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• Desde 1984 

• Certificação CE

• Pioneiro em laser de baixa intensidade

• Inovador e patenteado

• Vendas mundiais

• Mais de 30 países

• Mais de 40.000 unidades vendidas



Documentação completa

 Mais de 4 000 estudos de caso e 
relatorios

 PubMed.gov (Us Labraria 
Nacional de Medicina) lista com 
mais de 4000 estudos de eficiencia 

 Literatura Internacional sobre a 
terapia de laser de baixa 
intensidade na medicina humana/ 
veterinaria - mais de 50



Tearapia de Laser de baixa intensidade

Luz laser de baixa potência é aplicada para iniciar reações 
fotoquímicas 

O requisito básico neste processo é a absorção da luz do laser 
pelas biomoléculas afim de serem estimuladas

A terapia com laser de baixa potencia tem um efeito 
estimulante nas células e tecidos , e é aplicada para acelerar e 
melhorar o processo de cicatrização 



Modo de ação

Estimulação  microcirculação 

Estimulação do metabolismo 
celular

O aumento da formação de 
anticorpos 

Aumento de enzimas específicas 

Aumenta a drenagem linfática

Aumento da formação de ATP 

Neovascularização  com 
melhora do fluxo sanguíneo 

Maior resistência ä tração de 
feridas 

Processos regulatórios importantes são estimulados



 “Chuveiros” Laser - terapia na aplicação as áreas mais 
alargadas 

“Pente” Laser - tratamentos quando a pele é muito 
peluda

“Canetas” Laser - tratamentos para pontos específicos

Sistemas de Laser



Twin 21
“Chuveiro” Laser

 “Chuveiro” Laser com adaptador “Pente”

 Um total de 21 díodos de laser 

 Maior densidade de laser irradiados duma 
área de 8,5 sq. polegadas (55 cm²) 

 Luz compacta 

Terapia a laser eficiente



“Chuveiro” Laser

“Pente“ 
Laser

Um unico 
equipamento

“Chuveiro“ 
Laser

 Oferece muitas opções de tratamentos 

Patenteado e Tecnologia Inovadora



1… 2… e clique

O “Chuveiro” do laser transforma-se num “Pente” laser 
num instante



Acessórios 

Tripe para o “chuveiro” laser 



 Feridas/lesões  

 Tratamento de dor

 Inflamação 

 Sistema Musculosquelético 

Desafio: Grandes áreas

Muitas indicações exigem a aplicação de luz laser sobre áreas 
extensas , tais como:



Solução – “Chuveiro” Laser 

 Feridas/lesões  

 Tratamento de dor

 Inflamação 

 Sistema Musculosquelético 



Aplicação 

IDEAL: 

Luz laser homogênea com alta densidade em toda a área ferida

Feridas grandes Aplicação 



Alivio da dor 

IDEAL: 

Luz laser homogênea com alta densidade em toda a área da dor

Aplicação 



Tratamento eficaz em grandes áreas

Que toda a área a ser tratada, seja o mais homogeneamente 
trabalhada quanto possível 

Para conseguir uma terapia a laser eficaz em grandes 
superfícies, deve-se certificar que:



Desafio: Pele muito cabeluda

Muitos pêlos no corpo cabeça com cabelo longo e denso



Cabelo reflete a luz do laser

Quando os dispositivos de laser convencionais são utilizados, 
apenas uma fração da luz de laser é absorvido pelas células 
da pele



Solução – “Pente” Laser 
A luz laser é transferida diretamente para a pele através do 

cabelo por meio da protuberante dos cabos de fibra ótica e 
absorvida pelas células

Patenteado e Tecnologia Inovadora



Solução – “Pente” Laser 
 Em 1991 foi desenvolvido o primeiro pente laser do mundo

 Patenteado pelo Instituto Alemão de Patentes
Patenteado e Tecnologia Inovadora



A absorção de luz Laser

 A luz laser deve ser absorvida pelas células da pele para 
efeitos bio-estimulativo

Para conseguir uma melhor absorção de luz laser, diferentes 
dispositivos de laser devem ser utilisados, dependendo do 
tipo de pele



A absorção de luz Laser

“Chuveiro“ Laser 

“Chuveiro“ Laser/ “ Pente“ Laser

“ Pente“ Laser

 Para todos os tipos de pele chuveiro laser e pente laser



Tratamentos a Laser

 Estudos de caso



Tratamentos a Laser – “Chuveiro Laser”

Antes do 
tratamento

Depois 
de  3 sessões 

Depois 
de  6 sessões 

Fonte: Bringmann, Low Level Laser Therapy - Light pode curar - página 67

 Terapia com laser para cicatrização de feridas

 5 J / cm² - diariamente



Tratamentos a Laser – “Chuveiro Laser”

