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Apêndice B Guia Clínico
Compact (810nm) 1cm2 – 
HR Mode 

Apêndice C Guia Clínico 
Compact (810nm) 1cm2 – 
Modo SHR 

Guia clínico para o uso do Módulo compact 810nm 1 
cm² do Sistema SopranoIce Platinum para remoção e 
redução dos pêlos a longo prazo no modo SHR

Apêndice D Guia Clínico 
Compact (810nm) 1cm2 – 
Modo SHR Stack 

Guia clínico para o uso do Módulo compact 
(810nm 1 cm² do Sistema SopranoIce Platinum para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo, 
usando guia de luz no modo SHR Stack.

Apêndice E Guia Clínico 
Speed (810nm) 2cm2 – 
Modo HR 

Guia clínico para o uso do Módulo Speed (810nm) 2 
cm² do Sistema SopranoIce Platinum para remoção e 
redução dos pêlos a longo prazo no modo HR

Escopo deste  Manual 
Este Manual do Operador incorpora os seguintes capítulos: 

Capítulo 1 Introdução

Capítulo 3 Instalação Lista  os  requisitos  elétricos,  de  espaço  e  ambientais 
para a instalação do sistema.

Capítulo 4 Descrição do Sistema Contém uma visão geral detalhada do sistema e seus 
vários componentes. As especificações detalhadas de 
todas as facetas do sistema aparecem no final deste 
capítulo.

Capítulo  5     Controles  e  Indicadores    Descreve  os  painéis  de  controle  e  serviço, pedais e
várias conexões do sistema e indicadores funcionais.

Oferece algumas precauções básicas sobre o uso do 
sistema Soprano Ice Platinum, seus cuidados e 
manutenção, e uma lista de definições para 
abreviaturas e siglas que serão encontradas ao longo 
do manual.

Capítulo 2 Segurança Contém explicações e instruções sobre medidas de 
segurança para operar o sistema, conformidade com 
padrões internacionais, classificações e rótulos 
regulatórios.

Capítulo 6 Instruções de Operação Explica como operar o sistema.

Capítulo 8  Solução de Problemas Lista as mensagens de erro do sistema que podem
 aparecer durante a operação, suas prováveis 
causas e as ações corretivas a serem executadas.

Guia clínico para o uso do Módulo compact 810nm1 
cm² do Sistema SopranoIce Platinum para remoção e 
redução dos pêlos a longo prazo no modo HR

Capítulo  7     Manutenção         Fornece  uma  revisão  detalhada  de  como  manter  o 
sistema.

Capítulo 9 Informações para Pedidos Fornece informações sobre como encomendar 
acessórios e peças do sistema SopranoIce Platinum.

Apêndice A Guia Clínico: 
Informações 
Clínicas Gerais . 

Guia clínica projetado para ajudar os profissionais 
no uso do sistema SopranoIce Platinum com seus 
vários módulos.
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Apêndice F Guia Clínico: 
Speed (810nm) 2cm2 – 
Modo SHR 

Guia clínico para o uso do Módulo Speed (810nm) 2 
cm² do Sistema Soprano Ice Platinum para remoção e 
redução dos pêlos a longo prazo no modo  SHR 

Apêndice G Guia Clínico: 
Speed (810nm) 2cm2 – 
Modo SHR Stack

Guia clínico para o uso do Módulo Speed (810nm) 
2 cm² do Sistema SopranoIce Platinum para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo usando 
guia de luz no modo SHR Stack.

Apêndice H Guia Clínico: 
Alex (755nm) 1.5cm2 – 
Modo HR 

Apêndice I Guia Clínico: 
Alex (755nm) 1.5cm2 – 
Modo SHR 

Guia clínico para o uso do Módulo Alex (755nm) 
1.5 cm² do Sistema SopranoIce Platinum para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo no 
modo HR

Guia clínico para o uso do Módulo Alex (755nm) 
1.5 cm² do Sistema SopranoIce Platinum para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo no 
modo SHR . 

Apêndice J Guia Clínico: 
Alex (755nm) 1.5cm² - 
Modo SHR Stack 

Guia clínico para o uso do Módulo compact (755nm 
1.5 cm² do Sistema SopranoIce Platinum para remoção 
e redução dos pêlos a longo prazo, usando guia de luz 
no modo SHR Stack.

Apêndice K Guia Clínico 
Alex (755nm) 1.5cm2 – 
Modo LaserBlanche

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando com o módulo de Laser de 
Diodo Alex 755nm no modo LaserBlanche. 

Apêndice L  Guia Clínico 
3D (755nm, 810nm, 
1064nm) 2cm2 –  
Modo HR  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando com o módulo de Laser de 
Diodo 3D (755nm, 810nm, 1064nm) 2cm2 para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo, 
usando guia de luz no modo HR. 

Apêndice M Guia Clínico 
3D (755nm, 810nm, 
1064nm) 2cm2 –  
Modo SHR  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando com o módulo de Laser de 
Diodo 3D (755nm, 810nm, 1064nm) 2cm2 para 
remoção e redução dos pêlos a longo prazo, 
usando guia de luz no modo SHR. 

Apêndice N Guia Clínico 
3D (755nm, 810nm, 
1064nm) 2cm2 –  
Modo SHR Stack  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce Platinum 
operando com o módulo de Laser de Diodo 3D 
(755nm, 810nm, 1064nm) 2cm2 para remoção e 
redução dos pêlos a longo prazo, usando guia de luz 
no modo Stack. 

Apêndice O Guia Clínico: 
YAG (1064nm) 1cm2 – 
Modo HR  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando com o módulo YAG (1064nm) 
1cm2 para remoção e redução dos pêlos a longo 
prazo, usando guia de luz no modo HR. 

Apêndice P Guia Clínico: 
YAG (1064nm) 1cm2 – 
Modo SHR  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando com o módulo de Laser de 
DiodoYAG (1064nm) 1cm2 para remoção e redução 
dos pêlos a longo prazo, usando guia de luz no 
modo SHR. Apêndice Q Guia Clínico

 YAG (1064nm) 1cm2 

– Modo SHR Stack  

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce Platinum 
operando com o módulo de Laser de Diodo YAG 
(1064nm) 1cm2 para remoção e redução dos pêlos a 
longo prazo, usando guia de luz no modo Stack.  



Escopo deste Manual 

Manual de Operações SopranoIce Platinum iii 

Apêndice R    Guia Clínico  
Módulo NIR FACE 

Guia Clínico para uso do Sistema SopranoIce 
Platinum operando no módulo NIR FACE para 
enrijecimento (Lifting) da pele através do 
aquecimento profundo do tecido, e para dor e 
relaxamento dos músculos.Apêndice S Compatibilidade 

Eletromagnética
Fornece informações sobre a compatibilidade 
eletromagnética do sistema SopranoIce Platinum



Capítulo 1 

Visão Geral do Sistema 

1.1 Uso deste Manual 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para atender aos padrões internacionais de 

segurança e desempenho. O profissional que opera o sistema deve ter uma compreensão 

completa do bom funcionamento da SopranoIce Platinum. 

Este manual foi preparado para ajudar o usuário a entender e operar o sistema. Não utilize 

o sistema antes de ler este manual e obter uma compreensão clara do funcionamento do

sistema. Se alguma parte deste manual não estiver clara, entre em contato com a LBT 

Lasers Brasil, representante da Alma Laser no Brasil, para maiores informações.

Aviso 

O uso de controles ou ajustes, ou o desempenho de procedimentos 
diferentes dos aqui especificados pode resultar em exposição perigosa à 
radiação. Portanto, antes de tentar usar ou operar o sistema, os 
profissionais que operam o sistema SopranoIce Platinum devem ler este 

manual e se familiarizar completamente com todos os seus requisitos de 
segurança e procedimentos operacionais. 

As informações fornecidas neste manual não se destinam a substituir a formação 

profissional na utilização clínica do sistema. Entre em contato com a LBT Lasers Brasil, 

representante da Alma Laser no Brasil, para obter informações atualizadas sobre o 

treinamento disponível. Para informações clínicas, consulte as guias clínicas deste manual, 

que inclui diretrizes de instalação para cada aplicação. 

Este manual deve sempre acompanhar o sistema e todo o pessoal operacional deve 

conhecer sua localização. Cópias adicionais deste manual estão disponíveis na LBT 

Lasers Brasil. Para obter mais informações sobre Alma Lasers, visite o site da empresa 

em: http://www.alma-deutschland.de/ 

1.2 Responsabilidade do Médico 

O profissional licenciado apropriadamente será responsável pelo uso e operação do 

equipamento e por todas as qualificações do operador. A Alma Lasers não faz 

http://www.alma-deutschland.de/
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representações referentes às leis locais, estaduais ou federais que possam ser aplicadas 

ao uso e operação de qualquer equipamento médico. O profissional é responsável por 

entrar em contato com as agências de licenciamento para determinar as credenciais 

exigidas pela legislação para a operação e o uso clínico do equipamento.  

 

1.3 Manutenção 

O sistema SopranoIce Platinum é um equipamento médico-técnico de precisão que requer 

manutenção periódica de rotina que deve ser realizada por pessoal técnico autorizado pela 

Alma Lasers. A não observância desse requisito cancela todas as garantias expressas e 

implícitas. Favor entrar em contato com a LBT Lasers Brasil, representante da Alma Laser 

no Brasil, para obter mais informações.  

 

1.4 Modificação do Sistema 

A modificação não autorizada do hardware, software ou especificações do sistema 

SopranoIce Platinum cancela todas as garantias, expressas ou implícitas. A LBT Lasers 

Brasil, representante da Alma Laser no Brasil, não se responsabiliza pelo uso ou 

operação de um equipamento modificado. 

 

Aviso 

Não é permitida nenhuma alteração neste equipamento. (Código Penal 
Brasileiro, art. 273 e legislação sanitária vigente) 

1.5 Inspeção de Revenda 

 

O sistema SopranoIce Platinum é um equipamento médico-técnico de precisão. Se 

qualquer equipamento da Alma Lasers for vendido por terceiros que não seja um 

representante de vendas não autorizado, a Alma Lasers oferece uma inspeção de revenda 

realizada por um técnico autorizado para garantir que o equipamento esteja funcionando 

de acordo com as especificações do fabricante. O uso do equipamento após sua revenda e 

antes de ser inspecionado constitui mau uso do equipamento, que pode acarretar 

ferimentos e cancela todas as garantias, expressas ou implícitas. 

A Alma Lasers também oferece contratos de manutenção e garantias estendidas para seus 

equipamentos. Para maiores informações sobre manutenção ou custos de inspeções ou 

reparos, favor entrar em contato com a Alma Lasers ou com seu representante local. 

 

1.6 Abreviações e Acrônimos 

 
“ 

 
Polegadas 

 
LB 

 
Laser Blanche 

 
°C 

 
Graus Centígrados/Celsius 

 
LCD 

 
Display de cristal líquido 

 
°F 

 
Graus Farenheit 

 
LED 

 
Diodo emissor de luz 
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A Ampere(s) m Metro(s) 
 
AC 

 
Corrente Alternada 

 
mm 

 
Milímetros 

 
AFT 

 
Tecnologia Fluorescente Avançada  

 
msec 

 
Milissegundos  

 
CFR 

 
Código de Leis Federais 

 
NIR 

 
Infravermelho próximo 

 
cm 

 
Centímetro(s) 

 
Nm 

 
Nanometros 

 
CW 

 
Onda contínua 

 
OD 

 
Densidade ótica 

 
HR 

 
Remoção de pelos 

 
PWM 

 
Modulação por largura de pulso 

 
Hz 

 
Hertz 

 
Sec 

 
Segundos 

 
IEC 

 
Comissão Eletrotécnica Internacional  

 
SHR 

 
Super-remoção de pelos 

 
J 

 
Joule(s) 

 
SPF 

 
Fator de proteção solar 

 
J/cm2 

 
Joule(s) por centímetro quadrado 

 
TEC 

 
Resfriamento termoelétrico  

 
Kg 

 
Quilograma(s) 

 
V 

 
Volts 

 
Lbs. 

 
Libras 

 
VAC 

 
Volt(s) AC 

   
W 

 
Watt(s) 

 



 

Capítulo 2 

Segurança 
 

 

2.1 Introdução 

Este capítulo descreve questões gerais de segurança referentes ao uso do sistema 

SopranoIce Platinum, com ênfase especial na segurança ótica e elétrica.  

 

Aviso 

Voltagens perigosas são energizadas quando o botão de parada 
emergência é acionado 

Com operação e manutenção adequadas, clínicos treinados e qualificados podem operar o 

sistema SopranoIce Platinum com segurança. Os profissionais de operação e manutenção 

do SopranoIce Platinum devem estar familiarizados com as informações sobre segurança 

contidas neste capítulo. 

A preocupação principal deve ser a segurança do paciente, do operador e de outras 

pessoas envolvidas. A segurança do paciente é garantida principalmente com uma equipe 

bem treinada e um local bem estruturado. Instruir o paciente também é importante, 

incluindo informações sobre a natureza do tratamento. 

2.2 Medidas de Segurança do Sistema 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para maximizar a segurança do paciente e 

dos profissionais. Seguem algumas medidas de segurança preventivas do SopranoIce 

Platinum: 

2.2.1 Segurança Elétrica 

Os seguintes recursos de segurança estão incorporados ao sistema SopranoIce 

Platinum. 

1. Um disjuntor semiautomático, localizado no painel de serviço, protege o sistema, 

desligando quando ocorre uma sobrecarga de energia. Para retornar à operação 

normal, levante o interruptor do disjuntor e reinicie o sistema.  

2. A proteção do software inclui: 

 O software verifica todos os requisitos de segurança relacionados ao 

hardware após o sistema ser ligado. 

 O tempo de emissão de energia de luz/laser é regulado por interrupções a 

cada 1 ms. 
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 Um ciclo de monitoração contínua verifica a operação do sistema durante o 

tratamento. 

 Se ocorrer um erro, o sistema exibe uma mensagem de advertência e cancela 

uma operação posterior. 

