
A PLATAFORMA 
LASER BRASILEIRA  
MAIS VENDIDA  
NO MUNDO

ptBR





A PLATAFORMA 
LASER BRASILEIRA 
 MAIS VENDIDA  
NO MUNDO



NÚMEROS QUE 
FAZEM A HISTÓRIA 
POR TRÁS  
DOS FATOS

A CONSAGRAÇÃO DA TECNOLOGIA 
ETHEREA® EM MAIS DE 7 ANOS DE 
KNOW-HOW. 
ETHEREA-MX® foi concebido para condensar 

em um único sistema de plataforma todo o 

conhecimento e expertise adquiridos ao longo 

de uma trajetória crescente no mercado de 

LASERs para saúde e bem-estar, com pesquisa 

e desenvolvimento voltados exclusivamente 

para projetos de amplo espectro, levando 

a médicos e pacientes a máxima em 

confiança e robustez.

UM MARCO DE 750 ETHEREA® 
VENDIDOS ATÉ 2016. 
ETHEREA® nasceu no Brasil e ganhou o mundo 

em pouco mais de 4 anos: saiu para a Europa, 

depois Ásia e agora chega na América do 

Norte. Desde 2009, ETHEREA® se manteve no 

crescimento da curva de desenvolvimento e 

agregou modelos de negócio que fizeram da 

plataforma um sucesso absoluto de vendas: 

do agora tradicional Encontro do Usuários do 

ETHEREA® – voltado ao desenvolvimento e 

ampliação da prática clínica com tecnologia 

–, que ano a ano já reuniu mais de 700 

médicos, aos serviços de suporte, pós-venda 

e assistência, que promovem a construção de 

uma base sólida para a prática médica.

750







NOVOS HANDPIECES E TECNOLOGIAS 
AGORA EFETIVAMENTE 
INCOMPARÁVEIS.
ETHEREA-MX® traz ao mercado handpieces 

remodelados no design e na arquitetura 

eletrônica, possibilitando um novo escopo em 

aplicação. Além do novo handpiece GoSmooth® 

para rejuvenescimento fracionado não ablativo, 

ETHEREA-MX® agrega ainda a tecnologia 

ATHENA® para rejuvenescimento íntimo, o 

módulo LongPulse Dynamics para peeling 

térmico e o spot INLIFT de tratamento intraoral 

para tightening e LASER lifting.

TECNOLOGIA ÓPTICA
LEVADA AO MÁXIMO.
A qualidade expandida das microzonas 

de fracionamento dos novos spots LASER 

aumenta a ação do feixe sobre o tecido, tanto 

no controle otimizado da penetração efetiva 

da energia como na formação do dano térmico 

residual, aumentando consideravelmente a 

segurança do procedimento. Aliado a isso, 

o novo formato quadrado adotado para 

a maioria dos spots facilita a aplicação e 

aumenta consideravelmente a repetibilidade 

dos resultados obtidos.

PADRÃO DE QUALIDADE 
CONSAGRADO NO BRASIL  
E NO MUNDO.
ETHEREA® já conta com diversas certificações 

clínicas, compulsórias tanto para o mercado 

nacional como para outros grandes mercados 

do mundo, incluindo Estados Unidos e 

Europa. ETHEREA® possui certificados FDA, 

CE e ANVISA, que asseguram a qualidade do 

produto e a tecnologia que você usa no dia a 

dia da clínica ou no consultório.

A TECNOLOGIA ETHEREA PRESENTE
EM TODOS OS 5 CONTINENTES. 
Atualmente, ETHEREA está presente em 

mais de 20 países e é um sucesso absoluto 

em números. Uma tecnologia genuinamente 

brasileira, que, além de conquistar o 5º maior 

mercado consumidor de estética do mundo, 

ganhou também outros importantes mercados 

globais, consolidando seu espaço como marca 

de valor, confiança e performance.

QUALIDADE 
ACIMA DE TUDO



O MAIS ALTO ROI DO MERCADO. 
GARANTIDO.

