
CONFORTO E A 
SEGURANÇA PARA 
SEUS PACIENTES

Promove total excelência em analgesia epidérmica 
temporária. É a ferramenta perfeita para médicos 
que procuram oferecer o máximo em conforto, 
segurança e eficácia clínica em procedimentos.

ANVISA: 80058589003

SIBERIAN® é a verdadeira revolução em tecnologia 
para sistemas de resfriamento intenso, agregando 
todos os benefícios e indicações relacionados à 
terapia de ar frio.
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SIBERIAN® pode ser considerado 
a ferramenta fundamental no 
auxílio ao uso de lasers e IPLs. 

SIBERIAN® é um eficaz sistema de 
proteção epidérmica à base de 
resfriamento de ar.

Possuindo a mais alta tecnologia no 
q u e  c o n d i z  à  t e r a p i a  d e 
resfriamento intenso, o SIBERIAN® 
agrega todos os benefícios da 
crioterapia em seu sistema de 
tratamento. Isso garante maior 
segurança ao paciente, gerando 
u m a  a p l i c a ç ã o  m u i t o  m a i s 
confortável e eficaz.

Um ótimo aliado para equipamentos como 
Etherea-MX e DualDeep.



Composto por uma unidade de frio de alta eficiência, 
SIBERIAN® promove um jato de ar em grande quantidade e 
em baixíssima temperatura, propiciando um enorme nível de 
segurança ao paciente durante a aplicação.

Agregando todos os benefícios e indicações descritos sobre 
crioterapia, SIBERIAN® pode ser considerado um 
equipamento com total excelência para analgesia temporária. 
Contando com uma interface simples, o usuário precisará 
programar apenas o tempo de aplicação e o fluxo de ar 
almejado – este último, disponível em cinco níveis de 
intensidade.

Oferece a solução terapêutica ideal para todos os leques de 
indicações clínicas e cosméticas do seu consultório, 
otimizando resultados e maximizando a eficiência terapêutica.

A TECNOLOGIA PARA TODA A PRÁTICA CLÍNICA

Além do design compacto, mais leve e fácil de transportar, 
possui braço articulado integrado, assegurando sua total 
autonomia durante os procedimentos. Utiliza ar como condutor 
de frio e não possui consumíveis. Também conta com interface 
amigável e parametrização intuitiva, com programação 
simplificada do tempo de operação e fluxo de ar almejado. O 
reservatório frontal, com sensor de nível, facilita o manuseio e 
descarte da água acumulada.

O MÁXIMO EM COMODIDADE E ECONOMIA

Um ótimo aliado 
para equipamentos 
como Etherea-MX 

e DualDeep.

Com a região sob efeito de analgesia temporária, permite o uso 
amplo de LASERs e IPLs em sua máxima eficácia, diminuindo 
o tempo de tratamento e o número de sessões. Assegura a 
ampla satisfação dos pacientes com o conforto global do 
procedimento e os resultados obtidos.

A PERFEIÇÃO EM RESULTADOS E SATISFAÇÃO 
DE TRATAMENTO

Evita o aparecimento de lesões por queimadura térmica, 
garantindo a médico e paciente muito mais segurança durante 
os tratamentos.

PROTEÇÃO EPIDÉRMICA EM TEMPO REAL

Possui jato de ar com vazão de até 2 m/s e 8 níveis de 
velocidade de dispersão de fluxo, com temperatura mínima de 
até -30 ºC.

A REVOLUÇÃO EM RESFRIAMENTO INTENSO



Com a região sob efeito de analgesia temporária, o paciente sente 
menos dor, o que permite ao médico utilizar o laser ou IPL em sua 
totalidade de eficácia, diminuindo o tempo e o número de sessões 
além, é claro, de prover ao paciente plena satisfação com os 
resultados do tratamento.

Maior rendimento terapêutico

Evita o aparecimento de lesões por queimadura térmica, garantindo 
ao médico e paciente total segurança durante o tratamento.

Proteção epidérmica

Atuando sobre o processo inflamatório, atenua a formação de 
edemas e eritemas intensos.

Melhora rápida no pós-tratamento

Uilizando ar como condutor de frio, o equipamento não possui 
consumíveis.

Econômico

Treinamentos teórico, prático e 
de montagem de STARLUX® 
300 100% online com 
certificado pela maior empresa 
de tecnologia estética do país.

Treinamentos
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