 Um autoteste do modulo anexado é realizado quando o sistema é ligado. O 

teste inclui a identificação do módulo. 

 Um autoteste do circuito elétrico é executado após o sistema ser ligado. O 

teste dos circuitos monitora continuamente a operação do sistema durante o 

tratamento. 

2.2.2 Segurança da Luz e do Laser 

Os seguintes recursos de segurança da Luz e do Laser são incorporados ao sistema 

SopranoIce Platinum.  

1. A geometria fechada do guia de luz é usada para transmitir energia de Luz/Laser 

para o local do tratamento. A energia de Luz/Laser é emitida somente através do 

plano frontal do guia de luz. 

2. O sistema incorpora um conector de travamento remoto para ligar um conector 

externo da porta de entrada ao local do tratamento. O conector de travamento 

remoto externo é conectado em série com o pedal. Quando instalado, desativa o 

sistema e impede a operação quando a porta de entrada é aberta. 

3. Um botão de emergência efetua o desligamento quando necessário. Quando 

pressionado, a operação do sistema é encerrada automaticamente. 

4. O sistema pode ser ligado somente quando a chave é inserida no interruptor. 

Quando não estiver sendo operado, a chave de ser retirada para evitar o uso 

não autorizado do sistema. 

5. Uma senha na tela de serviço impede alterações não autorizadas nos 

parâmetros básicos de operação do sistema. 

6. O sistema possui dois indicadores de emissão: uma lâmpada amarela localizada 

na parte superior do painel de controle e um indicador sonoro. 

7. A lâmpada amarela indicadora de emissão pisca quando o sistema está pronto 

para disparar os pulsos, e torna-se uma luz contínua quando um pulso é 

disparado. 

8. Um sinal sonoro é emitido quando o sistema está pronto para disparar um pulso.  

9. A emissão de luz é ativada somente quando o operador muda para o modo 

Ready e pressiona o pedal (risco mínimo). 

10. A emissão de laser é ativada somente se o pedal e o disparador do módulo são 

pressionados simultaneamente, reduzindo o risco de emissão não intencional de 

Luz/Laser. 

11. Água circula no módulo assim que o sistema é ligado a fim de resfriar a fonte de 

luz. 

12. O fluxo e a temperatura da água são monitorados para eliminar o risco de 

superaquecimento do módulo. A emissão de Luz/Laser não será permitida se o 

fluxo de água for interrompido ou se a temperatura da água for igual ou superior 

a 40°C (104°F). 

13. O sistema é equipado com um pedal pneumático para facilitar o uso. Esse 

dispositivo elimina a possibilidade de curto-circuito nos fios do pedal e aumenta a 

sua resistência aos fluidos. 
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2.3 Sala de Tratamento 

A sala de tratamento deve estar bem sinalizada com os avisos indicando que energia de 

luz/laser de alta intensidade está sendo usada. A etiqueta da sala de tratamento fornecida 

com o sistema SopranoIce Platinum é apresentada na Figura 2-1. 

 

Figura 2-1: Etiqueta de Aviso da Sala de Tratamento 

A sala de tratamento não deve possuir nenhum objeto que reflita luz como um espelho, por 

exemplo.  

 

Atenção 

 Qualquer equipamento de emissão de Luz/Laser pode causar 
ferimentos se usado incorretamente. Altas voltagens estão presentes 
no Sistema SopranoIce Platinum. 
Profissionais que trabalham com lasers sempre devem estar cientes 
dos riscos e devem tomar as medidas de segurança adequadas 
conforme descritas neste manual. 

 Use com cuidado. Pode causar queimaduras graves. Não use em 
áreas da pele muito sensíveis ou de pouca circulação. O uso do 
sistema SopranoIce Platinum por crianças ou pessoas  incapacitadas 

desacompanhadas pode ser perigoso. 

 

Cuidado 

Fumaças e gases produzidos pelo Laser podem conter partículas de 
tecido viável. 
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O acesso à sala de tratamento com o uso do Soprano Ice Platinum somente deve ser 

permitido às pessoas essenciais ao procedimento e que estejam bem treinadas a respeito 

dos procedimentos de segurança. 

 Certifique-se de que todos os profissionais que utilizam a sala de tratamento estejam 

familiarizados com os controles do SopranoIce Platinum e que estejam cientes de como 

desligar o sistema imediatamente. 

2.4 Avisos e Precauções Gerais  

2.4.1 Precauções  

Observe as precauções de segurança a seguir ao usar o sistema Soprano Ice 

Platinum. 

 Os médicos devem ler completamente este manual antes de tentar operar o 

sistema SopranoIce Platinum. 

 O guia de luz do módulo deve estar sempre limpo. Lembre-se de remover o gel de 

resfriamento do guia de luz após a utilização do mesmo em cada paciente. 

 O sistema pesa aproximadamente 50 kg (110 lbs) e pode causar ferimentos se for 

transportado sem os cuidados apropriados. O sistema é bem equilibrado e 

projetado para ser transportado, mas sempre deve ser movido com cuidado e 

lentamente. Nunca puxe o sistema pelo módulo ou pelo cabo umbilical. 

2.4.2 Cuidados 

Observe os avisos de segurança a seguir ao usar o sistema SopranoIce Platinum. 

 Somente pessoal treinado da LBT Lasers pode reparar e realizar a manutenção 

do sistema SopranoIce Platinum. Isso inclui ajustes internos na fonte de 

alimentação, sistema de resfriamento, sistema ótico, módulos, etc. 

 Verifique se o sistema SopranoIce Platinum está conectado à voltagem elétrica 

adequada de seu país (120 VAC ou 220/230 VAC). 

 A manutenção realizada pelo operador somente deve ocorrer quando o sistema 

estiver desligado e desconectado da rede elétrica. A realização dos 

procedimentos de manutenção com o sistema ligado pode ser perigoso para o 

operador e/ou danificar o sistema.  

 Sempre desligue o sistema quando não estiver sendo usado. 

 Nunca deixe o sistema no modo Ready sem acompanhamento.  

 Nunca permita que pessoal não treinado opere o sistema.  

 Nunca pressione o disparador do módulo e/ou o pedal, exceto se o módulo estiver 

seguramente direcionado para um alvo específico e desejado.  

 O módulo e ponteiras sempre devem ser inspecionados visualmente antes de 

tratar um paciente. Se houver desgaste ou dano aparente, não use o módulo ou 

ponteira.  

 Nunca deixe o sistema ligado, aberto ou sem acompanhamento durante a 

manutenção.  
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2.5 Avisos Relacionados à Emissão de Energia de Luz/Laser 

2.5.1 Risco de Queimaduras 

O sistema SopranoIce Platinum emite radiação de luz/laser de alta intensidade que é 

invisível ao olho humano e pode causar queimaduras de terceiro grau.  

2.5.2 Riscos da Exposição Direta e Refletida nos Olhos  

 É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e 

pessoal da equipe médica) protejam os olhos usando os óculos de proteção 

recomendados pela Alma Lasers. 

 Constitui boa prática instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento 

mesmo quando estiver usando óculos de proteção.  

 Se o paciente não puder usar os óculos de proteção, coloque no paciente uma 

proteção opaca que bloqueie completamente a luz. 

 Se a área do tratamento estiver muito próxima dos olhos (por exemplo, 

sobrancelhas), proteja os olhos com protetores da córnea. 

 A Distância de Risco Ocular (OHD) é de 10 m. 

2.5.3 Óculos de Segurança 

 Todas as pessoas devem usar óculos de segurança e estar cientes de que esses 

acessórios fornecem proteção adequada: para o módulo do laser diodo OD>7 na 

faixa de comprimento de onda de 750-890nm, e para os módulos NIR OD>3 na 

faixa de comprimento de onda de 600-1800nm. 

 Os óculos de segurança e os protetores oculares opacos fornecidos com o 

sistema oferecem proteção adequada e acessórios adicionais podem ser 

solicitados ao representante da Alma Lasers.  

2.5.4 Risco de Explosão e Incêndio 

 A absorção de energia ótica aumenta a temperatura do material absorvido. Tome 

medidas para reduzir o risco de combustão de materiais combustíveis na e ao 

redor da área de tratamento.  

 O sistema não é apropriado para uso na presença de misturas inflamáveis e 

contato com o ar e oxigênio. 

 Não opere o sistema na presença de solventes voláteis como álcool, gasolina ou 

outros solventes.  

 Não use nenhuma substância inflamável como álcool ou acetona na preparação 

da pele que será tratada. Se necessário, use água e sabão para limpeza antes do 

tratamento.  

 Se álcool for usado para limpar e desinfetar qualquer peça do sistema SopranoIce 

Platinum, deixe secar bem antes de usar o sistema.  

 Materiais inflamáveis devem ser mantidos a uma distância segura do sistema. 

 Durante o tratamento também preste atenção ao possível perigo de ignição de 

gases endógenos. 



Segurança 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

2.5.5 Riscos das Altas Voltagens 

O sistema usa voltagens de 120/220/230 VAC. Para evitar ferimentos, não opere o 

sistema antes de certificar-se de que os painéis externos estejam fechados 

adequadamente. Não tente retirar ou desmontar os painéis externos.  

O sistema SopranoIce Platinum produz voltagens muito altas em vários 

componentes. Alguns componentes podem reter uma carga após a fonte de 

alimentação ser desligada. Portanto, nenhuma peça do gabinete externo deve ser 

removida, exceto pelo pessoal autorizado da LBT Lasers Brasil. 

Sempre que a manutenção do sistema for realizada, nunca deixe o sistema 

SopranoIce Platinum ligado, aberto ou desacompanhado.  

2.5.6 Aterramento do Sistema 

O sistema é aterrado através do fio-terra no cabo de energia e no pino de 

aterramento interno. 

 

 

 

2.6 Recursos de Segurança do Sistema 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com alguns recursos de segurança. Todas as 

pessoas que utilizam a sala de tratamento devem estar familiarizadas com a localização e 

a operação desses recursos de segurança. 

2.6.1 Botão de Desligamento de Emergência 

O botão vermelho é usado para desligamento de emergência. Quando pressionado, 

todo o sistema é desligado imediatamente. 

Para liberar o botão de desligamento de emergência, gire-o no sentido horário. Caso 

contrário, o sistema permanecerá desligado. 

 

 

 

2.6.2 Disjuntor Principal  

Um disjuntor semiautomático, localizado no painel traseiro, protege o sistema contra 

consumo excessivo de energia. O disjuntor desliga o sistema no caso de sobrecarga 

elétrica. Para reiniciar a operação do sistema, levante o botão do disjuntor. 

 

 

 

Atenção 
Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento somente deve 
ser conectado a uma fonte de alimentação com aterramento de 
proteção. 

 

Cuidado 

Use o botão de desligamento de emergência somente no caso de 
uma emergência. 
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2.6.3 Indicadores de Emissão de Luz/Laser 

O sistema possui dois indicadores de emissão: uma lâmpada amarela localizada na 

parte superior do console de controle e um indicador sonoro. 

A lâmpada amarela possui três modos: 

 Apagada – quando o sistema é ligado, e no modo Standby; 

 Piscando – durante o modo Ready; 

 Contínua – durante a emissão de luz/laser (disparador do módulo e/ou pedal 

pressionados). 

O indicador sonoro toca: 

 Uma vez quando o sistema muda para o modo Ready. 

 Intermitentemente durante a emissão de luz/laser, na mesma taxa que a taxa de 

repetição de pulso, isto é, se a taxa de repetição for 2 Hz (pulsos por segundo), o 

indicador sonoro tocará duas vezes por segundo. 

2.6.4 Conector de Travamento Remoto 

O sistema incorpora um conector de travamento remoto que deve ser ligado a um 

microinterruptor externo na da porta de entrada da sala de tratamento. O conector 

remoto externo é conectado em série com o pedal. Portanto, quando instalado, 

desativa o sistema e impede a operação quando a porta de entrada é aberta.  

 

2.6.5 Dupla Segurança para a Emissão de Laser 

A emissão do feixe do laser diodo é ativada somente quando o operador pressiona o 

pedal e o disparador do módulo simultaneamente. Portanto, a emissão acidental de 

laser somente ocorrerá devido à condição de duplo erro (risco mínimo). 

2.6.6 Pedal 

O sistema é equipado com um pedal pneumático para eliminar a possibilidade de 

curto circuito na fiação do pedal e para aumentar a durabilidade em relação a fluidos.  

2.6.7 Sistema de Resfriamento de Tecidos 

O guia de luz do módulo é resfriado por um método de resfriamento termoelétrico 

para reduzir o desconforto do paciente durante o tratamento e para diminuir os 

efeitos colaterais pós-tratamento, tais como inchaço e vermelhidão local da pele. O 

tecido é resfriado através de um anel metálico e uma janela de safira resfriada. A 

temperatura do guia de luz é reduzida a 4°C (39°F) durante a operação do sistema.  

2.6.8 Design do Módulo 

Vários aspectos do design do módulo contribuem para a segurança do sistema 

SopranoIce Platinum: 

 Como a energia de Luz/Laser é gerada no próprio módulo e não no console 

(conforme nos lasers convencionais), não é necessário um braço articulado ou 

outro sistema de distribuição do feixe com qualidade própria e preocupações com 

alinhamento. Em vez disso, os módulos do SopranoIce Platinum incorporam um 

misturador de luz, que combina a emissão de milhares de emissores para produzir 
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um feixe quadrado uniforme. Como a emissão de luz/laser está confinada ao 

módulo, não há perigo de radiação ótica no console ou no cabo umbilical. 

 O guia de luz é colocado contra a pele do paciente durante o uso do sistema, 

reduzindo energia difusa de luz/laser enquanto aumenta o efeito terapêutico. 