UMA ÚNICA PLATAFORMA QUE 
CONTEMPLA MAIS DE 70 INDICAÇÕES  
DE TRATAMENTO. 
ETHEREA-MX® busca atender às necessidades 

específicas de médicos e pacientes, oferecendo 

ampla variedade em indicações de tratamento 

que vão muito além das abordagens mais comuns 

de procedimentos cosméticos. Mantém-se em 

constante evolução graças a uma política voltada 

para o desenvolvimento de novos protocolos de 

aplicação e guias clínicos.  

MAIS VERSATILIDADE COM  
A EXCLUSIVA TECNOLOGIA DE FILTROS 
E SPOTS ALL-IN-ONE. 
Além de incorporar a melhor e mais completa 

tecnologia de IPL do mercado, com um total de 6 

diferentes comprimentos de onda, os handpieces 

LASER de ETHEREA-MX® possuem ainda todos 

os tamanhos de spot ajustáveis disponíveis, 

aumentando ainda mais o leque de possibilidades 

e indicações de uso, levando o conceito de 

versatilidade a um novo panorama dentro da sua 

prática clínica.

LINHAS DE CRÉDITO  
E FINANCIAMENTO EXCLUSIVAS.
ETHEREA-MX® oferece um plano de rentabilidade 

exclusivo e também conta com linhas de 

financiamento especiais para produtos 

desenvolvidos e fabricados no Brasil. Além de 

taxas subsidiadas em bancos privados, ETHEREA-

MX® também pode ser completamente financiado 

por linhas de crédito exclusivas e com as menores 

taxas do mercado.

SUPORTE E SERVIÇOS TÉCNICOS 
QUE REVOLUCIONARAM O MERCADO. 
ETHEREA® foi a primeira e única plataforma 

desenvolvida e fabricada no Brasil. Além do 

reconhecido e aclamado pioneirismo no mercado 

nacional, ETHEREA-MX® conta com assistência 

técnica e reposição de peças permanente, 

mantendo a VYDENCE no alto do histórico 

patamar de política de atendimento e qualidade 

na prestação de serviços, traduzida em sinônimo 

absoluto de satisfação e credibilidade.

PORQUE ETHEREA® É A PLATAFORMA 
LASER BRASILEIRA MAIS VENDIDA NO MUNDO.
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acne vulgar • •
acne ativa •
cicatrizes em geral • • • •
cicatrizes atróficas • •
cicatrizes hipertróficas •
redução de eritema em 
cicatrizes pós-cirúrgicas ou 
pós-traumáticas

• • •
leucodermia • •
vitiligo •
tratamento e controle da 
psoríase •
lesões pigmentares em geral • • •
efélides • • •
lentigos senis e solares • • •
manchas café-au-lait • •
hiperpigmentação • •
melasma • • •
remoção de pigmentos 
pretos de tatuagem •
remoção de pigmentos 
vermelho/laranja de tatuagem •
angiomas •
spider angiomas • •
Nevu de Becker •
hemangioma cavernoso • •
hemangioma rubi • •
telangiectasias de face • •
telangiectasias de corpo e 
membros •
nevu de Otta •
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rosácea eritematosa • • •
hemangioma em geral • •
microvarizes e lesões 
vasculares dos membros 
inferiores

• •
nevus, em geral • • •
nevus spilus • •
poiquilodermia de Civatte • •
manchas vinho-do-porto • •
veias reticulares •
tratamento e controle de 
rosácea • •
spider hemangiomas • •
telangiectasias em geral • •
lesões vasculares em geral •
lagos venosos •
malformações venosas 
em geral •
rugas finas e marcas de 
expressão • • • •
fotobioestimulação • • •
rugas periorais • • • •
rugas periorbitais • • • •
resurfacing fracionado •
lifting intraoral na região 
malar •
estrias rubras • • •
estrias brancas • • •
atrofia vulvovaginal •
ressecamento intravaginal •
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incontinência urinária, 
feminina •
vaginite atrófica pós-
menopausa •
rejuvenescimento íntimo,  
em geral •
clareamento da região íntima 
da mulher •
epilação em todos os 
fototipos • • •
pseudofoliculite de barba • •
queilite actínica •
excisão de tumores benignos •
excisão de cistos de pele •
lesões cutâneas superficiais •
queratoses • •
dermatite seborreica •
queratose seborreica • •
acrocórdons •
procedimento de excisão 
através de ablação e/ou 
coagulação cirúrgica de 
tecido mole

•

verrugas • • •
lesões de HPV • •
controle das aftas orais 
recorrentes •
dermatite atópica •
flacidez face/pescoço • •
flacidez corporal •
skin tightening • • •
LASER tonning • •



O ETHEREA é sem dúvida uma plataforma LASER inovadora que agrega 

recursos que são o estado-da-arte em uma ampla gama de indicações 

cosméticas. Estou convencida de que estas tecnologias satisfazem não 

somente o médico dermatologista, mas também atendem às expectativas 

dos mais exigentes pacientes. 

