
Aumentar a satisfação dos seus clientes

O Ponto de Partida 
para o seu Sucesso.

LightSheer® 
DESIRE

™

Plataforma LightSheer DESIRE

Peça Manual HS XC ET

Especificações Técnicas:

Tipo Laser Séries de Diodo AIGaAs Séries de Diodo AIGaAs Séries de Diodo AIGaAs

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

Tamanho do Spot 22 mm X 35 mm 12 mm X 12 mm 9 mm X 9 mm

Taxa de Repetição Até 3 Hz Até 3 Hz Até 3 Hz

Repetição do Impulso 1 – 3 impulsos 1 Impulso 1 Impulso

Fluência 4.5-12 J/cm2 10-40 J/cm2 10-100 J/cm2

Largura do Impulso 30-400 ms 5-400 ms 5-400 ms

Potência de Pico 2100 W 1900 W 1600 W

Gestão de Conforto Assistido a vácuo (até 18inHg) Arrefecimento de contacto com Chilltip (5O C)

Predefinições Sim Sim

Assistência no Local Sim; peça manual substituível Sim; peça manual substituível

Especificações da Plataforma

Elétrica 100-240 VAC, 12 A máx. | 50/60 Hz. | Saída com ligação à terra unifásica

Peso 32 Kg (70.55 lbs.)

Dimensões (L x P x A) 51 x 60 x 42 cm; (20.1 x 23.6 x 16.55 in) 

Indicações de Uso

Remoção de pêlos, redução permanente de pêlos e tratamento para a Pseudofoliculite da Barba (PFB)

Tratamento de lesões vasculares, incluindo angiomas, hemangiomas, telangiectasia, lesões nas veias da perna e outras lesões vasculares benignas

Tratamento de lesões pigmentadas benignas

Especificações

Cada vez mais pessoas querem eliminar os pêlos de forma permanente. Querem um tratamento que seja eficaz, rápido e 
confortável. Para responder a estas necessidades, a Lumenis, líder em tecnologias de laser e luz pulsada, desenvolveu o 
LightSheer DESIRE para que possa:

Cresça 
com 
Desire

Para lhe proporcionar possibilidades de tratamento 
otimizadas, o LightSheer DESIRE portátil vem com:

• O laser de diodo “Padrão-ouro” 805nm
• Escolha até 3 manípulos com vários tamanhos de spot 
• 2 tecnologias avançadas
• Funcionalidades atualizáveis: acrescente possibilidades à 

medida que a sua procura aumenta 

As funcionalidades únicas do LightSheer DESIRE 
permitem proporcionar aos seus pacientes:
• Tempo de tratamento reduzido 
• Conforto máximo no tratamento
• Resultados otimizados
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Beneficiar de um rápido retorno do investimento

Fazer crescer o seu negócio

23
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Tempo de tratamento reduzido 
em mais de 75% e desconforto 
de tratamento minimizado
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2 TECNOLOGIAS DE PONTA

Para obter resultados clínicos incomparáveis, o LightSheer DESIRE usa o laser de diodo de 805 nm "Padrão-Ouro" 
da indústria potenciado por duas tecnologias avançadas: Assistido a vácuo, tecnologia Integrada de Alta Velocidade 
(HITTM) e Tecnologia ChillTipTM.

3 MANÍPULOS PARA TRATAR TODAS AS PARTES DO CORPO

Para tratar de forma eficaz todas as áreas do corpo, o LightSheer DESIRE pode vir equipado com três manípulos 
distintos, de fácil substituição.

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

2. A pele é comprimida. 
O feixe de laser é 
aplicado na pele e o alvo 
fica danificado.

COMO FUNCIONA O ChillTipTM

COMO FUNCIONA O HITTM

O vácuo puxa a pele ligeiramente 
para o manípulo, esticando-a 
e aproximando-a da fonte de 
energia.

A energia é aplicada na zona 
sujeita a vácuo. Nesta zona os 
melanócitos são “afastados” 
diminuindo a concentração de 
melanina e o fluxo sanguíneo é 
constrangido.

Na zona tratada os folículos ficam 
danificados comprometendo o 
nascimento de um novo pêlo.

Como 
Funciona

Tecnologia 
além do 
Desire

VANTAGENS DA TECNOLOGIA INTEGRADA DE ALTA 
VELOCIDADE (HITTM)

Eficácia aumentada: a redução de cromóforos 
concorrentes permite que o alvo absorva a energia de 
forma mais eficiente.

Maior segurança: é necessário utilizar menos energia 
pois o alvo está mais disponível para a absorver. 

Menos dor: O mecanismo exclusivo de vácuo ativa 
os recetores sensoriais na epiderme inibindo o 
processamento da sensação de dor.

Tratamento mais rápido: com um tamanho de spot de 
22x35 mm, as áreas grandes podem ser tratadas sem a 
necessidade de arrefecimento ou anestésicos.

Vantagens da Tecnologia ChillTipTM

Segurança garantida: a proteção epidermal superior é 
alcançada através do arrefecimento de contacto com o 
ChillTip.

Conforto aumentado: arrefecendo continuamente 
a pele, a dor e o desconforto são significativamente 
reduzidos.

Eficácia superior: A compressão da pele diminui a 
distância do folículo à superfície da pele e provoca 
uma isquémia localizada, reduzindo os cromóforos 
concorrentes. A elevada fluência permite o tratamento 
de áreas que requerem precisão, bem como pêlo fino e 
claro.

O HS tem um spot com um 
tamanho aproximado de 22x35 mm, 
permitindo o uso de fluências mais 
baixas e o seu mecanismo de vácuo 
é um método único de redução de 
dor que proporciona um tratamento 
mais seguro, rápido e confortável.

O XC tem um Sapphire ChillTip com 
um tamanho de spot 12x12 mm, 
proporcionando uma solução ideal 
para áreas grandes e pequenas 
que exijam níveis de fluência mais 
elevados.

O ET tem um Sapphire ChillTip 
com um tamanho de spot 9x9 mm 
é concebido para tratar áreas 
pequenas que requerem uma 
precisão máxima e alta fluência.

INTERFACE GRÁFICO 
DO UTILIZADOR AVANÇADO 

Predefinições intuitivas para uma 
aprendizagem rápida e uma 
utilização fácil.