2.7 Conformidade e Classificação do Equipamento 

O equipamento SopranoIce Platinum está em conformidade com as seguintes normas: 

 Padrões de Desempenho Federal dos EUA 

 21 CFR 1040.10 e 1040.11 para Produtos de Laser Classe IV 

 Comitê Europeu de Normatização 

 EN 1041: Informações fornecidas pelo fabricante de dispositivos médicos, 2008 

 Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos 

 IEEE 1012: Norma de Verificação e Validação do Software – 2012 

 IEEE 1016: Prática Recomendada para Descrições dos Projetos de Software – 2008 

 IEEE 29148: Engenharia de sistemas e software – Processos de ciclo de vida – 

Requisitos de engenharia – 2011 

 IEEE 829: Norma para Documentação de Teste do Software – 2008 

 Comissão Internacional de Eletrotécnica 

 IEC 60601-1: Equipamento médico elétrico – Parte 1-1: Requisitos gerais de 

segurança – Norma colateral: Requisitos de segurança dos sistemas médicos 

elétricos, Edição 2.0 – 1988 + A1 (1991), A2 (1995) 

 IEC 60601-1-2: Equipamento médico elétrico – Parte 1-2: Requisitos gerais de 

segurança – Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e testes 

– 2005 

 IEC 60601-1-4: Equipamento médico elétrico – Parte 1-4: Requisitos gerais de 

segurança – Norma colateral: Sistemas médicos elétricos programáveis (incl. A1), 

Edição Consolidada 1.1 – 2000 

 IEC 60601-2-22: Equipamento médico elétrico – Parte 2-22: Requisitos específicos 

de segurança básica e desempenho essencial de equipamentos a laser cirúrgicos, 

cosméticos, terapêuticos e de diagnóstico - 1995 

 IEC 60825-1: Segurança de produtos a laser – Parte 1: Classificação do 

equipamento e requisitos, Edição 2.0 – 2007. 

 IEC 61000-3-2: Compatibilidade eletromagnética (EMC), Parte 3: Limites, Seção 2; 

Limites de emissões harmônicas de corrente (corrente de entrada do equipamento 

até e incluindo 16A por fase), Edição 3.2 – 2005 + A1:2008+A2:2009 

 IEC 61000-3-3: Compatibilidade eletromagnética (EMC, Parte 3: Limites, Seção 3: 

Limitação das alterações de voltagem, vibração e flutuações de voltagem em 

sistemas públicos de alimentação de voltagem baixa, para equipamentos com 

corrente menor que 16A por fase e não submetidos à conexão condicional, Edição 

2.0 – 2008. 

 IEC 61000-4-2: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 2: Testes de imunidade de descarga eletroestática, Edição 

2.0 – 2008 

 IEC 61000-4-3: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 3: Testes de imunidade do campo eletromagnético, 

radiofrequência, irradiado, Edição 3.1 – 2008 
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 IEC 61000-4-4: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 4: Teste de imunidade Electrical Fast Transient/Burst, 

Edição 2.0 - 2004 

 IEC 61000-4-5: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 5: Testes de imunidade da oscilação, Edição 2.0 – 2005 

 IEC 61000-4-6: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 6: Testes de imunidade da oscilação, Edição 3.0 – 2008 

 IEC 61000-4-8: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 8: Testes de imunidade da frequência de energia do campo 

magnético, Edição 2.0 – 2009 

 IEC 61000-4-11: Compatibilidade Eletromagnética (EMC), Parte 4: Técnicas de 

Medição e Testes; Seção 11: Teste de imunidade de variação de voltagem, 

interrupções curtas e quedas de voltagem, Edição 2.0 – 2004 

 IEC 62304: Software de equipamentos médicos – Processo do ciclo de vida do 

software, Edição 1.0 – 2006 

 IEC 62366: Equipamentos médicos – Aplicação de engenharia de usabilidade em 

equipamentos médicos – 2007 

 Organização Internacional de Normas 

 EN ISO 13485: Equipamentos médicos – Sistemas de Gestão de Qualidade – 

Requisitos para fins regulatórios – 2012 

 EN ISO 14971: Equipamentos médicos – Aplicação de gestão de risco em 

equipamentos médicos – 2012 

 ISO 10993-1: Avaliação biológica de equipamentos médicos – Parte 1: Avaliação e 

Testes com um processo de gestão de risco – 2009 

 ISO 15223-1: Equipamentos médicos – Símbolos obrigatórios nas etiquetas de 

equipamentos médicos, avisos e informações que devem ser fornecidos – 2012 

 ISO 9001: Sistemas de gestão de qualidade – Requisitos – 2008 

2.7.1 Conformidade 

Em conformidade com essas normas, o sistema é equipado com: 

 Indicadores de emissão de luz/laser 

 Interruptor com chave  

 Display com linguagem fácil 

 Botão de desligamento de emergência 

 Conector de travamento remoto 

 Conector do pedal 

 Botão do disparador (módulo do laser diodo) 

 Etiquetas apropriadas 

De acordo com as normas, um programa de manutenção e uma rotina de inspeção 

recomendados são apresentados no capítulo 7. Manutenção.  

2.7.2 Classificação do Sistema de Acordo com a IEC 60601-1 

 De acordo com o método de proteção contra choque elétrico: o sistema é um 

equipamento de Classe I. 

 De acordo com o grau de proteção contra choque elétrico: o laser é parte aplicada 

do tipo B; o NIR Corporal e o NIR Facial são do tipo BF. 

 O equipamento não é apropriado para uso na presença de misturas anestésicas 

inflamáveis em contato com o ar, oxigênio ou óxido nítrico. 
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2.8 Etiquetas do Equipamento 

2.8.1 Etiquetas do Sistema 

As seguintes etiquetas de Advertência, Certificação e Identificação são anexadas 

no sistema SopranoIce Platinum: 

 Identificação – localizada no painel traseiro do sistema. Essa etiqueta contém as 

seguintes informações: 

 Detalhes do fabricante; 

 Nome do sistema; 

 Número de série e data de fabricação; 

 Requisitos elétricos do sistema; 

 Símbolo de conformidade CE-MDD; 

 Advertência: Consultar as Instruções de Operação; 

 Advertência: Consultar os documentos que acompanham o equipamento. 

A etiqueta 1 é fixada nos sistemas vendidos para países com 120VAC. 

A etiqueta 2 é fixada nos sistemas vendidos para países com 230VAC. 

A etiqueta 3 é fixada nos sistemas vendidos para países com 220VAC. 

 

 
   Etiqueta 1        Etiqueta 2      Etiqueta 3 

Figura 2-2: Etiquetas de Identificação 
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 Perigo de Emissão de Laser – incluindo parâmetros de radiação e tipo de fonte 

laser, e indica que o módulo do laser diodo é um equipamento Classe IV (veja a 

Figura 2-3), localizada no painel traseiro do sistema. 

 

 
Figura 2-3: Etiqueta de Advertência de Perigo de Emissão Laser 

 Laser Diodo Classe 4 – localizada no painel traseiro do sistema (veja a Figura 2-

4). 

 

 
Figura 2-4: Etiqueta de Laser Diodo Classe 4 

 Perigo de Emissão de Laser – localizada no painel traseiro do sistema (veja a 

Figura 2-5). Alerta sobre possível exposição à radiação do feixe de laser. 

 A mesma etiqueta também acompanha o módulo do laser diodo, próximo à 

ponteira.  

 
Figura 2-5: Etiqueta de Perigo de Emissão Laser 
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 Riscos e Requisitos Elétricos – localizada ao lado da porta de conexão do cabo 

de força 

 
Figura 2-6: Etiquetas de Riscos e Requisitos Elétricos 

 Etiqueta de advertência de cabo de força aterrado, localizada ao lado da porta de 

conexão do cabo de força: 

 
Figura 2-7: Etiqueta de Advertência do Cabo de Força Aterrado 

2.8.2 Etiquetas do Módulo 

As etiquetas de identificação e advertência são anexadas ao conector apropriado do 

módulo: 

 Etiqueta de Identificação do Módulo – está localizada na parte inferior do 

conector do módulo. Inclui as seguintes informações: 

 Detalhes do fabricante 

 Nome e número de peça do módulo 

 Número de série e data de fabricação 

 Símbolo de conformidade CE 

 
Figura 2-8: Etiquetas de Identificação dos Módulos 

 Aviso de Abertura do Laser – localizado próximo à ponteira do módulo do laser 

diodo: 

 
Figura 2-9: Etiqueta de Advertência da Abertura do Laser no Módulo do Laser 

Diodo 
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 Perigo de Emissão de Luz/Laser do Módulo – alerta contra possível exposição à 

radiação do feixe de laser e especifica o tipo e a classificação dos feixes de laser 

presentes. 

 

Figura 2-10: Etiquetas de Advertência de Emissão de Luz/Laser 

 

 Esta etiqueta mostra o símbolo de coleta seletiva, localizado perto da etiqueta de 

identificação: no final da vida útil, os módulos devem ser devolvidos ao fabricante, 

ou destinados a empresas especializadas para o processamento e eliminação 

adequados. 

 
Figura 2-11: Etiqueta de Coleta Seletiva 

Outras etiquetas informativas encontradas no sistema: 

 Cuidado 
 

 Atenção 
 

 Data de Fabricação 
 

 Fabricante 
 

 Número de Série  

 Cumpre a Diretiva de Dispositivos Médicos da União Européia 
 

 Etiqueta Stop Lasing (Interromper Laser) localizada acima do 

botão de desligamento de emergência. 

 

 Etiqueta Interlock localizada no painel de serviço para 

identificar a porta do conector de travamento. 
 

 Etiqueta Footswitch localizada no painel de serviço para 

identificar a porta de conexão do pedal. 
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 A etiqueta Vent identifica a porta de conexão da saída de ar 

do reservatório de água do sistema de resfriamento. 
 

 A etiqueta Fill identifica a porta de conexão do acessório 

usado pelo técnico de serviço para abastecer o reservatório 
de água do sistema de resfriamento.  

 A etiqueta Drain identifica a porta de conexão do acessório 

usado pelo técnico de serviço para drenar o reservatório de 
água do sistema de resfriamento.  

 Somente água deionizada pode ser introduzida no sistema de 
resfriamento do SopranoIce Platinum. 

 

 Buzzer – indica o local do potenciômetro de volume do 

indicador sonoro do sistema. 
 

2.8.3 Etiqueta da Embalagem 

A etiqueta a seguir está anexada à caixa de transporte do sistema Soprano Ice 

Platinum: 

 
Figura 2-12: Etiqueta da Caixa de Transporte 

 

Mantenha Seco 

 

Este símbolo indica que a caixa deve ser 
protegida da umidade excessiva e deve, 
portanto, ser armazenada num local coberto. Se 
pacotes particularmente grandes ou volumosos 
não podem ser armazenados em armazém ou 
galpões, eles devem ser cuidadosamente 
cobertos com lonas. 

Frágil 

 

Carga marcada com este símbolo deve ser 
manuseada com cuidado e nunca deve ser 
derrubada ou pendurada. 

Topo 

 

O pacote deve ser sempre transportado, 
manipulado e armazenado de tal forma que a 
seta aponte sempre para cima. Rolar, Balançar, 
derrubar, deixar cair ou outro tipo de 
manipulação deve ser evitado. 
A carga não necessita, no entanto, ser 
armazenada "em cima". 
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Limitações de 
Temperatura 

O símbolo fornece a faixa de temperatura de 
armazenamento e transporte. Neste caso, o 
limite de temperatura é elevada entre + 50 ° C e 
-10 ° C baixo. 

Limitações de 
Umidade 

O símbolo fornece a faixa de umidade de 
armazenamento e transporte. Neste caso, o 
limite de umidade está entre 60% e 10% de alta 
baixo. 

Limitações de 
Pressão de Ar. 

O símbolo fornece o limite de pressão de ar no 
armazenamento e transporte. Neste caso, 
indicando uma baixa de 90 kPa e alta de 110 
kPa. 



Capítulo 3

Instalação

3.1 Introdução

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para instalação em um consultório ou

clínica e requer preparação mínima do local. Quando o sistema SopranoIce Platinum é

adquirido, é realizada uma instalação completa na fábrica, incluindo calibração e teste

inicial do sistema.

O transporte e a instalação do sistema são realizados por técnicos autorizados pela Alma

Lasers, que executarão:

• A desembalagem do sistema e seu posicionamento em local pré-selecionado.

• A verificação da integridade do sistema e de seus componentes.

• A conexão dos componentes do sistema (módulo, pedal, conector d travamento).

• A conexão do sistema a uma tomada elétrica.

• O abastecimento do reservatório do sistema com água deionizada.

• O teste do sistema para avaliar a operação funcional e a calibração de todos os

componentes do sistema e do software.

• A coordenação da realização de uma inspeção de segurança na fábrica, se

necessário.

3.2 Lista de Componentes do Equipamento

A plataforma do SopranoIce Platinum inclui:

• Console do sistema SopranoIce Platinum

• Seleção de módulos que foram adquiridos com a plataforma

• Tip Facial

• Tip Higiênico descartável

• Módulo e mastro do suporte umbilical

• Kit de chaves

• Conector de travamento remoto

• Pedal pneumático

• Óculos de proteção

• Speed Gel

Nota: 
Qualquer dano encontrado na embalagem ou no sistema antes de abrir a
caixa da embalagem deve ser comunicado ao representante da Alma Lasers
e à transportadora
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• Protetores oculares opacos 

• Manual de operação 

• Kit de abastecimento de água para o sistema de resfriamento 

• Aviso de perigo de radiação de Luz/Laser 

3.3 Requisitos do Local de Instalação 

Antes de desembalar o sistema, certifique-se de que o local esteja em conformidade com 

os requisitos descritos nas seções a seguir. 

3.3.1 Espaço e Posicionamento 

Deve haver espaço para ventilação adequada e fluxo de ar livre. A área de trabalho 

do sistema deve ser preparada de acordo com as dimensões do sistema 

apresentadas na Figura 3.1. Para garantir ventilação adequada, sempre mantenha 

as laterais do sistema pelo menos a 0,5 m da parede ou de outras obstruções do 

fluxo de ar. Após posicionar o sistema, trave as rodinhas frontais, pressionando os 

pedais na parte superior de cada rodinha.  

