
…SEJA INTELIGENTE… COMECE E SINTA A DIFERENÇA!
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LASERS FOR GENERATIONS

TUDO EM UM



 

Lasotronix coloca seu laser de alta qualidade no mercado

antes

antes

depois

depois

Graças à opção de incorporar vários comprimentos de 
onda no equipamento e à sua vasta gama de acessórios, 
o SMARTMDR permite a realização de uma grande 
variedade de tratamentos no consultório e no bloco 
operatório, resultando num equipamento versátil, eficaz 
e lucrativo.

Indicações para o tratamento a laser SMARTMDR:

•    Lifting estético facial - rejuvenescimento da pele e 
modelação facial.

•    Body lift – Remodelação e eliminação de

gordura localizada.

•    Microcirurgia – corte e coagulação de alta precisão. 
Menos sangramento e recuperação mais rápida.

•   Lesões vasculares – eliminação de telangiectasias e

outras lesões superficiais.

•    Cicatrização de feridas - reduz a formação de tecido 
cicatricial, que causa dor crónica. Efeito anti-inflamatório.  

•    Atenua as rugas

•    Melhora a textura da pele

•    Reduz o tamanho dos poros

•    Recupera a elasticidade e reduz a flacidez

•    Rejuvenescimento da pele

•    Hidratação profunda

•    Clareia e unifica o tom da pele

•    Elimina e corrige lesões de acne

•    Efeito bactericida
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* As cores do laser nas fotos podem diferir das cores reais do produto

Os lasers de diodo pertencem a um dos mais eficientes conversores de energia elétrica 
em luz laser e permitem induzir uma série de reações teciduais, como coagulação, 
vaporização ou fotobiomodulação. Os lasers de diodo oferecem uma penetração 
tecidual bastante profunda. Ao modificar os parâmetros do laser, é possível gerar 
diferentes efeitos nos tecidos. Isso abre uma ampla gama de indicações possíveis.

O comprimento de onda de 1470nm é ideal para o rejuvenescimento da pele. 
Este comprimento de onda é altamente absorvido pela água e gordura. Um efeito 
lipolítico é produzido e o tecido adiposo que causa a flacidez desaparece. Melhora a 
flacidez causada pelo tecido adiposo. No local da aplicação, inicia-se a formação do 
colagénio, ou seja, o processo de auto-renovação da pele. As funções metabólicas da 
matriz extracelular são ativadas. O excesso de tecido adiposo localizado é reduzido. 
A firmeza da pele é gerada e a linha da mandíbula e o contorno facial são definidos.

QUE COMPRIMENTO DE ONDA É RECOMENDADO
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PORQUÊ LASOTRONIX LASER?

•    Mais de 20 anos de experiência em tecnologia a laser

•    Software user friendly

•    Protocolos terapêuticos predefinidos que podem ser modificados e atribuídos ao         
      paciente

•    Custos operacionais mínimos

•    Dispositivo muito compacto, leve e de pequeno tamanho

•    Ecrã tátil intuitivo

•    Vários recursos de segurança

•    Baixo custo de utilização

•    Baixo custo de manutenção, diodos de alta confiabilidade

•    Excelente portabilidade

•    Estação de trabalho confortável
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