Nova tela do
LightSheer
de 400ms

Sistema de Laser de Diodo
para epilação definitiva
Aprovado pelo FDA para redução permanente de pêlos,
assim como para tratamento de pseudofoliculitis barbae,
tratamento de vasos de pernas e tratamento de lesões
pigmentares.
Trata todos os tipos de pele (fototipo I-IV), incluindo peles
bronzeadas, através do uso de um sistema potente de
resfriamento de pele e da escolha da duração de pulso.
Efetivo para os mais variados diâmetros de pêlo, através do
controle da duração de pulso
Tem um dos menores custos de manutenção para o
proprietário do laser em relação a outros sistemas de
remoção de pêlos, visto que não requer o uso de consumíveis,
é altamente confiável e eletricamente eficiente.
A ponteira patenteada, ChillTip resfria efetivamente a pele
antes, durante e depois do pulso de tratamento a fim de
proteger a epiderme e possibilitar o uso de fluências mais altas.
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O Laser de Diodo LightSheer é um equipamento de última
geração, projetado para remover os pêlos indesejáveis de
forma rápida, confiável e agora com 400ms, tratando peles
bronzeadas e negras com mais eficiência e segurança que
os outros equipamentos.
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Tabela de especificações técnicas do Laser de Diodo LightSheer
LightSheer ST

LightSheer ET

Tipo de laser

Diodo AlGaAs, Pulsado

Diodo AlGaAs, Pulsado

Comprimento de onda

800 nm

800 nm

Potência de Pico

1600 watts

1600 watts

Taxa de repetição

Até 1 Hz

Até 2 Hz

Tamanho do spot

9 mm (quadrado)
2

9 mm (quadrado)
10-60 J/cm2 e 100J/cm2 com 400ms

Fluência

10-40 J/cm

Duração de pulso

5-400 ms Optipulse TM

5-400 ms Optipulse TM

Especificação elétrica

100-120 VAC 12 amps;

100-120 VAC 12 amps;

220-240 VAC 6 amps;

220-240 VAC 6 amps;

50-60 Hz

50-60 Hz

Resfriamento

Incluso, ciclo fechado

Incluso, ciclo fechado

Peso

27 kg

27 kg

Dimensões (CoxLarxAlt)

43 cm x 51,5 cm x 38 cm

43 cm x 51,5 cm x 38 cm

Peso do suporte*

21,5 kg

21,5 kg

Dimensões do suporte*

48 cm x 59,5 cm x 62 cm

48 cm x 59,5 cm x 62 cm

*suporte opcional
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LightSheer é compatível
com qualquer rede, 110 e
220 volts e tomada
elétrica.

A interface de fácil uso
permite a seleção de
parâmetros mais
adequados.

Ergonômico e com um sistema de
resfriamento patenteado, ChillTipTM,
representa o que há de mais
moderno e inovador, promovendo
maior segurança e proteção a você
e ao seu paciente.

Proteção e Segurança:
O Laser de Diodo LightSheer possui um mecanismo especial de refrigeração da pele,
dirigindo a energia apenas à raiz do pêlo, protegendo assim, os tecidos adjacentes.
Para combinar com seu
consultório, os LightSheer ET e ST
estão disponíveis em 3 cores
adicionais: verde claro, rosa e azul.
Distribuidor Exclusivo Nacional

Av. Brigadeiro Luís Antônio,
1277 - Bela Vista - 01317-001
São Paulo/SP

Tel.: (11) 3549.2855
Fax: (11) 3283.5908
E-mail: hv@hv2002.com.br
Site: www.houseofvision.com

Kits de Marketing

LightSheer

Informe a seus pacientes os benefícios dos
tratamentos. Disponibilizados na quantidade
ideal para pequenas necessidades. Um grande
apoio ao médico empreendedor.
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