 
Figura 3-1: Dimensões do Sistema 

 

 
 

Cuidado 

A fim de garantir uma desconexão segura do sistema em qualquer situação 
de perigo, o sistema deve ser alocado de tal forma que o aparelho acoplador 
fique sempre acessível. 
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3.3.2 Requisitos Elétricos 

O sistema é preparado de fábrica para a voltagem da rede local, conforme solicitado 

pelo cliente. O sistema requer uma fonte de alimentação separada de: 

• 120 VAC, 12A, 50/60 Hz, fase única, ou: 

• 220/230 VAC, 6A, 50/60 Hz, fase única. 

As linhas de entrada de energia devem ser livres de transientes, picos de corrente e 

voltagem, quedas e oscilações. Consequentemente, a linha de energia do sistema 

não deve ser compartilhada com outras cargas variáveis pesadas como elevadores, 

ar-condicionado, motores grandes, etc. 

O sistema é aterrado através do fio-terra no cabo de força que é conectado à tomada 

da parede. Um bom aterramento é essencial para uma operação segura. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Requisitos Ambientais  

Qualidade do Ar: o sistema deve ser operado em uma atmosfera não corrosiva. 

Materiais corrosivos como ácidos podem danificar a fiação elétrica, os componentes 

eletrônicos e as superfícies dos componentes óticos.  

Partículas de poeira devem ser reduzidas a um nível mínimo, pois absorvem calor e 

energia da luz/laser. Partículas aquecidas podem danificar as lentes do sistema 

ótico. Poeira metálica é prejudicial ao equipamento elétrico. 

Qualidade da Água: o sistema deve ser usado somente com água deionizada. Água 

comum de torneira contém sedimentos que podem danificar o sistema de 

resfriamento.  

Temperatura: para garantir que o sistema tenha um desempenho ideal, mantenha a 

temperatura ambiente entre 20°C e 25°C (68°F – 77°F) e umidade relativa inferior a 

80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado 

• Verifique se a voltagem do sistema SopranoIce Platinum é apropriada 

para a rede elétrica de seu país (120 ou 230 VAC). 

• O sistema deve ser conectado a uma rede com disjuntores separados. 
A Alma Lasers não garante desempenho adequado, a menos que o 
sistema seja conectado a um circuito dedicado. 

 

Nota: 
Quando o sistema é usado intensamente, calor é produzido. Portanto, 
recomenda-se instalar um aparelho de ar-condicionado na sala em que o 
sistema for utilizado. 
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3.4 Desembalagem do Sistema 

1. O sistema SopranoIce Platinum é entregue em uma caixa de papelão conforme 

mostrado na Figura 3-2: 

 
Figura 3-2: Caixa de Transporte do SopranoIce Platinum 

2. Consulte a Figura 3-3: abra o painel superior da caixa de papelão (A) e retire de seus 

compartimentos as caixas dos acessórios (B). 

 
Figura 3-3: Desembalagem do Sistema (1) 

Consulte a Figura 3-4: 

3. Levante a caixa com o sistema virado para cima. 

4. Remova o suporte de espuma superior (A). 

5. Com cuidado, puxe para baixo a rampa integrada (B). 

6. Retire os protetores de espuma das rodinhas (C). 
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Figura 3-4: Desembalagem do Sistema (2) 

 
 

 

 

 

 

7. Solte as tiras de Velcro das rodinhas frontais (veja a Figura 3-5). 

 
Figura 3-5: Desembalagem do Sistema (3) 

Consulte a Figura 3-6: 

8. As rodinhas frontais do sistema SopranoIce Platinum possuem travas. Para travar 

uma roda, empurre firmemente a alavanca da trava para baixo. Para liberá-la, 

levante a alavanca. Quando o sistema não estiver sendo utilizado, as travas devem 

estar na posição travada. Solte as travas somente quando for mover o sistema. 

9. Destrave as rodinhas frontais e puxe com cuidado o sistema para a rampa, para fora 

da caixa. 

 

 

Cuidado 

• Por questões de segurança, a caixa deve ser levantada por pelo 
menos duas pessoas. 

• Mova a rampa toda para baixo com as mãos. Não a deixe cair, pois 
pode causar danos ou ferimentos 
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Figura 3-6: Desembalagem do Sistema (4) 

3.5 Instalação do Sistema 

3.5.1 Conectar o Berço do Módulo e o Suporte do Cabo Umbilical 

A finalidade do cilindro e do braço do suporte é reduzir a carga gerada pelo módulo 

do SopranoIce Platinum e seu cabo umbilical. Quando usado adequadamente – 

conforme exibido na Figura 3-7 – o braço e o cilindro carregam o peso do módulo e 

sustentam o cabo, garantindo ao profissional maior capacidade de manobra e 

facilidade de uso. 

 
Figura 3-7: Disposição do Cilindro e do Braço do Suporte do Cabo Umbilical 
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Consulte a Figura 3-8: 

1. Conecte o berço do módulo à haste do suporte no meio do braço. Pressione o 

berço contra a haste até encaixar no lugar.  

2. Conecte o cilindro do suporte do cabo umbilical à haste na ponta do braço do 

suporte. Pressione o cilindro contra a haste até encaixar no lugar.  

 
Figura 3-8: Suporte do Módulo e Conexão do Rolo do Suporte Umbilical 

 

 

 

 

3.5.2 Conexão do Módulo 

A conexão do módulo ao console é exibida na Figura 3-9. Tem a finalidade de 

facilitar a recolocação do módulo quando necessário. A porta de conexão do módulo 

está localizada no meio da lateral esquerda do painel frontal. Para instalação e 

retirada do conector, proceda como segue (consulte a Figura 3-9): 

1. Insira o conector do módulo na porta de conexão, conforme visto em A, o máximo 

possível.  

2. Gire a trava do conector no sentido horário (B). 

3. Ao girar a trava, o conector continuará sendo inserido na porta até não girar mais 

– agora o módulo está devidamente conectado ao sistema (C). 

4. Para desconectar o módulo, execute as etapas 1 a 3 no modo inverso. 

 

 

 

 

Cuidado 

• Nunca use o módulo ou o cabo do cordão umbilical para mover o sistema. 

• Não use o braço do suporte do módulo para mover ou levantar o sistema. 

 

Cuidado 

• Nunca use ferramentas para apertar o conector do módulo – é suficiente 
usar a pressão dos dedos. 
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Figura 3-9: Conexão do Módulo 

3.5.3 Conector de Travamento Remoto 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conector de travamento remoto 

para fornecer máxima proteção. O conector está situado no painel de serviço (veja a 

Figura 3-10). Um interruptor externo deve ser conectado a esse conector para criar 

um sistema de travamento remoto. Esse interruptor deve ser instalado na porta de 

entrada, de modo que se a porta for aberta, os contatos do interruptor também se 

abrem e desativam a operação do sistema. 

 
Figura 3-10: Conexões do Conector Remoto de Segurança e do Pedal 
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3.5.4 Conexão do Pedal

O pedal fornecido com o sistema é operado pneumaticamente para maior segurança.

Para instalar o pedal, conecte o tubo preto do pedal à porta de conexão no painel de

serviço do sistema (veja a Figura 3-10).

3.5.5 Abastecer o Reservatório de Líquido Refrigerador

O reservatório do sistema de resfriamento deve ser abastecido com água deionizada.

O nível de água no reservatório deve ser verificado a cada três meses e, se

necessário, adicionar água deionizada.

Consulte o Capítulo 7: Manutenção para instruções de como abastecer

corretamente o reservatório de água.

3.6 Condições Ambientais Durante Armazenamento e

Transporte

O transporte do sistema SopranoIce Platinum deve ser efetuado em condições

ambientais normais, dentro do seguinte intervalo:

• Temperatura ambiente: 0ºC a 50ºC

• Umidade relativa do ar: 10% a 60%

• Pressão atmosférica: 90 a 110 kPa

3.7 Mover o Sistema

Para mover o sistema na clínica, proceda como segue:

1. Coloque o módulo no suporte.

2. Desconecte o cabo de força.

3. Solte as travas das rodinhas.

4. Empurre ou puxe levemente o sistema usando a alça.

Se o sistema precisar ser movido para outro local, consulte a Assistência Técnica da LBT

Lasers.

Nota: 
Se o sistema for armazenado em uma área refrigerada onde a temperatura
esteja abaixo de 0°C (32°F), a água deionizada deve ser drenada do sistema
de resfriamento. Somente técnicos autorizados pela Alma Lasers podem
realizar esse procedimento.

Cuidado

• Nunca use o módulo ou o cabo umbilical para mover o sistema.

• Não use o mastro do módulo para mover ou levantar o sistema.



Capítulo 4

Descrição do Sistema

4.1 Introdução

Este capítulo fornece uma descrição detalhada do sistema SopranoIce Platinum. A

descrição cobre os componentes principais do sistema, controles e subsistemas

funcionais, e especificações do módulo e do sistema.

4.2 Descrição Geral do Sistema e Uso Pretendido

O sistema SopranoIce Platinum é uma plataforma com várias aplicações, que suporta as

seguintes tecnologias:

• Tecnologia de laser diodo:

 3D (Módulos 755nm, 810nm, ou 1064nm combinados em 2 cm²)

 Módulo de 1064nm disponível em 1 cm²

 Módulo de 810 nm disponível em dois tamanhos: 1 e 2 cm2

 Módulo de 755 nm disponível em 1,5 cm2

• Tecnologia de luz de infravermelho próximo (NIR)

 Disponível em 6.4 cm² (Facial)

Os módulos de laser de Diodo 3D, 755nm, 810nm, e 1064nm, destinam-se à remoção

de pelos indesejados e para efeito de redução de cabelo estável, a longo prazo, (Modos

HR e SHR).

O Módulo de laser de Diodo de 755nm também é destinado para Laser Branch (Modo

LB).

As peças de infravermelho próximo (NIR) destinam-se a emitir energia no espectro

infravermelho para produzir aquecimento tópico para fins de elevar a temperatura do

tecido para o alívio temporário da dor nos músculos menores e da rigidez e dor nas

articulações, o alívio temporário da dor nas articulações menores, associada à artrite, o

aumento temporário na circulação local onde aplicado, e o relaxamento de músculos.

Também podem ajudar nos espasmos musculares, distensões e luxações menores e

dores musculares menores na região lombar.

O sistema completo é composto do console, por vários módulos disponíveis e um pedal.

O módulo é pressionado contra a pele do paciente e um pulso de luz é distribuído quando

o pedal e o disparador do módulo são ativados. A ponteira do módulo é resfriada pelo

sistema de resfriamento do SopranoIce Platinum.
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Os parâmetros de saída e outros recursos do sistema, são controlados pelo painel de 

controle da tela de toque do console, que fornece uma interface com o microcontrolador 

do sistema e a tela de toque LCD. 

4.3 Controles e Componentes do Sistema 

O sistema SopranoIce Platinum é composto dos seguintes componentes principais: (veja 

a Figura 4-1): 

1. A unidade do console principal que incorpora o painel de controle, módulos da fonte de 

alimentação, sistema de resfriamento, painel de serviço e transformador de 

isolamento. 

2. Módulos (com conector e cabo umbilical) que inclui a cabeça ótica, sistema de 

resfriamento de tecidos (placa fria) e o disparador. 

3. Pedal. 

 
Figura 4-1: Principais Componentes do Sistema 
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A Figura 4-2 apresenta um diagrama de blocos do sistema SopranoIce Platinum: 

 
Figura 4-2: Diagrama de Blocos 

4.3.1 Console Principal 

O console principal incorpora os seguintes componentes do sistema: 

• Painel de controle 

• Módulos da fonte de alimentação 

• Controlador do sistema 

• Sistema de resfriamento 

• Transformador de isolamento 

4.3.2 Controles do Sistema 

Os controles do sistema SopranoIce Platinum oferecem os seguintes recursos (veja a 

Figura 4-3): 

Painel de Controle – esta tela de toque fornece informações sobre o status e 

configurações do sistema SopranoIce Platinum. As diversas telas no monitor são 

descritas detalhadamente no Capítulo 6 – Instruções de Operação. 

Botão de Desligamento de Emergência – é um botão vermelho, parecido com um 

cogumelo usado para desligar o sistema em caso de emergência.  

Interruptor com chave – liga o sistema quando ativado. 

Indicador de Emissão de Luz/Laser – veja a Seção 2.6.2. 
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Figura 4-3: Controles do Sistema 

4.3.3 Módulos da Fonte de Alimentação 

Os vários módulos da fonte de alimentação distribuem energia elétrica aos 

componentes do sistema: 

• 1500W/24V – alimenta a unidade de corrente do laser, MEG-50 

• 150W/12V – fornece energia ao sistema de resfriamento termoelétrico de tecidos 

• 70W/24V – fornece energia à tela LCD e à placa do microcontrolador 

• 60W/15V – fornece energia à bomba de água.  

O fornecimento de energia ao módulo conectado somente é possível nas seguintes 

condições: 

1. Nenhum defeito do sistema for detectado pelo software. 

2. O sistema deve estar no modo Ready. 

3. O pedal e o disparador do sistema estão ativados. 

4.3.4 Controlador do Sistema 

Esta placa controla a operação dos subsistemas em tempo real. Incorpora um 

microprocessador avançado, chip de memória e interfaces digital e analógica.  

4.3.4.1 Software do Sistema 

O sistema SopranoIce Platinum inclui um software integrado. O software suporta 

uma interface gráfica com o usuário, controla os parâmetros de operação do 

sistema e executa testes de rotina para garantir uma operação correta. 

4.3.4.2 Detecção de Erros 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com software de autoteste que 

monitora continuamente a operação do sistema, usando a função de vigia. O 

software verifica continuamente o status do hardware e se um erro for 

detectado: 

• Uma mensagem de erro é exibida. 

• Um sinal sonoro é emitido. 

