tratamento de rugas (apenas para peças manuais de 1060 nm).

Utilizar em todos os tipos de pele (tipos de pele de Fitzpatrick I – VI), incluindo pele bronzeada.

Especificações

AMÉRICAS

San Jose, CA, EUA

Tel.: +1 408 764 3000
 +1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

EMEA

Dreieich Dreieichenhain, 
Alemanha
Tel.: +49 6103 8335 0 
Fax: +49 6103 8335 300

Roma (RM), Itália
Tel.: +39 06 90 75 230 
Fax: +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Reino Unido
Tel.: +44 20 8736 4110 
Fax: +44 20 8736 4119

JAPÃO

Tóquio, Japão

Tel.: +81 3 4431 8300
F +81 3 4431 8301

ÁSIA/ PACÍFICO

Pequim, China

Tel.: + 86 10 5737 6677

Gurgaon, Índia
Tel.: + 91 124 422 07 95

Kowloon, Hong Kong
Tel.: + 852 217 428 00 
Fax: + 852 272 251 51

Para obter mais informações: www.lumenis.com

T. 226 051 210

F. 226 051 219

E. geral@slyou.pt  

LISBOA | Filial

R. Rodrigues Sampaio, 7/7A 

2795-175 Linda-a-Velha 

T. 214 155 117/8

F. 214 155 185

www.sweetlineyou.pt