Valéria Campos, Dermatologista; 
Jundiaí, SP. Brasil.

O ETHEREA® SOB A ÓTICA  
DOS EXPERTS EM LASER  
E TECNOLOGIA.

Rodrigo Kikuchi, Cirurgião Vascular; 
São Paulo, SP. Brasil.

A tecnologia do LASER LongPulse do ETHEREA demonstrou ser bastante 

efetiva no tratamento de diferentes tipos de lesão vasculares, com diâmetros 

e profundidades variadas. Eu uso ETHEREA LongPulse no tratamento de 

telangiectasias de até 4 mm de diâmetro, presentes nos membros inferiores, 

e obtenho grandes resultado. A indicação clínica do handpiece se estende 

ainda para tratamentos de face, ampliando o leque de usabilidade cosmética e 

estética na prática clínica do Cirurgião Vascular. 

Eu uso o ETHEREA há muito tempo e tanto eu como meus próprios pacientes 

estão muito satisfeitos com os resultados. É uma plataforma de ampla 

indicação, com a versatilidade de opções terapêuticas que vão desde os LASERs 

fracionados ablativos e não-ablativos, até a própria IPL-Sq e ACROMA-QS, que 

permitem oferecer um leque muito grande de procedimentos em consultórios. 

Além disso, os serviços de assistência e suporte prestados dão todo o respaldo 

e segurança à minha prática - fator este que considero fundamental quando 

falamos em tecnologia médica. 

Juliana Jordão, Dermatologista; 
Curitiba, PR. Brasil.

ETHEREA é uma plataforma consagrada. Eu já trabalho com ela desde 

o lançamento sem nunca ter tido quaisquer problemas. A assistência técnica 

e serviços da VYDENCE é fantástica. Etherea amplia todos os tratamentos 

da prática médica com alta qualidade terapêutica.

Carlos Roberto Antonio, Dermatologista; 
S J do Rio Preto, SP. Brasil.



O que eu posso dizer é que os pacientes estão muito satisfeitos com os 

resultados obtidos com o ETHEREA. Na minha experiência prática, a grande 

vantagem é o leque de opções em tecnologia que você pode oferecer no 

dia-a-dia, possibilitando oferecer tratamentos que variam tanto no âmbito 

estético e cosmético, como no âmbito clínico. Além disso, a confiança com 

relação à estabilidade da plataforma e o suporte técnico constante, são 

diferenciais quando se trata de uma tecnologia deste porte. 

Célia Kalil, Dermatologista;  
Porto Alegre, RS. Brasil.

Alexandre Filippo, Dermatologista;  
Rio de Janeiro, RJ. Brasil.

O ETHEREA, em específico os handpieces DualMode e ProDeep, trazem 

juntos grandes benefícios para a minha prática clínica. Eles provaram a 

eficácia clínica da tecnologia principalmente nas indicações relacionadas ao 

rejuvenescimento, obtendo efeito tightening bastante significante além de 

grandes resultados que são capazes de competir por igual no mercado da 

dermatologia. Em contraste com outros aparelhos do mercado, ETHEREA 

oferece aos médicos uma opção terapêutica com perfeita sinergia de 

parâmetros. 