Consulte o Capítulo 8: Solução de Problemas para mais detalhes. 
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4.3.5 Sistema de Resfriamento 

O sistema de resfriamento incorpora: 

• Sistema de resfriamento à água 

• Sistema de resfriamento de tecidos integrado 

• Ventoinhas 

4.3.5.1 Sistema de Resfriamento à Água 

O resfriamento à água é obtido em um sistema de ciclo fechado que opera com 

água deionizada para garantir vida longa ao ressonador de luz/laser. O sistema 

de resfriamento é composto de um permutador de calor, um reservatório de 

água, uma bomba de água, um filtro de partículas e um filtro para água  

destilada. O sistema também inclui um sensor de temperatura, chaves de nível 

e fluxo para proteger o sistema contra algum defeito no sistema de 

resfriamento. Como um recurso de segurança, a emissão de luz/laser é 

desativada quando a temperatura da água atinge o limite de 40°C (104°F). 

4.3.5.2 Sistema de Resfriamento de Tecidos Integrado 

Os guias de luz são refrigerados por um método de resfriamento termoelétrico 

para reduzir o desconforto do paciente durante o tratamento e para reduzir os 

efeitos colaterais após o procedimento, como inchaço e vermelhidão local da 

pele. O sistema é resfriado através de um anel metálico e uma janela de safira 

resfriada, A temperatura do guia de luz é reduzida a 4°C (39°F) durante a 

operação do sistema. 

Um termistor monitora e mantém a temperatura a esse nível para evitar super-

resfriamento da área tratada. O sistema de resfriamento de tecidos foi 

projetado para ter sua operação interrompida no caso de uma pausa superior a 

cinco minutos. Esse recurso é incluído para impedir condensação de gotas de 

água na ponteira. 

 

O ícone indicador azul na tela será ativado quando a temperatura do 
sistema de resfriamento de tecidos atingir a faixa de operação correta. 

4.3.5.3 Ventoinhas 

Cinco ventoinhas estão localizadas no interior do sistema. Quatro ventoinhas 

refrigeram o sistema de água e outra ventoinha refrigera o espaço interno do 

console.  

4.3.6 Transformador de Isolamento 

Para segurança, o transformador de isolamento reduz a corrente de fuga no sistema 

para o aterramento. É projetado com um equipamento médico. 

4.4 Módulos do SopranoIce Platinum 

Os seguintes módulos estão disponíveis para uso no sistema SopranoIce Platinum: 

• Módulos do Laser Diodo: 

 3D (Módulos 755nm, 810nm, ou 1064nm combinados em 2 cm² de spot size 

modulado) 
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 Módulo de 1064nm disponível em 1 cm² 

 Módulo de 810 nm disponível em dois tamanhos: 1 e 2 cm2 

 Módulo de 755 nm disponível em 1,5 cm2 

• Tecnologia de luz infravermelha NIR: 

 NIR Face – Facial (disponível com spot size de 6.4 cm²) 

Os módulos 3D, 1064 nm, 810 nm e 755 nm de diodo laser destinam-se à remoção de 

pelos indesejados e de redução de cabelo com efeito estável, redução de pelos a longo 

prazo (modos HR e SHR). 

O módulo de laser de diodo de 755 nm também se destina a LaserBlanche (modo LB). 

4.4.1 Módulos do Laser Diodo 

Os módulos de diodo permitem fluência de até 120J/cm2 na abertura do módulo de 

laser. A energia de laser é distribuída em três modos: 

• HR (modo Remoção de Pelos) 

• SRH (modo Super-Remoção de Pelos) 

• LB (modo LaserBlanche) 

A energia do laser é liberada através de uma ponta de 1cm², 1,5cm² ou 2cm² 

incorporada no módulo para o tratamento da orelha, dedos das mãos e dos pés. 

Os módulos fornecem durações pré-selecionadas de pulso em função da fluência e 

tipo de pulso selecionado.  

Os módulos do laser diodo do SopranoIce Platinum destinam-se à remoção e à 

redução permanente de pelos. São indicados para uso em todos os tipos de pele 

(Tipos de Pele I-VI, Classificação de Fitzpatrick) incluindo peles bronzeadas. 

A bancada ótica e o sistema de resfriamento de tecidos estão localizados no interior 

do módulo projetado ergonomicamente. O módulo do laser diodo é dividido em três 

partes: um cabo umbilical, um conector e o próprio módulo.  

Os sinais de energia e controle são trocados com o console através do cabo 

umbilical, que mede 170 cm (67”), permitindo livre acesso a qualquer parte do corpo.  

O módulo do laser diodo é mostrado na Figura 4-4, Figura 4-5, Figura 4-6 e Figura 
4-7 e incorpora o conjunto do laser diodo com o guia de luz, a janela de safira de 

proteção, a placa fria e o disparador do módulo (localizado no cabo). 
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Figura 4-4: Módulo de Laser de Diodo 3D 

 
Figura 4-5: Módulo de Laser de Diodo YAG (1064nm 1 cm²) 

 
Figura 4-6: Módulo de Laser de Diodo Compact (810nm 1 cm²) 
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Figura 4-7: Módulo de Laser de Diodo Speed (810nm 2 cm²) 

 

Figura 4-8: Módulo de Laser de Diodo Alex (755nm 1.5 cm²) 

 

Figura 4-9: Facial Tip  
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Figura 4-10: Tip Higiênico Descartável 

 

 

 

 

 

4.4.2 Módulos NIR 

Os módulos NIR do SopranoIce Platinum emitem luz no espectro de infravermelho 

próximo gerado pela fonte de luz pulsada. O módulo fornece durações de pulsos pré-

selecionadas em função da potência escolhida (W). 

O módulo NIR destina-se a emitir energia no espectro infravermelho para produzir 

aquecimento tópico para fins de elevar a temperatura do tecido para o alívio 

temporário da dor nos músculos menores e da rigidez e dor nas articulações, o alívio 

temporário da dor nas articulações menores associadas à artrite, o aumento 

temporário na circulação local onde aplicado, e o relaxamento de músculos. Também 

podem ajudar nos espasmos musculares, distensões e luxações menores e dores 

musculares menores na região lombar.  

A fonte de luz do módulo emite um pulso quando ativado pressionando o pedal. A luz 

passa através de uma abertura, na direção de um guia de luz localizado na ponteira 

do módulo.  

O operador segura o módulo pela alça a fim de posicionar o guia de luz contra a pele 

do paciente.  

O mecanismo de resfriamento do módulo pode ser ligado ou desligado pressionando 

a tecla apropriada no canto inferior esquerdo do painel de controle LCD. 

O módulo NIR é operado somente através do pedal. 

O Módulo NIR Facial é apresentado na Figura 4-11: 

 

Cuidado 

• O módulo contém componentes óticos delicados que podem sofrer 
danos graves se sofrerem queda. Exceto durante o tratamento, ou 
o módulo é mantido em seu berço. 

• Ao transportar o sistema, o módulo deve ser desconectado e 
armazenado na sua caixa de transporte. 
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Figura 4-11: Módulo FACE  Infravermelho (NIR) 

4.5 Especificações do Sistema 

Módulo Tecnologia Comprimento 
de Onda (nm) 

Largura do 
Pulso/Timer 

Spot Size 
(cm2) 

Taxa de Repetição 
de Pulso (Hz) 

Densidade da 
Energia (J/cm2) 

Laser Diodo 
1064nm Laser Diodo 1064 3 – 220 

msec 1 
HR: 0,5 – 1 

HR: 2 
HR: até 60 
HR: até 50 

HR: 3 
SHR: 5 - 10 

HR: até 35 
SHR: até 20 

Laser Diodo 
810nm / 2cm2 Laser Diodo 810 3 – 220 

msec 2 HR: 0,5 - 3 HR: 2 - 60 
SHR: 5 - 10 SHR: 2 - 20 

Laser Diodo 
810nm / 1cm2 Laser Diodo 810 3 – 220 

msec 1 HR: 0,5 - 3 HR: 2 - 120 
SHR: 5 - 10 SHR: 2 - 20 

Laser Diodo 
755nm / 1,5cm2 Laser Diodo 755 3 – 220 

msec 1,5 
HR: 0,5 - 3 HR: até 50 
SHR: 5 - 10 SHR: até 20 

LB: 2 LB: até 50 

Laser Diodo 3D Laser Diodo 755, 810, 1064 3 – 220 
msec 2 HR: 0,5 - 3 HR: até 60 

SHR: 5 - 10 SHR: até 20 
NIR Facial NIR 1300 N/A 6,4 N/A Até 25W 

4.5.1 Saída dos Módulos de Laser Diodo 

Tipo de Laser 
• CW 

• Arranjo do laser diodo GaA1As 

Divergência do Feixe 
• 10° horizontal; 45% vertical 

Estabilidade de Saída 
• ±20% 

4.5.2 Saída dos Módulos NIR 

Tecnologia da Luz 
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• Luz de infravermelho  

Comprimento de Onda 
• Emissão de pico em 1300 nm 

Modo de Exposição 
• CW 

4.5.3 Operação e Controle 

Controle do Sistema 
• Totalmente computadorizado, com base em microprocessador 

Interface Gráfica com o Usuário 
• Tela de toque LCD 

Indicadores de Emissão de Luz/Laser 
• Visual, lâmpada amarela: 

 Desligada quando não ocorre emissão de luz 

 Piscante durante o modo Ready 

 Acesa continuamente durante a emissão de luz/laser 

 

• Indicador Sonoro: 
 Ativado durante a emissão de luz/laser, quando as teclas de operação são 

pressionadas (controladas pelo usuário) e na detecção de algum erro. 

4.5.4 Parte Física 

Dimensões 
• 53 cm de largura x 57 cm de profundidade x 120 cm de altura 

• 20,9” de largura x 22,5” de profundidade x 47” de altura 

Peso 
• 50 kg (110 lbs) 

4.5.5 Requisitos do Sistema 

Fonte de Alimentação 
• 120VAC, 12A, 50/60 Hz, fase única  

• 220/230VAC, 6A, 50/60 Hz, fase única 

Disjuntor 
• 120VAC, 13A, 50/60 Hz  

• 220/230VAC, 6A, 50/60 Hz,  

4.5.6 Módulos  

Módulos 
• Multiuso 

• Não estéril 

Resfriamento da Ponteira 

 

Nota: 
O isolamento da rede de alimentação é fornecido pela ficha de rede ou 
acoplador do aparelho. 
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• Resfriamento termoelétrico (TEC) 

• Temperatura de resfriamento: 4°C (39°F) 

4.5.7 Classificações 

Classificação do Laser CDRH de acordo com a norma 21CFR 1040.10 
• Classe IV 

Classificação do Laser de acordo com a norma EN 60825-1 
• Classe 4 

Modo de Proteção contra Choque Elétrico 
• Equipamento Classe I 

Grau de Proteção contra Choque Elétrico 
• Peça aplicada tipo B (Módulos de Laser Diodo) 

• Peça aplicada tipo BF (Módulos NIR) 
 

4.5.8 Lista de Componentes do Equipamento & Acessórios 

• Módulos 

• Haste do suporte do cabo umbilical 

• Kit de chaves 

• Conector de segurança remoto 

• Pedal pneumático 

• Óculos de proteção apropriados para os módulos adquiridos: 
 Óculos de Proteção para o Módulo de laser Diodo OD 7+ (x2) 
 Óculos de Proteção para o Módulo NIR OD 3+ (x2) 

• Protetores oculares opacos 

• Kit de abastecimento de água para o sistema de resfriamento 

• Aviso de perigo da radiação laser 

• Manual do operador 



Capítulo 5 

Controles e Indicadores 

5.1 Introdução 

Este capítulo apresenta em detalhes os controles, indicadores e portas de conexão do 

sistema SopranoIce Platinum: 

 Painel de Controle

 Painel com Tela de Toque LCD

 Botão de Desligamento de Emergência

 Indicadores de Emissão de Luz/Laser

 Interruptor com chave

 Painel de Serviço

 Disjuntor

 Interruptor de Energia

 Potenciômetro do Indicador Sonoro

 Disparador do Módulo (módulo de laser diodo)

 Pedal

5.2 Painel de Controle 

O painel de controle incorpora todos os controles necessários para a operação do 

sistema SopranoIce Platinum, incluindo um display gráfico LCD com tela de toque 

integrada, interruptor com chave, botão de desligamento de emergência e indicadores de 

emissão de luz/laser (sonoro e visual). 

Figura 5-1: Painel de Controle 



Controles e Indicadores 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

5.2.1 Painel com Tela de Toque LCD 

O painel com tela de toque LCD apresenta todas as telas do SopranoIce Platinum 

descritas no Capítulo 6 deste manual. A tela LCD especifica o modo de operação, 

com base no módulo conectado, a área do corpo selecionada, fluência, energia 

investida (kJ) e quantidade de pulsos acumulados (em uma sessão específica e 

total). 

As teclas de seta ▲ e ▼ na tela de toque são usadas para aumentar ou diminuir os 

parâmetros de operação exibidos. A tecla maior com um ícone verde é usada para 

alternar entre os modos Standby/Ready. Consulte o Capítulo 6 para explicações 

detalhadas sobre as teclas. A Figura 5-2 apresenta um exemplo da tela LCD. 

 
Figura 5-2: Painel Touch-Screen de LCD 

5.2.2 Indicador do Módulo Conectado 

O sistema reconhece automaticamente o módulo conectado e exibe o nome do 

módulo na parte superior da tela conforme mostrado na Figura 5-2 acima.  

5.2.3 Indicador de Status do Sistema de Resfriamento de Tecidos 

 

O indicador de resfriamento é exibido com um círculo azul ao redor 
quando o sistema de resfriamento de tecidos está na faixa de temperatura 
adequada. 

5.2.4 Botão de Desligamento de Emergência 

Em caso de emergência, o botão vermelho (veja a Figura 5-1) deve ser pressionado 

para que o sistema seja desligado da rede elétrica. Para retomar a operação, libere o 

botão (um quarto de volta no sentido horário). 

5.2.5 Indicadores de Emissão de Luz/Laser 

A lâmpada amarela, localizada no painel de controle (veja a Figura 5-1), indica: 

 Apagada – quando o sistema está ligado, e no modo Standby. 

 Piscando – durante o modo Ready. 

