
LASER Nd:YAG de pulso longo e pulso curto, em 
1.064 nm
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Ÿ Depilação Progressiva 
com LASER em pele 
negra;

Ÿ LASER para combate à 
Onicomicose, com 
manutenção de 
resultados;

Ÿ Tratamento a LASER de 
vasos e lesões vasculares 
e pernas e face;

Ÿ Peeleing Térmico a 
LASER para o tratamento 
de rosácea e 
rejuvenescimento.

Usando a mais moderna e avançada tecnologia, o 
LASER LONGPULSE® de ETHEREA-MX® agrega 
uma exclusiva e completa plataforma de 
tratamentos, oferecendo um procedimento de 
ampla indicação clínica e cosmética garantindo 
externa segurança e satisfação de resultados. 
Conheça  aqu i  ma i s  sob re  a  t ecno log ia 
especialmente desenvolvida para cuidar da sua 
saúde e bem-estar.

ETHEREA-MX® 
LONGPULSE®

TECNOLOGIA LASER 
QUE É PERFEITA PARA 

CUIDAR DE VOCÊ



LASER Nd:YAG de pulso 
longo e pulso curto, em 
1.064 nm
A mais moderna e aclamada 
tecnologia para a remoção não 
invasiva de lesões vasculares 
profundas e superficiais da face 
e membros inferiores agora com 
i n d i c a ç ã o  e x p a n d i d a  e m 
dermatologia. Trata também 
te lang iec tas ia ,  e  a inda o 
Protocolo Gemini, que associa o 
ACROMA-QS® + LONGPULSE 
1064® para rejuvenescimento o 
ano todo, graças ao modo 
DYNAMICS®.

LESÕES VASCULARES COM LONGPULSE®.
LONGPULSE® agrega a perfeita sinergia entre comprimento 
de onda, densidade de energia e tempo de pulso, garantindo a 
segurança e a completa satisfação de resultados no 
tratamento.

A PERFEIÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA.
A alta penetração do feixe do LASER Nd:YAG em 1064 nm no 
tecido e a respectiva absorção pela hemoglobina resultam em 
uma distribuição uniforme e constante da energia, o que 
garante o alcance do tratamento mesmo em vasos mais 
profundos. A ação profunda do LASER e sua respectiva 
absorção seletiva pela hemoglobina abrangem não somente a 
eficácia clínica do tratamento, mas também evitam que o tecido 
adjacente à lesão seja afetado, garantindo assim a máxima 
segurança do procedimento.

O VERDADEIRO LASER LONGPULSE®
Os tempos de pulso mais longos, variáveis de até 60 ms, 
resultam no aquecimento prolongado do alvo do tratamento, 
aumentando também a temperatura interna do vaso enquanto 
potencializando o dano seletivo no endotélio. Isso se traduz em 
maior eficácia clínica e menor incidência de efeitos adversos 
indesejados.



ALTA TECNOLOGIA PARA OS 
MELHORES RESULTADOS.

TECNOLOGIA LASER 
QUE É PERFEITA PARA 

CUIDAR DE VOCÊ

ETHEREA-MX® 
LONGPULSE®

Conheça a tecnologia Dynamics® incorporada ao handpiece 
LongPulse® e que traz uma nova opção terapêutica para 
ETHEREA-MX®, ampliando consideravelmente o leque de 
aplicações clínicas e estéticas da clínica. Dynamics® 
LongPulse® oferece uma gama de benefícios exclusiva aos 
pacientes, agregando total segurança e eficácia de resultados.

NOVA TECNOLOGIA LONGPULSE® 
DYNAMICS® COM INDICAÇÃO EXPANDIDA.
LongPulse® agora também contempla a tecnologia 
DYNAMICS, com pulsos variáveis de 0.3 a 1 ms, que na prática 
agregam uma solução em tecnologia para ampliar o leque de 
indicações clínicas em dermatologia.

Além da atuação clínica amplamente difundida para 
onicomicose, a tecnologia Dynamics também é indicada para o 
rejuvenescimento, atuando com suavidade na melhoria de 
irregularidades cutâneas, como poros dilatados, rugas leves, 
melhora de textura e também na melhora da aparência 
cosmética eritematosa em rosácea e outras lesões vasculares 
discretas.

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

O LASER Nd:YAG pulso curto em 1064 nm da tecnologia 
Dynamics é usado com amplo consenso clínico para o 
tratamento da onicomicose, sendo aprovado como indicação 
absoluta pelo FDA em 2013.
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DOR:

CUIDADOS PÓS-TTO:

LONGPULSE® PARA 
DEPILAGAO A LASER EM 
PELE NEGRA

NÚMERO DE SESSÕES:

INDICAÇÃO DO 
TRATAMENTO:

uso de cremes ou loções 
calmantes e hidratantes 
prescritas pelo médico.