IPL-SQ®

• Exclusiva tecnologia SQUARE-WAVE PULSE® de pulsos 
microprocessados para maior segurança e performance de 
resultados;

• Total de 5 filtros de corte disponíveis no modelo plug-
and-play, com 400, 540, 580, 640 e 695 nm, ampliando 
consideravelmente o leque de indicações e versatilidade em um 
único handpiece;

• Spots especiais VascuTip® em todos os comprimentos de onda, 
atuando com máxima eficiência no tratamento de lesões 
localizadas e regiões anatomicamente menos acessíveis;

• Sistema de cooling integrado, com resfriamento de contato 
por safira, para amplo conforto do paciente e segurança do 
procedimento;

• Pulsos de 5 a 100 ms para segurança no tratamento de fototipos 
elevados (Fitzpatrick IV-VI), típicos do Brasil, e eficácia de 
resultados em lesões vasculares de diferentes tamanhos e 
profundidades;

• Taxa de repetição de até 2 Hz e ampla área de tratamento, com 
4.8 cm2, agregando muito mais rapidez nos procedimentos;

QUICK VIEW
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filtros de corte em 400, 540, 580, 640 e 695 nm, 
com ponteira de safira e sistema de cooling integrado;  
VascuTips para tratamento de lesões localizadas;



INTENSE-IR®

QUICK VIEW

• Tecnologia não-ablativa, não-invasiva e sem downtime,  
já há muito consagrada no Brasil e no mundo, incorporando  
os  adventos mais recentes em sistemas à base de luz;

• Sistema de resfriamento integrado em pre/post-cooling, 
que na prática garante tanto a segurança e conforto do 
procedimento, quanto oferece também uma opção de 
tratamento mais agressiva;

• Versatilidade, com indicações de tratamento em face e corpo, 
com aplicações combinadas em modo stamping e dinâmico, 
INTENSE-IR é o único no mercado capaz de se adequar 
facilmente às necessidades específicas do paciente e do 
próprio tratamento;
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ACROMA-QS®

• A tecnologia ACROMA-QS® é segura para tratamento em 
todos os fototipos e sem restrição à época do ano, o que 
permite que você ofereça aos seus pacientes uma solução real 
em LASER tonning mesmo no alto verão!

• Opção terapêutica também para rejuvenescimento fracionado 
não-ablativo com ACROMA-QS®, em um procedimento rápido 
(lunch time), praticamente indolor, sem qualquer downtime, 
com ótimos resultados e indicado para corpo e face;

• ACROMA-QS® é um ótimo investimento em tecnologia LASER 
q-switched para plataforma, que agrega novas possibilidades 
para sua prática clínica, abrindo um leque de novas opções em 
indicações cosméticas e terapêuticas;

• Eficácia na remoção de tatuagens, tratamento e controle do 
melasma e lesões pigmentares, com indicação ampliada para 
nevus, manchas café-au-lait, lentigos, melanoses, efélides, 
hiperpigmentação pós-inflamatória e queratoses seborreicas;

• ACROMA-QS® é um exclusivo handpiece de duplo gerador e 
dois comprimentos de onda – em 1064 e 532 nm –, com maior 
entrega de energia por pulso e eficácia ampliada na remoção 
de lesões pigmentares e pigmentos artificiais multicoloridos;

QUICK VIEW
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Spots disponíveis: @1064 nm: 3, 5 e 7 mm, e 9 mm com 100 mtz/cm2 fracionada*; 
@532 nm: 3 e 5 mm*.
*spots opcionais



LONGPULSE®  

• A maior penetração efetiva do comprimento de onda e a 
absorção pela hemoglobina, transformam LongPulse em 
um LASER de precisão, eficácia e extrema segurança para 
o tratamento de lesões vasculares em veias e vasos de 
diferentes tamanhos e profundidades;

• A verdadeira tecnologia LongPulse®, com tempos de pulso 
mais longos de até 60 ms, que resultam no aquecimento 
prolongado do alvo do tratamento, aumentando também 
a temperatura interna do vaso enquanto potencializando a 
resposta ao tratamento;

• Com spots de 2, 3, 6 e 9 mm de diâmetro e fluência máxima 
de até 500 J/cm2, LongPulse® oferece alcance máximo ao 
tratamento de diversas indicações terapêuticas relacionadas às 
malformações vasculares, seja em face ou membros;

• LongPulse® é uma opção terapêutica segura e com alta 
eficácia clínica, com resultados cientificamente comprovada, 
sem contra-indicações, risco de complicações ou downtime, tal 
qual pode ocorrer com outras técnicas convencioais, tais como 
a escleroterapia com espuma;

• Exclusiva tecnologia Dynamics para peeling térmico, 
oferecendo  pulsos variáveis de 0.3 a 1 ms, que na prática 
agregam uma solução em tecnologia para ampliar o leque 
de indicações clínicas em indicações de rejuvenescimento, 
tratamento de rosácea e até onicomicose;

QUICK VIEW
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Spots disponíveis: 2, 3, 6 e 9* mm;
*spot opcional



PRODEEP®  
QUICK VIEW

• ProDeep®: efeito LASER com 9x mais profundidade 
comparada a outros LASERs não-ablativos disponíveis no 
mercado, assegurando tratamentos com muito mais eficácia 
clínica.