 Contínua – durante a emissão de luz/laser (pedal ou pedal e disparador do 

módulo pressionados). 
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5.2.6 Interruptor com chave 

O interruptor com chave está localizado no painel de controle do sistema. É usado 

para ativar o menu de operação principal após o sistema ser ligado. Para colocar o 

sistema no modo operacional, o interruptor é girado um quarto de volta, no sentido 

horário (veja a Figura 5-1). 

5.3 Painel de Serviço 

O painel de serviço (veja a Figura 5-3) está localizado na parte traseira do sistema e 

incorpora todos os controles e conexões necessários ao sistema.  

 

Figura 5-3: Painel de Serviço 

 

 

Atenção 

Para evitar o uso incorreto do sistema, não deixe a chave no interruptor quando o 
sistema não estiver sendo vigiado. 
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5.3.1 Disjuntor Principal 

Um disjuntor semiautomático, localizado no painel de serviço, protege o sistema 

contra sobrecarga de energia. 

Quando a chave do disjuntor estiver posicionada para baixo, não há fornecimento de 

energia elétrica para o sistema. Para iniciar uma operação, posicione a chave do 

disjuntor para cima (veja a Figura 5-3). 

5.3.2 Interruptor de Energia Principal 

O interruptor de energia principal está localizado no painel de serviço (veja a Figura 

5-3). É um botão verde usado para ativar a tela LCD. Uma sequência de operação 

correta começa com a ativação do interruptor de energia principal antes de ligar o 

interruptor com chave. 

5.3.3 Potenciômetro do Indicador Sonoro 

O potenciômetro do indicador sonoro (veja a Figura 5-3) é usado para regular o 

volume do alarme sonoro. 

5.3.4 Indicador de Corrente Elétrica 

O indicador LED verde (veja a Figura 5-3) acende quando o cabo de força é 

conectado na tomada da parede.  

5.4 Disparador do Módulo de Laser Diodo 

O disparador do módulo é o botão de pressão localizado no cabo do módulo de laser 

diodo, conforme mostrado pela seta na Figura 5-4. 

A emissão de energia de laser diodo é ativada somente quando o botão disparador do 

módulo e o pedal são acionados. 

 
Figura 5-4: Disparador do Módulo do Laser de Diodo 
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5.5 Pedal 

Módulo de laser Diodo: a emissão de energia laser diodo ocorre quando o pedal e o 

disparador do módulo são ativados simultaneamente. O requisito de ativação simultânea 

minimiza o risco de emissão não intencional de feixe de laser.   

Módulo NIR: a emissão de energia de infravermelho próximo ocorre quando o pedal é 

ativado.  

O pedal (veja a Figura 5-5) é ativado somente quando o sistema está no modo Ready. A 

ativação do pedal no modo Standby não resulta em emissão de luz/laser.  

O pedal é um pedal pneumático que se conecta ao sistema através da porta de conexão 

localizada no painel de serviço (veja a Figura 5-5). 

 
Figura 5-5: Pedal 

 

 

 

 

Atenção 

Se o sistema não estiver pronto, a emissão do feixe de laser ocorre 
quando o pedal é ativado. 

 

Atenção 

Se o sistema não estiver pronto, uma emissão de energia de luz / laser nos 
módulos ocorre quando o pedal ou o pedal e o disparador são ativados. 



 

Capítulo 6 

Instruções de Operação 
 

6.1 Introdução 

Este capítulo descreve em detalhes as instruções de operação do sistema SopranoIce 

Platinum. 

 

6.2 Detecção de Erros 

O sistema SopranoIce Platinum possui um software que realiza um autoteste 

monitorando continuamente a operação do sistema através de um circuito & software-

vigia e por interruptores. O software monitora continuamente o hardware para verificar a 

presença de erros: 

 A tela LCD exibe uma mensagem de erro e impede outra operação. 

 O indicador sonoro dispara um alarme mais longo que os sinais normais de emissão 

de luz/laser. 

Neste caso, desligue o sistema e reinicie-o. Se o problema persistir, consulte o Capítulo 

8 – Solução de Problemas – para mais instruções.  

6.3 Preparar o Sistema para Operação 

1. Conecte o sistema à tomada de energia. 

2. Insira a chave no interruptor. 

3. Conecte o interruptor remoto na porta de entrada da sala de tratamento, se 

necessário (consulte o Capítulo 3). 

 

Cuidado 

 Este sistema somente pode ser operado por um clínico licenciado, de acordo com 
as leis locais de cada país. 

 O aviso de perigo de radiação de luz/laser fornecido com este sistema (veja a 
Figura 2-1), deve ser colocado na entrada da sala de tratamento sempre que o 
sistema estiver em uso. 

 O uso ou ajuste inadequado deste sistema invalida a garantia de serviço do 
SopranoIce Platinum. Entre em contato com o distribuidor autorizado da Alma 

Lasers antes de tentar usar o sistema de modo diferente daqueles especificados 
neste manual. 
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4.  Conecte o pedal ao painel de serviço (consulte o Capítulo 3). 

5. Conecte o módulo desejado à porta de conexão do módulo. 

6. O paciente e todas as pessoas na sala devem usar óculos de proteção específicos 

para o módulo usado (consulte o Capítulo 2). 

7. Levante a chave do disjuntor no painel de serviço.  

6.3.1 Detecção do Módulo 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com sensores que detectam 

automaticamente o módulo conectado. Com base no módulo conectado, o sistema 

exibirá os modos de operação disponíveis.  

6.3.2 Iniciar o Sistema 

Ligue o sistema mecanicamente para iniciar a operação do sistema SopranoIce 

Platinum. 

Para iniciar o sistema SopranoIce Platinum: 

1. Verifique se o botão de desligamento de emergência não está engatado. Caso 

positivo, libere-o, girando no sentido horário. 

2. Ajuste o interruptor de energia principal (no painel de serviço) na posição On. 

Uma tela de início é exibida enquanto o sistema realiza um autoteste. 

 
Figura 6-1: Tela de Apresentação 

3. Gire o interruptor com chave um quarto de volta no sentido horário. O sistema 

iniciará o aplicativo do software de operação.  

Após gira o interruptor com chave, o sistema iniciará o aplicativo do software de 

operação e apresentará a tela Inicial (Figura 6-2). 
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Figura 6-2: Tela Inicial 

6.4 Operar o Sistema 

O sistema é operado através das teclas do painel de controle da tela de toque para 

selecionar e ajustar os parâmetros do tratamento. Como figuras e como seções a seguir, 

como várias telas do painel de controle, suas teclas e-mail, e explicações para todas as 

ferramentas e como as informações para as telas. 

Para usar o sistema SopranoIce Platinum: 

1. Ligue o sistema (consulte a Seção 6.3.2). 

2. Pressione o botão “Start”. 

3. Selecione o modo de operação, Remoção de Pelos ou LaserBlanche (Clareamento). 

O modo de operação disponível depende do módulo conectado ao sistema. Os 

modos de operação indisponíveis estarão desabilitados. 

Remoção de Pelos estará disponível quando um dos módulos Laser Diodo for 

conectado. 

LaserBlanche (LB) estará disponível quando o Módulo de Diodo de 755nm estiver 

conectado. 
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Figura 6-3: Tela de Seleção de Modo 

4. Para Remoção de Pelos, selecione HR ou selecione a área de tratamento para 

homens ou mulheres seguida da área do corpo a ser tratada.  

5. Defina os parâmetros de operação, (veja a seção 6.4.1.2 Modo SHR – Ajustar os 

Parâmetros de Operação; 6.4.1.3 Modo SHR Stack – Ajustar os Parâmetros de 

Operação; 6.4.2 Módulos Laser de Diodo de 755nm – LaserBlanche; e 6.4.3 Módulo 

NIR) 

6. Ajuste o sistema no modo Ready. 

7. Ative o pedal e o disparador do módulo para iniciar a emissão de luz/laser (consulte a 

Seção 6.6). 

 

 

 

 

Atenção 

 O sistema SopranoIce Platinum emite pulsos de luz / laser intensos através 
do módulo. Certifique-se de que todas as pessoas estejam protegidas contra 
exposição acidental aos pulsos, diretamente do módulo ou indiretamente de 
uma superfície refletora. 

 Para proteção contra danos aos olhos e desconforto, certifique-se de que 
todas as pessoas presentes na sala de tratamento estejam usando os óculos 
de proteção recomendados pela Alma Lasers. 

 Nunca olhe diretamente para o pulso de laser que sai do módulo, mesmo que 
esteja utilizando os óculos de proteção. 

 Nunca direcione o módulo de forma que a energia elétrica em um espaço 
vazio. Certifique-se de que o módulo esteja direcionado para o local de 
tratamento durante o procedimento. 
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6.4.1 Módulos Laser Diodo – Hair Removal (Remoção de Pelos) 

Após selecionar o modo de operação Hair Removal, a tela de Seleção de Sexo será 

exibida (veja a Figura 6-3). 

 
Figura 6-4: Tela de Seleção de Sexo 

 

1. Se você deseja operar no modo HR, pressione o botão HR; O 
sistema passará diretamente para o modo HR (consulte a Seção 
6.4.1.1). 

2. Se quiser operar no modo SHR, pressione o ícone de gênero 
desejado (consulte a Seção 6.4.1.2). 

3. Se você quiser operar no modo SHR STACK, pressione o botão SHR 
STACK; O sistema passará diretamente para o modo SHR STACK 
(consulte a Seção 6.4.1.3). 
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6.4.1.1 Modo HR – Definir os Parâmetros de Operação 

O sistema é operado através das teclas de toque no painel de controle para 

ajuste e seleção dos parâmetros do tratamento. A Figura 6-5 apresenta as 

teclas e os elementos do painel de controle: 

 

 
Figura 6-5: Elementos da Tela de Operação – Modo HR 

 1. Modo HR – indica que o sistema está no modo HR. 
 2. Indicador do Módulo – indica o tipo de módulo conectado. 
 3. Skin Type – selecione o tipo de pele para carregar um pré-

ajuste apropriado no sistema (fluência e frequência). 
 

 

4. Fluence – para definir a fluência, toque no interior da janela 
Fluence na tela. Para aumentar ou diminuir os parâmetros, use 
as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da janela Fluence. O valor 

exibido mudará com incrementos de 1 J/cm2. A fluência pode ser 
ajustada entre 1 J/cm2 e 120 J/cm2. 

 

 

5. Frequency – para definir a frequência dos pulsos, toque no 
interior da janela Frequency na tela. Para aumentar ou diminuir 
os parâmetros, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da 
janela Frequency. O valor exibido mudará com incrementos de 

1 Hz A frequência pode ser ajustada entre 0,5 e 3 Hz. 
 6. Teclas de Ajuste dos Parâmetros ▲ ou ▼- pressione essas 

teclas para aumentar ou diminuir os valores de fluência e 
frequência. 

 

7. O sistema de resfriamento estará pronto para operação somente 
após o indicador Cooling aparecer com um anel azul. Isso leva 

aproximadamente 1-2 minutos. 
 

 

8. Standby/Ready – essa tecla alterna o sistema SopranoICE entre 
os modos Standby e Ready. Toque no botão Ready quando 

estiver pronto para iniciar o tratamento. O botão verde mudará 
para vermelho e a emissão de laser será ativada quando o pedal 
e o disparador do módulo forem pressionados. Toque o botão 
vermelho para voltar ao modo Standby.   

 9. Contador de Pulsos do Módulo – esse campo conta os pulsos 

de laser emitidos pelo módulo durante uma sessão de 
tratamento. O contador pode ser zerado quando desejado. 
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 10. Contador de Pulsos Totais do Módulo – esse campo conta o 

número total de pulsos de laser emitido pelo módulo e não pode 
ser zerado. Esse campo é zerado somente quando um novo 
módulo é conectado ao sistema.  

 

11. Botão Home – retorna à tela de Seleção da Área de 
Tratamento (veja a Figura 6-5). 

 
12. Save – salva os ajustes dos parâmetros atuais (veja Seção 6.5). 

 

 
13. Reset – Pressione essa tecla para zerar o contador de pulsos 

(veja a etapa 9 acima). 
Após a entrada em funcionamento, a emissão de laser será iniciada quando o 

pedal e o oponente do módulo forem acionados. 

6.4.1.2 Modo SHR – Definir os Parâmetros de Operação 

Para trabalhar no modo SHR, selecione o ícone do sexo desejado. A tela de 

Seleção da Área de Tratamento será exibida (veja a Figura 6-6). 

 
Figura 6-6: Tela de Seleção da Área de Tratamento (Corpo Feminino) 

 

1. Se o corpo feminino for exibido nesta tela e desejar mudar para o corpo 
masculino, pressione o ícone Masculino no canto inferior direito da tela. A 

tela de Seleção da Área de Tratamento para corpo feminino será substituída 
por uma tela similar para corpo masculino. 

2. Se você selecionou a área facial, uma tela de Área de Tratamento 
Secundário aparecerá (consulte a Figura 6-7). Selecione a área de 
tratamento desejada pressionando a área destacada apropriada na área 
facial. 
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Figura 6-7: Tela de Seleção de Tratamento de Área Secundária 

3. Selecione a área de tratamento desejada pressionando a área destacada 
apropriada na ilustração de braço, perna, abdômen ou costas no painel LCD 
touch screen; A tela Tratamento Standby aparecerá (consulte a Figura 6-8). 

O sistema é operado através das teclas de toque no painel de controle para 

ajuste e seleção dos parâmetros do tratamento. A Figura 6-9 apresenta as 

teclas e os elementos do painel de controle. 

 
Figura 6-8: Elementos da Tela de Operação – Modo SHR 
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1. Área Selecionada – exibe uma imagem da área corporal ou facial 

selecionada para tratamento na Figura 6-6. 
 2. Indicador do Módulo – indica o tipo de módulo conectado. 

 

3. Fluence – para definir a fluência, toque no interior da janela 
Fluence na tela. Para aumentar ou diminuir os valores do 

parâmetro, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da janela 
Fluence. O valor exibido mudará com incrementos de 1 J/cm2. A 

fluência pode ser ajustada entre 2 J/cm2 e 20 J/cm2. 