Antes do 
tratamento

Depois 
de  6 sessões 

 Terapia com laser para cicatrização de feridas

 8 J / cm² - diariamente



Tratamentos a Laser – “Chuveiro Laser”

Source: Bringmann, Low Level Laser Therapy – Light can heal – pagina 68

Antes do 
tratamento

Depois 
de  12 sessões 

 Terapia com laser para cicatrização de feridas

 8 J / cm² - 3 sessões por semana 



Tratamentos a Laser – “Chuveiro Laser”

Fonte: Bringmann, Low Level Laser Therapy – Light can heal – pagina 129

 Terapia com laser para cicatrização (pós-operatório) 

 6 J / cm² - 1 sessões por semana 

Antes do 
tratamento

Depois 
de  12 sessões 



Tratamentos a Laser – “Pente Laser”

 Tratamento para Alopecia 



“Caneta Laser”
Para o tratamento de pequenas áreas

 dor

 pontos de acupuntura

 para pontos específico
 200 mW / 808 nm

 Bateria com estação de carregamento

 Cabos de fibra ótica substituíveis

 Máxima facilidade de uso

 Grande ecrã a cores

 Com a busca automática do ponto



“Caneta Laser”

Terapia a laser de  Ponto - Fácil manuseio



Livros/Protocolos de tratamentos



Livros/Protocolos de tratamentos



Extraído a partir dos estudos 
 Assoc. Prof. Martin-Füchtenbusch MD, Anja Süß-Burghart, 

 Setembro de 2010 

 Terapia de baixa intensidade  - Feridas cronicas

 De junho de 2009 até setembro de 2010

 Um total de 68 pacientes receberam terapia com laser de baixa intensidade 
(LBI)

 Os pacientes que foram selecionados para a terapia tinham dificuldades na 
cura de feridas crônicas

O resultado: 

 A terapia de laser  reduziu a duração do tratamento

 LBI pode curar as feridas que não respondem ou não respondem 
suficientemente bem às terapias “padrão” e de acordo com as 
orientações gerais



Extraído a partir dos estudos 
 Gerhard Kammerlander, MBA, Academic Organization Manager, Centro 

de Competencia de feridas ( Wound Competence Center) - Linz

 13 Outubro, de 2012 

 Avalicao de “Chuveiro” Laser – PowerTwin 21

... Pode ser observado
 … um impacto positivo na cicatrização de feridas … 

 … mesmo as feridas estagnadas mostram uma tendência para curar 
novamente …

 ... um impacto muito forte quando aplicado em casos agudos, bem como na 
dor crônica …



Extraído a partir dos estudos 
 EB House Austria University Hospital of Dermatology – Dr. Anja Diem 

 Fevereiro, de 2009 

 Utilizacao do “Chuveiro” Laser – PowerTwin 21 – durante 3 anos 

 tratamento de feridas na pele – doença genética epidermoide bolhosa

O resultado: 

 … temos sido capazes de alcançar resultados muito agradáveis, especialmente 
nas formas mais leves da doença, que vem acompanhada por diversos graus de 
gravidade … 

 De acordo com os pacientes, a cura das feridas e das bolhas constantes, é 
consideravelmente mais rápido

 … também houve uma redução significativamente a dor que acompanha nestes 
casos



Extraído a partir dos estudos 
 Clinical Centre of the City of Karlsruhe Dermatological Clinic, Tassillo

Scheer, MD

O resultado: 

 …Ulceras completamente curadas (com a exceção de dois casos em 12)

 O que foi clinicamente impressionante com este grupo de pacientes foi a 
granulação e a fase epitelização mais rápidas

. 



Terapia de laser – Bom para os pacientes

 Método de tratamento eficiente

 Promove e acelera os processos de cura

 Experiência terapêutica agradável 

 Tratamentos de curta duração

 Método de tratamento indolor

 Atinge um efeito

- sem substâncias químicas 

- numa base biológica



Benefícios para o Medico/Tecnico
 Um dispositivo:

Muitas opções de tratamento

 Melhoria:

A expansão da gama de terapias que 
oferece

 Seguranca:

Os tratamentos são simples e 
descomplicada?

 Redução da carga de trabalho:

Pode ser atribuído a outros técnicos / 
terapeutas

 Esta a ser falado:

As terapias a laser estão a receber uma resposta 
positiva por parte dos meios de comunicação 

 Esta na “Berra”:

Há imensa procura para a terapia a laser

 Imagem / Design:

Moderno e inovador, é destacado perante outros 
equipamentos 



Benefícios para o Medico/Tecnico
 Esta a ser falado:

As terapias a laser estão a receber uma resposta positiva 
por parte dos meios de comunicação 

 Esta na “Berra”:

Há imensa procura para a terapia a laser

 Imagem / Design:

Moderno e inovador, é destacado perante outros 
equipamentos 

 Economico:

Curta duração dos tratamentos 

 Rentável: 

Aumento nas receitas  
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