• Ampla variação na intensidade de tratamentos com ProDeep®, 
combinando maior calor intradérmico no tecido subdérmico, 
duração de pulsos em 3-20 ms, lentes microfracionadas e 
feixe colimado enquanto oferecendo uma opção terapêutica 
exclusiva;

• ProDeep® revolucionou o mercado, oferecendo uma opção 
de LASER fracionado não-ablativo com ótimos resultados já 
nas primeiras sessões, sendo ainda uma tecnologia altamente 
segura, sem praticamente nenhum downtime e que pode ser 
utilizada com sucesso em procedimentos de corpo;

• Segurança, eficácia e usabilidade ampliada com novo sistema 
de fracionamento óptico de alta qualidade, com formatos de 
spot quadrados, tamanho reduzido do feixe microfracionado e 
maior espaçamento entre um ponto e outro;

• O legado de uma tecnologia trazido por ProDeep®, uma 
tecnologia LASER amplamente utilizada e aprovada por 
médicos de renome no Brasil e no mundo, com extensa 
casuística e dezenas de casos de sucesso que comprovam sua 
eficácia;
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Spots disponíveis: 
8 mm e 100 mtz/cm2 fracionado, 10 mm 
e 400 mtz/cm2 fracionado e 6 mm.



QUICK VIEW

GOSMOOTH®

• GoSmooth® incorpora a tecnologia padrão ouro mundial 
em rejuvenescimento e agrega uma nova proposta em 
tratamentos para ETHEREA-MX;

• O legítimo resurfacing fracionado não-ablativo com 
GoSmooth® atua com precisão sobre a camada epitelial do 
tecido enquanto gera efeito térmico homogêneo e residual 
intradérmico;

• GoSmooth® previne, mantém e trata todos os sinais do 
envelhecimento, indicado para o tratamento de rugas, cicatriz 
de acne, melasma, estrias, irregularidades cutâneas diversas e 
até manchas

• GoSmooth® foi especialmente desenhado para assegurar 
eficácia e segurança terapêutica em procedimentos para 
qualquer região do corpo de homens ou mulheres;

• GoSmooth® oferece resultados visíveis já na primeira sessão 
e agrega um procedimento seguro e de grande eficácia clínica 
em todos os tipos de pele, sem nenhuma interrupção das 
atividades diárias;

• microfracionamento de feixe de alta qualidade através do 
sistema de lentes de precisão ampliada, garantindo na prática 
muito mais segurança na usabilidade de GoSmooth®; 

• GoSmooth® agrega novas possibilidades terapêuticas e leva 
até você uma tecnologia de alto valor, de ampla versatilidade 
e com resultados reais.
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GOSMOOTH®

Spots disponíveis: 8 nm e 100 mtz/
cm2 fracionada, e 10 nm e 400 mtz/
cm2 fracionada. 



DUALMODE®

QUICK VIEW

• DualMode® contempla um exclusivo 
sistema de pulso duplo (stacking) com 
efeitos de vaporização e coagulação 
no mesmo disparo e aumentam a 
formação de RTD sobre o tecido tratado, 
buscando atingir os resultados benéficos 
conseguidos com os LASERs de CO2;

• LASER peel: a alta absorção do LASER 
pela água no comprimento de onda em 
2940 nm associado a disparos puramente 
ablativos (300-500 µs), resulta na opção 
de tratamentos superficiais controlados e 
com baixo downtime;

• Quando comparado ao LASER de CO2, 
DualMode® oferece tratamentos com 
menor risco de complicações e efeitos 
adversos, além do downtime reduzido 
e da melhora rápida no pós-tratamento, 
além da extrema segurança para áreas 
extra-faciais com a mesma segurança, 
benefícios e eficácia;