 

4. Energia Total Investida – para definir a energia total investida, no 
interior da janela Energy na tela. Para aumentar ou diminuir os 
valores do parâmetro, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da 
janela Energy. O valor exibido expressa a energia total aplicada por 
sessão, contada em quilojoules (kJ). Os valores variam de 0 (zero) 
a 20 kJ. 

 5. Tamanho da Grade - Exibe o tamanho de cada grade em que a 

área de tratamento selecionada é dividida. Use as teclas de seta ▲ 
ou ▼ para definir o tamanho da grade (50-300 cm²). 

 6. Teclas de Ajuste dos Parâmetros ▲ ou ▼- pressione essas teclas 

para aumentar ou diminuir os valores de fluência e energia. 

 

7. O sistema de resfriamento estará pronto para operação somente 
após o indicador Cooling aparecer com um anel azul. Isso leva 

aproximadamente 1-2 minutos. 

 

8. Standby/Ready – essa tecla alterna o sistema SopranoIce Platinum 
entre os modos Standby e Ready. Toque no botão Ready quando 

estiver pronto para iniciar o tratamento. O botão verde mudará para 
vermelho e a emissão de laser será ativada quando o pedal e o 
disparador do módulo forem pressionados. Toque o botão vermelho 
para voltar ao modo Standby.   

 9. Tempo da Sessão – Conta a duração de pulsos calculada em 

segundos. 
 10. Número de Grades do Tratamento – exibe o número de grades no 

qual a área de tratamento está dividida.  
 11. Contador de Pulsos do Módulo – esse campo conta os pulsos de 

laser emitidos pelo módulo durante uma sessão de tratamento. O 
contador pode ser zerado quando desejado. 

 12. Contador de Pulsos Totais do Módulo – esse campo conta o 

número total de pulsos de laser emitido pelo módulo e não pode ser 
reiniciado. Esse campo é zerado somente quando um novo módulo 
é conectado ao sistema.  

 

13. Botão Home – retorna à tela de Seleção da Área de Tratamento 

(veja a Figura 6-6). 

 

14. Save – salva os ajustes atuais dos parâmetros  (veja Seção 6.5). 

 

15. Reset – Toque essa tecla para zerar o contador de pulsos do 
módulo (veja a etapa 11 acima). 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
Após o sistema entrar no modo Ready, a emissão de laser será iniciada 

quando o pedal e o disparador do módulo forem acionados. 
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6.4.1.3 Modo SHR STACK Mode - Definir parâmetros de operação 

O sistema é operado tocando as teclas programáveis no painel de controle da 

tela sensível ao toque para selecionar e ajustar os parâmetros de tratamento. A 

Figura 6-9 apresenta os elementos e teclas do painel de controle: 

 
Figura 6-9: Elementos da Tela de Operação – Modo SHR Stack 

 1. Indicador do Módulo – indica o tipo de módulo conectado. 

 

2. Fluence – para definir a fluência, toque no interior da janela 
Fluence na tela. Para aumentar ou diminuir os valores do 

parâmetro, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da janela 
Fluence. O valor exibido mudará com incrementos de 1 J/cm2. A 

fluência pode ser ajustada entre 2 J/cm2 e 20 J/cm2. 

 

3. Energia Total Investida – para definir a energia total investida, no 
interior da janela Energy na tela. Para aumentar ou diminuir os 

valores do parâmetro, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita 
da janela Energy. O valor exibido expressa a energia total 
aplicada por sessão, contada em quilojoules (kJ). Os valores 
variam de 0 (zero) a 20 kJ. 

 4. STACK Setting - esta tecla alterna entre os quatro modos Stack. 

Para operação no modo Stack, toque nesta tecla para selecionar o 
número de pulsos (2-5) a serem emitidos pelo módulo em cada 
emissão laser. 

 
Figura 6-10: Seleção Stacking 

O valor no campo Burst é o produto da fluência com o modo Stack 
selecionado, contado em J / cm2. 

 5. Teclas de Ajuste dos Parâmetros ▲ ou ▼- pressione essas 

teclas para aumentar ou diminuir os valores de fluência e energia. 

 

6. Standby/Ready – essa tecla alterna o sistema SopranoIce 

Platinum entre os modos Standby e Ready. Toque no botão 
Ready quando estiver pronto para iniciar o tratamento. O botão 
verde mudará para vermelho e a emissão de laser será ativada 
quando o pedal e o disparador do módulo forem pressionados. 
Toque o botão vermelho para voltar ao modo Standby. 
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7. O sistema de resfriamento estará pronto para operação somente 
após o indicador Cooling aparecer com um anel azul. Isso leva 

aproximadamente 1-2 minutos. 
 8. Tempo da Sessão – Conta a duração de pulsos calculada em 

segundos. 
 9. Número de Grades do Tratamento – exibe o número de grades 

no qual a área de tratamento está dividida.  
 10. Contador de Pulsos do Módulo – esse campo conta os pulsos 

de laser emitidos pelo módulo durante uma sessão de tratamento. 
O contador pode ser zerado quando desejado. 

 11. Contador de Pulsos Totais do Módulo – esse campo conta o 

número total de pulsos de laser emitido pelo módulo e não pode 
ser reiniciado. Esse campo é zerado somente quando um novo 
módulo é conectado ao sistema.  

 

12. Botão Home – retorna à tela de Seleção da Área de Tratamento 
(veja a Figura 6-6). 

 

13. Save – salva os ajustes atuais dos parâmetros  (veja Seção 6.5). 

 

14. Reset – Toque essa tecla para zerar o contador de pulsos do 

módulo (veja a etapa 12 acima). 

6.4.2 Módulo Laser de Diodo de 755nm - LaserBlanche 

O sistema é operado através das teclas de toque no painel de controle para ajuste e seleção 

dos parâmetros do tratamento. A Figura 6-11 apresenta as teclas e os elementos do painel de 

controle. 

 
Figura 6-11: Elementos da Tela de Operação – Modo LB 

 1. Modo LB – indica que o sistema está no modo LaserBlanche. 
 2. Indicador do Módulo – indica o tipo de módulo conectado. 

 3. Tipo de Pele – pressione o botão de tipo de pele para carregar 

um pré-ajuste apropriado no sistema (fluência e frequência).  
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4. Fluence – para definir a fluência, toque no interior da janela 
Fluence na tela. Para aumentar ou diminuir os valores do 

parâmetro, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da janela 
Fluence. O valor exibido mudará com incrementos de 1 J/cm2. A 
fluência pode ser ajustada entre 1 J/cm2 e 120 J/cm2. 

 

5. Frequency – para definir a frequência dos pulsos, toque no 
interior da janela Frequency na tela. Para aumentar ou diminuir 
os parâmetros, use as teclas de seta ▲ e ▼para a direita da 
janela Frequency. O valor exibido mudará com incrementos de 1 

Hz A fluência pode ser ajustada entre 0,5 e 3 Hz. 
 6. Teclas de Ajuste dos Parâmetros ▲ ou ▼- pressione essas 

teclas para aumentar ou diminuir os valores de fluência e energia. 

 

7. O sistema de resfriamento estará pronto para operação somente 
após o indicador Cooling aparecer com um anel azul. Isso leva 

aproximadamente 1-2 minutos. 

 

8. Standby/Ready – essa tecla alterna o sistema SopranoICE entre 
os modos Standby e Ready. Toque no botão Ready quando 

estiver pronto para iniciar o tratamento. O botão verde mudará 
para vermelho e a emissão de laser será ativada quando o pedal 
e o disparador do módulo forem pressionados. Toque o botão 
vermelho para voltar ao modo Standby.   

 9. Contador de Pulsos do Módulo – esse campo conta os pulsos 

de laser emitidos pelo módulo durante uma sessão de tratamento. 
O contador pode ser zerado quando desejado. 

 10. Contador de Pulsos Totais do Módulo – esse campo conta o 

número total de pulsos de laser emitido pelo módulo e não pode 
ser zerado. Esse campo é zerado somente quando um novo 
módulo é conectado ao sistema.  

 

11. Botão Home – retorna à tela de Seleção da Área de Tratamento 

(veja a Figura 6-6). 

 

12. Save – salva os ajustes atuais dos parâmetros (veja Seção 6.5). 

 

13. Reset – Toque essa tecla para zerar o contador de pulsos do 
módulo (veja a etapa 9 acima). 

 

 

 

 

6.4.3 Módulo NIR 

O sistema é operado tocando as teclas programáveis no painel de controle da tela 

touch-screen para selecionar e ajustar os parâmetros de tratamento. A Figura 6-12 

apresenta os elementos do painel de controle e teclas: 

 

 

 

 

 

Atenção 
Após o sistema entrar no modo Ready, a emissão de laser será iniciada 
quando o pedal e o disparador do módulo forem acionados. 
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Figura 6-12: Elementos da Tela NIR Standby 

 1. NIR – indica que o sistema está no modo NIR. 

 

2. Potência – Para definir o parâmetro de potência, toque dentro da 

janela Power na tela. Para aumentar ou diminuir os ajustes de 
parâmetros, use as teclas de seta ◄ ou ► à direita da janela 
Power; O valor de potência exibido mudará em incrementos de 
1W. A potência pode ser ajustada de 1 a 100W para o módulo NIR 
Body e até 35W para o módulo NIR Face. 

 

3. Energia total - para definir o parâmetro de energia total, toque 
dentro da janela Energy na tela. Para aumentar ou diminuir os 

ajustes de parâmetros, use as teclas de seta ◄ ou ► à direita da 
janela Energy; O valor total da energia exibida mudará em 
incrementos de 1 kJ.  

 
4. Teclas de Ajuste dos Parâmetros ▲ ou ▼- pressione essas 

teclas para aumentar ou diminuir os valores de fluência e energia. 

 

5. O sistema de resfriamento estará pronto para operação somente 
após o indicador Cooling aparecer com um anel azul. Isso leva 

aproximadamente 1-2 minutos. 

 

6. Contador de Pulsos do Módulo – esse campo conta os pulsos 

de laser emitidos pelo módulo durante uma sessão de tratamento. 
O contador pode ser zerado quando desejado. 

 

7. Contador de Pulsos Totais do Módulo – esse campo conta o 

número total de pulsos de laser emitido pelo módulo e não pode 
ser zerado. Esse campo é zerado somente quando um novo 
módulo é conectado ao sistema.  

 

8. Standby/Ready – essa tecla alterna o sistema SopranoIce 

Platinum entre os modos Standby e Ready. Toque no botão 
Ready quando estiver pronto para iniciar o tratamento. O botão 
verde mudará para vermelho e a emissão de laser será ativada 
quando o pedal e o disparador do módulo forem pressionados. 
Toque o botão vermelho para voltar ao modo Standby.   

 9. Save – salva os ajustes atuais dos parâmetros (veja Seção 6.5). 

 
10. Reset – Toque essa tecla para zerar o contador de pulsos do 

módulo (veja a etapa 6 acima). 
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11. Stacking - Pressionando este botão alterna o pulso do modo 

Stack. Aperte o repetidamente para exibir o seguinte: 

 Contínuo: (Modo padrão) um pulso contínuo enquanto o pedal 
for pressionado. 

 1/2 seg: Luz emitida por 1 segundo, desligada por 2 segundos. 

 2/2 seg: Luz emitida por 2 segundos, desligada por 2 segundos. 

 3/2 seg.: Luz emitida por 3 segundos, desligada por 2 
segundos. 

 4/2 seg: Luz emitida por 4 segundos, desligada por 2 segundos. 

 5/2 seg: Luz emitida por 5 segundos, desligada por 2 segundos. 
 

 

 

 

6.5 Salvar os Ajustes dos Parâmetros 

Ao ligar o sistema, o controlador carrega um conjunto padrão de parâmetros de 

operação. Se desejado, salve seus próprios conjuntos de parâmetros de operação para 

substituir os ajustes padrão. 

Para salvar um protocolo próprio de parâmetros de operação: 

1. Acesse a tela Standby com a área de tratamento desejada selecionada. 

2. Defina os parâmetros de operação desejados (consulte as seções 6.4.1, 6.4.2 e 6.4.3). 

3. Toque a tecla Save. O sistema apaga as configurações padrão (ou qualquer outra 

salva anteriormente) e salva o novo protocolo. 

4. O sistema abrirá o último conjunto de parâmetros salvo na próxima vez em que for 

ligado e definirá a mesma área de tratamento.  

6.6 Iniciar a Emissão de Luz/Laser 

1. O indicador Cooling deve aparecer com um anel azul. Não inicie o tratamento antes 

disso.  

2. Posicione o guia de luz do módulo na área a ser tratada.  

3. A emissão de energia de laser diodo é ativada somente quando o pedal e o disparador 

do módulo são acionados. 

4. O guia de luz sempre deve entrar em contato com a área tratada durante o tratamento. 

Um sinal sonoro soará a cada pulso emitido. 

 

Atenção 
Uma vez que o sistema entra no modo Ready, a emissão de luz 
começará após a ativação do pedal. 

 

Nota: 
Ao salvar novas configurações, os parâmetros-padrão são sobrescritos (ou as 
configurações salvas anteriormente). 

 

Nota: 
Se o pedal e/ou disparador do módulo forem acionados inadvertidamente quando o 
sistema não estiver no modo Ready, a emissão de luz/laser não ocorrerá e um 

sinal sonoro soará. 
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5. O contador de pulsos é atualizado a cada pulso. Para zerar o contador, toque a tecla 

Reset na parte inferior da tela. Caso contrário, a restauração automática ocorrerá 

quando o sistema for desligado. 

6. Para interromper a emissão de luz/laser a qualquer momento, libere o pedal ou o 

pedal e o disparador simultaneamente.  

6.6.1 Pausar a Operação 

Como medida de segurança padrão, sempre que a emissão de luz/laser não for 

imediatamente necessária, o sistema deve ser deixado no modo Standby. Antes de 

sair da sala, o operador deve desligar o sistema conforme descrito na Seção 6.7. 