TEMPO DE 
RECUPERAÇÂO:

RESULTADOS 
ESPERADOS:
queda dos folículos no pós-
tratamento imediato, seguido 
pelo crescimento 
enfraquecido e nova queda 
nos meses seguintes

4 a 12 sessões, a depender 
da extensão da região de 
tratamento e da 
profundidade e espessura 
dos folículos.

depilação a LASER para 
todos os tons de pele, 
tratamento de condições 
derivadas, como a foliculite.

sensação de leve 
aguilhoamento, ardor ou 
aquecimento concentrado 
durante o disparo.

nenhum, com retorno 
imediato às atividades 
cotidianas.

combate 8 onicomicose das 
unhas das mos e dos pés.

8 a 12 sessões, a depender 
do grau de acometimento da 
unha tratada, é necessária a 
realização de manutenção 
após o tratamento.

redução gradual do nível de 
comprometimento à medida 
que uma nova unha cresce 
sobre a anterior.

CUIDADOS PÓS-TTO:

RESULTADOS 
ESPERADOS:

TEMPO DE 
RECUPERAÇÂO:

NÚMERO DE SESSÕES:

INDICAÇÃO DO 
TRATAMENTO:

praticamente indolor, com 
alguma sensação de 
aquecimento leve e 
progressivo.

trocar periodicamente meias 
e sapatos, pode ser indicada 
a associação com solução 
tópica para potencializar o 
tratamento.

DOR:

nenhum, com retorno 
imediato às atividades 
cotidianas.

TRATAMENTO DE 
ONICOMICOSE COM 
LASER LONGPULSE®

TUDO QUE A TECNOLOGIA LONGPULSE® 
PODE FAZER POR VOCÊ
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TUDO QUE A TECNOLOGIA LONGPULSE® 
PODE FAZER POR VOCÊ

NÚMERO DE SESSÕES:
1 a 4 sessões, dependendo 
da extensão da área tratada, 
profundidade dos vasos e 
tipo de lesão.

INDICAÇÃO DO 
TRATAMENTO:
tratamento de pequenas 
veias, Vasos e outras 
varicosidades em pernas e 
face.

TRATAMENTODE LESOES 
VASCULARES COM 
LASER LONGPULSE®

RESULTADOS 
ESPERADOS:

TEMPO DE 
RECUPERAÇÂO:
nenhum, com retorno 
imediato às atividades 
cotidianas.

uso de meias compressivas 
ou métodos de tratamento 
equivalentes; uso de cremes 
ou loções calmantes 
prescritas pelo médico.

desaparecimento imediato e 
temporário dos vasos, com 
mudança de coloração, o 
desaparecimento completo 
ocorre de forma gradual nas 
semanas seguintes ao 
tratamento.

DOR:
sensação de leve 
aguilhoamento, ardor ou 
aquecimento concentrado 
durante o disparo.

CUIDADOS PÓS-TTO:

LONGPULSE® 
DYNAMICS® PARA 
PEELING TÉRMICO A 
LASER

indicado para toning a 
LASER e tratamento de 
efeito brush derivado de 
rosácea

1 a 3 sessões, dependendo 
da indicação e resultado 
almejado, pode ser feito 
como procedimento lunch 
time, com sessão única para 
toning.

RESULTADOS 
ESPERADOS:

DOR:

INDICAÇÃO DO 
TRATAMENTO:

praticamente indolor, com 
alguma sensação de 
aquecimento leve e 
progressivo.

NÚMERO DE SESSÕES:

melhora imediata no tônus © 
aparência geral da pele, com 
fechamento de Poros e 
redução de eritema (no caso 
de indicação para rosácea)

CUIDADOS PÓS-TTO:
uso de cremes ou loções 
calmantes e hidratantes 
prescritas pelo médico.

TEMPO DE 
RECUPERAÇÂO:
nenhum, com retorno 
imediato às atividades 
cotidianas.
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LONGPULSE®

TECNOLOGIA LASER 
QUE É PERFEITA PARA 

CUIDAR DE VOCÊ

Ÿ acne vulgar
Ÿ redução de eritema em 

cicatrizes pós-cirúrgicas 
ou pós-traumáticas

Ÿ angiomas
Ÿ spider angiomas
Ÿ hemangioma cavernoso

Ÿ telangiectasias de corpo e 
membros

Ÿ hemangioma em geral
Ÿ microvarizes e lesões 

vasculares dos membros 
inferiores

Ÿ nevus spilus
Ÿ poiquilodermia de Civatte

Ÿ hemangioma rubi

Ÿ rosácea eritematosa

Ÿ telangiectasias de face

Ÿ manchas vinho-do-porto

Ÿ malformações venosas 
em geral

Ÿ epilação em todos os 
fototipos

Ÿ veias reticulares
Ÿ tratamento e controle de 

rosácea

Ÿ telangiectasias em geral
Ÿ lesões vasculares em 

geral
Ÿ lagos venosos

Ÿ pseudofoliculite de barba
Ÿ verrugas

Ÿ spider hemangiomas

Ÿ estrias rubras

Ÿ lesões de HPV
Ÿ LASER tonning

O QUE O ETHEREA-MX® Longpulse® TRATA
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