• Novo sistema otimizado de 
microfracionamento do LASER, que 
permite a geração de feixes menores 
e com maior concentração de energia, 
aumenta a irradiância relativa do disparo 
de DualMode e consegue assim atingir 
maior profundidade de ação e reduzir os 
riscos de hiperpigmentação;

• DualMode® permite a combinação de 
tratamentos com diferentes níveis de 
agressividade, usando lentes fracionadas 
em 100 e 400 mtz com diferentes 
diâmetros, tempos de pulso amplamente 
variáveis – de 300 us a 5 ms – e taxa de 
repetição de até 1.5 Hz;

• LASER peel em menos de 1 minuto, 
usando frequência de até 5 Hz em 
SingleMode, a tecnologia de ETHEREA-
MX DualMode oferece uma proposta 
de tratamento com rapidez ampliada, 
aumentando consideravelmente a 
agilidade relativa no uso da plataforma

• DualMode® INLIFT®: uma nova opção de 
tratamento intraoral para a plataforma 
ETHEREA-MX® com indicação para 
tightening e efeito lifting através do 
poder da tecnologia LASER, em uma 
proposta de tratamento praticamente 
indolor, sem downtime e ótimos 
resultados;

• DualMode® ATHENA®: método de 
tratamento para a região íntima da 
mulher, oferecendo um procedimento 
minimamente invasivo e praticamente 
indolor, seguro, preciso, sem downtime 
relativo e com alto índice de satisfação 
através dos resultados clinicamente 
comprovados;



DUALMODE®

Spot InLift para tratamento intraoral. Spots disponíveis: 2,5* mm, 8 mm 
e 100 mtz/cm2 fracionado, 8 mm e 400 mtz/cm2 fracionado e 6 mm;
*spot opcional
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Acessório ATHENA90+ (dir.) e acessório 
ATHENA360 (esq.) para rejuvenescimento íntimo.



TUDO O QUE 
A VYDENCE PODE 
FAZER PELA
SUA PRÁTICA

Suporte em serviços, assistência 
técnica e reposição de peças que 
revolucionou o mercado no Brasil;

Programas de treinamento 
avançado e educação continuada, 
com workshops e cursos médicos 
exclusivos para usuários;

Atendimento pós-venda e 
marketing para o paciente, voltados 
para criar uma demanda crescente 
na sua prática clínica;



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

ETHEREA-MX®

CLASSIFICAÇÃO ANVISA Classe III

REGISTRO ANVISA 80058580021

TENSÃO DE ENTRADA 110-220 V~

FREQÜENCIA DE OPERAÇÃO 50/60 Hz

CONSUMO MÁXIMO 2.600 V. A.

DIMENSÕES DO APARELHO L: 43 P: 51 A: 104 cm

PESO 53 Kg

Este produto pode não estar disponível para comercialização em todos os países. Por 
favor, entre em contato conosco em caso de quaisquer dúvidas acerca deste assunto. A 
VYDENCE® se reserva no direito de não comercializar o produto nos países com os quais 
ela não possui distribuição autorizada e/ou certificação legal junto às agências regulado-
ras competentes.

O mais avançado portfólio de tecnologia LASER 
em aparelhos médicos, com produtos voltados para 
ampliar o seu leque de possibilidades;

Uma empresa que, apesar de tão jovem, já conta 
com um legado de mais 30 anos de história na 
estética médica;

Oferecemos produtos e tecnologias de alto padrão, 
pautados na qualidade e melhoria contínua, com 
certificação internacional;
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An Adavium
Medical Company

VYDENCE® Medical USA Office
3340 Hillview Avenue Palo Alto, CA. United States

VYDENCE® Medical Factory and R&D
Rua Aldo Germano Klein, 359 
13573-470 - São Carlos - SP - Brazil 

VYDENCE® Medical Clinical Development Center
Av Fagundes Filho, 486, Sl 96 - S Judas
04304-000 - São Paulo - SP - Brazil 

ADAVIUM® Medical Operations Office
Av. Queiroz Filho, 1560 - T Gaivota
05319-000 - São Paulo - SP - Brazil


