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PLATAFORMA LASER DE DIODO

Alta potência

2000W
3500W



O NOVO SÍMBOLO DA
DEPILAÇÃO COM 
LASER DE DIODO

MAIS PRO QUE NUNCA

Potências que garantem

rendimento do equipamento.

> Versatilidade: 4 comprimentos de onda (755, 810, 940 e 1060 nm).

>  Altas potências (até 3500W).
>  USP:Tecnologiadepulsos ultracurtos (3ms) exclusiva para a depilação. 

A Cocoon Medical desenvolve a nova geração de laser de 
diodo para a depilação.

Posicionando a plataforma Elysion-Pro pela sua versatilidade 



 

>  Máxima segurança e conforto.
> Diferenciação garantida.
> Volte a rentabilizar a depilação.
> Rápida recuperação da inversão.

USP MÁXIMA 
EFICÁCIA
EM CADA DISPARO
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Explosão fulminante do pelo.
do pelo

Único laser de díodo até 3ms.
Alto aquecimento da pele

DIODOS STANDARD

EFECTIVIDAD

RENTABILIDAD

SEGURIDAD

Frío Calor
A tecnologia USP (Ultra Short Pulse) é uma
tecnologia desenvolvida pelo departamento de
I+D+i da Cocoon Medical com o objetivo de

Para conseguir a eliminação das células que geram 
o
crescimento do pelo, a plataforma de depilação de
laser de díodo da Cocoon Medical liberta a energia
em pulsos ultracurtos que fulminam as células
germinativas sem chegar a aquecer a pele

TECNOLOGIA

USP



BENEFICIE DA 
PLATAFORMA COM 
MAIS VANTAGENS

VERSÁTIL E
EFICAZ EM TODOS
TRATAMENTOS

Plataforma com 5 aplicadores:

pulsos ultracurtos aptos para 
todo tipo de pacientes.
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FREEZE 
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A plataforma Elysion-Pro foi desenvolvida para trabalhar com quatro
comprimentos de onda distintos (755nm, 810nm, 940nm e 1060 nm)
para poder eliminar de forma permanente e segura qualquer tipo de
pelo em todos os fotótipos de pele. A sua alta potência (3500W)

rendimento do equipamento.

A frequência na repetição de disparo de 3Hz em modo estático e
15Hz em modo dinâmico, junto aos diferentes tamanhos de spot que
fornecemos (10x10 e 18x10) fazem da Elysion-Pro um dos

inclusive nas últimas sessões quando o pelo é residual.

“crystal freeze” é um sistema
de segurança que protege a
pele além de proporcionar
uma sensação confortável.

Possui efeito paralelo, pois
evita o aquecimento
epidérmico ao mesmo
tempo em que os pulsos são
executados, permitindo 
préarrefecer a área e 
pósarrefecer após cada 
disparo.

Este sistema exclusivo
funciona mantendo uma
temperatura de 5 ° C
constantemente na ponta do
aplicador, independentemente 
do horário de trabalho,
temperatura ambiente ou
temperatura da pele.



PERSONALIZE 
CADA 
TRATAMENTO

MODO DM

 

Fototipos escuros.

Peles bronzeadas. 

Alta sensibilidade à dor.

Homens primeiras sessões, alta 
densidade folicular e pelos escuros.

MODO ST

 

Áreas pequenas e grandes

Zonas com osso saliente ou difíceis
que requerem alta precisão.

O único modo dinâmico de mercado com disparos
ultracurtos -3ms- que minimiza a dor contribuindo

sensação dolorosa no paciente.

Permite um trabalho veloz aplicando uma grande
quantidade de energia por disparo mesmo em

velocidade.



Nova geração de laser de díodo com base nos últimos avanços na medicina

Plataforma versátil de alta potência (3500W/ 2000W) que combina 4 comprimentos de onda (755, 810, 940 e 1060nm), para tratar todo 
o tipo de pacientes; sem limitação de fotótipo, tipo de pelo, zona do corpo ou época do ano, com a máxima segurança,rentabilidade e
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ELYSION PRO 3500W

ELYSION 2000W

elysion-pro 3500W 

Equipamento de depilação a laser
Diodo pulsado
Direta por prisma de quartzo

9000W
160J
1-2-3Hz
5-10-15Hz
3-400ms
Sim
Rede monofásica 100-240V
50-60Hz
1600W
13A

Características técnicas plataforma

Potência de pico elétrica máxima
Energia máxima 
Modo estático
Modo dinâmico
Comprimento de pulso
Parâmetros programados
Alimentação
Frequência de rede
Potência máxima
Intensidade máxima

Plataforma

Tipo de equipamento
Tipo de laser
Emissão de laser

 

Características técnicas laser de diodo

Potência pico máxima
Comprimento de onda
Tamanho de spot
Fluência 
Refrigeração

Segundo protocolos de tratamento
Crystal freeze refrigeração por contato (+5ºC)

2006/95/CEE (LVD) baixa tensão
2004/108/CEE (EMC) compatibilidade eletromagnética
Clase IV laser
CE
1 ano

650x500x450mm
Ecrã táctil 10, 4” ”

38 Kg
18-28ºC
2-50ºC <90% Humidade (sem condensação)

Características físicas

Dimensões
Ecrã
Peso
Intervalo de trabalho 
Alimentação 

3500W

elysion-pro 

Regulação

Diretiva
Diretiva
Clas. Segundo IEC 60825-1 
Marcação
Garantia plataforma

810nm | 755nm | Combi
18x10 ou 10x10 | 10x10 | 10x10 

 Equipamento de depilação LASER 
DIODO pulsado 
Direta por prisma de quartzo 

4500W 
140J  
1-2-3Hz 
5-10-15Hz 
3-400ms 
Sim  

 Rede monofase 100-240V 
50-60Hz 
1600W 
13A  

2000W 2000W  1700W  2000W 
810nm 810nm  755nm  Combinada 
10x10 18x10  10x10  10x10 

Segundo protocolos de tratamentos 
crystal freeze refrigeração por contato (+5ºC) 

Classe IIb 
Classe IV LASER 
Classe I, tipo B 
CE 0120 
1 ano 

650x500x450mm 
Ecrã táctil 10, 4” 

38 Kg 
18-28ºC 
2-50ºC <90% Humidade (sem condensação) 

elysion-pro elysion-pro elysion-pro elysion-pro 

elysion-pro 2000W



Plataforma de laser de díodo desenvolvida com a exclusiva
tecnologia de Cocoon Medical. Tem uma potência máxima
de 2000W e 3500W e contem diferentes comprimentos de 
onda (755, 810, 940 e 1060nm) para poder trabalhar todos
os fotótipos de pele e tipos de pelo durante todo o ano.
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