6.6.2 Alterar os Parâmetros durante a Operação 

A área corporal, a fluência, a energia investida e a taxa de empilhamento podem ser 

alteradas durante a operação do sistema. Para alterar os parâmetros de operação do 

sistema, proceda conforme abaixo: 

1. Libere o pedal e o disparador. 

2. Ajuste o sistema no modo Standby. 

3. Altere os parâmetros de configuração conforme descrito anteriormente neste 

capítulo. 

4. Retorne ao modo Ready. 

6.7 Desligando o Sistema 

Para desligar o sistema: 

1. Ajuste o sistema no modo Standby. 

2. Gire o interruptor com chave um quarto de volta no sentido anti-horário. 

3. Ajuste o interruptor de energia na posição Off. 

4. Abaixe a chave do disjuntor.  

5. Desconecte o cabo de força da tomada de energia. 

6. Limpe o módulo e os acessórios (consulte o Capítulo 7: Manutenção). 

7. Coloque o módulo no berço. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
Para desligar o sistema no caso de emergência, pressione o botão de 
desligamento de emergência. Para liberar o botão, gire-o no sentido horário. 

 

Atenção 

Para evitar o uso não autorizado do sistema, não deixe a chave no 
interruptor sem supervisão. 



 

Capítulo 7 

Manutenção 
 

7.1 Introdução 

Este capítulo contém as instruções de manutenção do sistema SopranoIce Platinum.  

A manutenção de rotina pode ser realizada pela equipe da clínica, salvo em casos 

especificados. Qualquer procedimento de manutenção não mencionado neste capítulo 

somente deve ser realizado pelo pessoal técnico da LBT Lasers, distribuidor exclusivo 

Alma Lasers, no Brasil. 

O sistema foi projetado para operar com confiabilidade com manutenção periódica 

realizada pelo operador. As superfícies externas do sistema devem ser mantidas limpas 

por razões de higiene e os guias de luz devem ser limpos entre uma sessão e outra para 

manter condições máximas de operação. 

 

 

 

 

7.2 Manutenção Periódica 

A inspeção e a manutenção do sistema devem ser realizadas periodicamente para 

manter condições máximas de operação.  

Os procedimentos de manutenção de rotina a seguir devem ser realizados pela equipe da 

clínica a cada três meses: 

 Limpeza e desinfecção; 

 Remoção de poeira dos filtros; 

 Abastecimento de água (somente água deionizada). 

Os procedimentos de manutenção de rotina a seguir devem realizados por pessoal 

técnico autorizado pela Alma Lasers: 

A cada seis meses: 

 Verificação geral do sistema; 

 

Atenção 

A manutenção realizada pelo operador somente deve ocorrer com o sistema 
desligado e desconectado da rede elétrica. A realização de procedimentos de 
manutenção com o sistema ligado pode ser perigosa para o operador e 
danificar o sistema. 
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 Inspeção interna, incluindo remoção de poeira acumulada; 

 Verificação da saída de emissão de luz/laser; 

 Limpeza dos filtros de partículas. 

A cada doze meses: 

 Substituição da água deionizada; 

 Substituição dos filtros de partículas. 

Se a manutenção periódica não for realizada de acordo com o cronograma por um do 

fabricante, pela LBT Lasers distribuidor exclusivo Alma Lasers, no Brasil, a garantia do 

sistema e de seus respectivos módulos e acessórios será cancelada. 

 

 

 

 

7.3 Informações de Serviços 

Nas comunicações da LBT Lasers, referentes ao sistema, sempre inclua o número da 

peça e o número de série indicado na etiqueta de identificação localizada no painel de 

serviço. 

 

 

 

 

Dúvidas ou problemas devem ser comunicados a LBT Lasers, distribuidor exclusivo 

Alma Lasers, no Brasil. 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

 

Atenção 
O sistema SopranoIce Platinum produz voltagens perigosas no console 

principal. 
A manutenção e/ou reparo do interior do sistema somente podem 
ser realizados por pessoal técnico da LBT Lasers, distribuidor 

exclusivo Alma Lasers, no Brasil. 

 

Atenção 
A manutenção/reparo ou modificação do sistema não autorizados e não 
descritos neste manual podem expor o operador ou o paciente aos riscos da 
alta voltagem e da radiação de laser/luz. 
O uso ou ajuste inadequado do sistema cancelará a garantia de serviço. 

mailto:atendimento@lbtlasers.com.br
http://www.lbtlasers.com.br/
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7.4 Manutenção de Rotina 

Os seguintes procedimentos de manutenção de rotina devem ser realizados 

regularmente pelo pessoal da clínica. 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 Limpeza e Desinfecção do Sistema e dos Módulos 

O sistema SopranoIce Platinum e seus módulos, especialmente as ponteiras de 

aplicação, são resfriados intensivamente quando o sistema está no modo Ready. 

Pode haver condensação de água na superfície das ponteiras, que pode afetar o 

processo de tratamento.  Após cada tratamento, limpe o módulo e a ponteira com um 

cotonete embebido em álcool 70%. 

 

 

7.4.2 Limpeza dos Filtros 

Existem três filtros no sistema que podem ser limpos com o uso de um aspirador de 

pó a cada três meses. Um filtro está localizado na parte frontal do sistema e outros 

dois filtros estão localizados um em cada lado do sistema. (veja a Figura 7-1). 

 
Figura 7-1: Filtros do Sistema 

 

Atenção 
O sistema SopranoIce Platinum produz altas voltagens e intensa radiação de 

luz/laser pulsada quando ativado. 

Sempre desligue o sistema e desconecte o cabo de força antes de executar 
procedimentos de manutenção. 

A manutenção ou o reparo do interior do sistema e de seus 
componentes somente podem ser realizados por pessoal técnico da 
LBT Lasers, distribuidor exclusivo Alma Lasers, no Brasil. 

 

Cuidado 

Não molhe o módulo com água nem mergulhe em qualquer tipo de líquido. 
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A cada três meses, um lembrete para limpeza dos filtros aparecerá na tela LCD do 

painel de controle.  

 
Figura 7-2: Lembrete para limpeza dos filtros e adição de líquido refrigerador 

7.4.3 Abastecimento/Drenagem do Reservatório de Água do 

Sistema de Resfriamento 

O reservatório de água do sistema de resfriamento do SopranoIce Platinum deve ser 

abastecido (ou reabastecido) com água deionizada nos seguintes casos: 

 Na instalação de um novo sistema; 

 A cada três meses, quando o lembrete aparecer (veja a Figura 7-2); 

 Se a seguinte mensagem de erro aparecer na tela LCD: 

Water level low. Add water. 

O abastecimento e o reabastecimento do reservatório de água são realizados com o 

kit de abastecimento de água que é fornecido com o sistema Soprano Ice Platinum, 

que inclui (veja a Figura 7-3): 

 Um tubo de abastecimento de água, com um funil conectado em uma ponta e um 

conector anexado à outra ponta; 

 Um conector CPC branco; 

 Um galão de cinco litros de água destilada. 

 
Figura 7-3: Kit de Abastecimento de Água 



Manutenção 

 

 

SopranoIce Platinum – Manual do Operador 

 

 

 

7.4.3.1 Procedimento de Abastecimento de Água 

1. Conecte o conector L à porta Vent no lado inferior direito do painel de 

serviço. 

2. Conecte o tubo transparente com o funil à porta FILL no lado superior direito 

do painel de serviço (veja a Figura 7-4). 

 
Figura 7-4: Porta de Abastecimento do Reservatório de Água no Painel 

de Serviço 

3. Use o galão de cinco litros de água deionizada fornecido e despeje a água 

lentamente através do funil. Alinhe o tubo transparente com o painel de 

serviço (veja a Figura 7-4). Interrompa o abastecimento assim que a água 

começar a derramar da porta Vent. 

4. Conecte o cabo de força. 

5. Desconecte os componentes do Kit de Abastecimento/Drenagem. 

6. Conecte o módulo desejado ao sistema. 

7. Ligue o sistema e aguarde cinco minutos. Pode ocorrer uma falha na 

inicialização devido a um erro de fluxo causado por ar preso nos tubos de 

água. Ligue o sistema novamente até funcionar corretamente.  

8. Desligue o sistema. 

9. Repita as etapas 3 e 7 várias vezes até não ser possível adicionar mais 

água (derramamento do conector) 

10. Ligue o sistema, que já está pronto para operação.  

7.4.3.2 Procedimento de Drenagem do Sistema 

Se o sistema precisar ser armazenado em um ambiente frio onde a 

temperatura ambiente esteja abaixo de 0°C (32°F), a água deionizada deverá 

ser drenada do sistema de resfriamento para evitar que congele.  

 

Cuidado 
Nunca abasteça o reservatório com água comum de torneira. Use 
somente água destilada. 
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A drenagem é necessária quando o sistema precisa ser movido ou 

transportado, especialmente em clima frio (para evitar risco de congelamento). 

1. Use um recipiente raso com capacidade de dois litros de água e coloque-o 

próximo ao painel de serviço (veja a Figura 7-5). 

2. Conecte o tubo transparente com o funil na porta VENT no painel de serviço 

(veja a Figura 7-5). 

3. Conecte o conector L à porta DRAIN no painel de serviço, virado para baixo na 

direção do contêiner. 

4. A drenagem da água será iniciada do conector para o recipiente. Deixe 

escorrer até secar. 

 
Figura 7-5: Drenagem da Água do Reservatório 

 

Nota: 
Somente pessoal técnico autorizado pela Alma Lasers pode 
drenar a água do sistema de resfriamento. 



 

Capítulo 8 

Solução de Problemas 
 

8.1 Introdução 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um software que executa um autoteste de 

rotina monitorando o sistema continuamente. Se for detectado algum problema no 

sistema, uma mensagem de erro será exibida na tela LCD. 

Um erro interromperá a operação do sistema e o operador deverá desligar o sistema 

usando o interruptor com chave e o interruptor principal. 

As tabelas para solução de problemas a seguir não cobrem todos os possíveis erros. 

Qualquer defeito encontrado que não esteja listado deve ser relatado ao pessoal de 

Assistência Técnica da Alma Lasers. 

 

 

8.2 Garantia 

A garantia do sistema é de um ano. 

 

 

 

 

8.3 Guia para Solução de Problemas 

A Tabela 8-1 fornece uma lista de mensagens de erro e alarmes que podem aparecer na 

tela, possíveis causas e ações corretivas. Se as ações corretivas listadas na tabela não 

solucionarem o problema, entre em contato com um representante de Assistência 

Técnica da Alma Lasers. 

A Tabela 8-2 apresenta alguns prováveis defeitos do sistema em que nenhuma 

mensagem é exibida. Se as ações corretivas listadas na tabela não solucionarem o 

 

Atenção 
Não tente abrir ou desmontar as tampas do sistema. 

 

Nota: 
O uso ou ajuste inadequado do sistema invalidará a garantia de serviço. Entre 
em contato com um representante autorizado da Alma Lasers antes de tentar 
solucionar algum problema do sistema de maneira diferente da especificada 
neste manual. 
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problema, entre em contato com um representante de Assistência Técnica da Alma 

Lasers. 

O guia de soluções de problema a seguir não cobre todos os possíveis defeitos do 

sistema. Qualquer defeito encontrado que não esteja listado deve ser relatado ao pessoal 

de Assistência Técnica da Alma Lasers. 

Favor avisar o Departamento de Assistência Técnica da Alma Lasers sobre todas as 

mensagens de erro que ocorrer, com exceção de Connect Interlock.  

Tabela 8-1: Guia de Mensagens de Erro do Sistema 

Alarme/Mensagem de Erro Descrição do Erro Resposta  

Audible Alarm Signal (Buzzer) 
Initiated 

O pedal e o disparador foram 
ativados no modo Standby ao 
tentar mudar para o modo Ready. 

1. Libere o Pedal e o Disparador. 
2. Reinicie o sistema. 

Handpiece Error iButton 
Failed 

Nenhum módulo conectado. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Error VB1=0 VB2=0 
Falha na leitura do contador de 
pulsos. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser  

Save Data Error 
Erro em salvar os dados no 
iButton. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

FlowSw OFF Error 
Erro na Chave de Fluxo. 
 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

I-Button Inc Failed 
Erro em atualizar os dados do 
contador de pulsos  
i-button.  

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

RS232 CS Error Erro na porta RS232. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

RS232 WD Error 
A porta RS232 pode estar 
desconectada. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Connect Interlock 
O conector de segurança está 
desconectado. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Date Time Error 
Ocorreu uma tentativa de alterar 
a data. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Flow Sw ou level Sw Error Erro na Chave de Fluxo. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Thermal Error 
A temperatura da água está muito 
alta. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Driver Error Laser Off Erro na fonte de alimentação. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Driver Error Over Temp Erro na fonte de alimentação. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Driver Error Over Curr Erro na fonte de alimentação. 
Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Driver Current Error 
Durante a emissão de laser em 
OFFTIME, value A/D >OffDrv*2 
ou value <OffDrv<2. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 

Driver Current Off Error 
Em START, STBY, READY A/D 
value >100. 

Desligue o sistema e chame um 
representante da Alma Laser 
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Tabela 8-2: Guia para Solução de Problemas para Mau Funcionamento do Sistema 

Sintoma Causa Provável Ação Corretiva 

A tela não funciona quando o 
interruptor com chave é 
acionado. 

1. O botão de desligamento de 
emergência foi ativado.  

 
 
2. A chave do disjuntor está 

abaixada.  
3. Falta de energia.  
 
 
 
4. Defeito da tela.  

1. Desligue o sistema, gire o 
botão de desligamento de 
emergência no sentido 
horário e reinicie o sistema. 

2. Levante o interruptor do 
disjuntor. 

3. Verifique se há energia e 
conecte o cabo de força 
corretamente na tomada da 
parede.  

4. Contate o Departamento de 
Assistência Técnica da Alma 
Lasers. 

A ponteira do módulo não é 
resfriada quando a chave do 
disjuntor está elevada e o 
interruptor de energia está na 
posição On. 

1. Tempo de resfriamento 
insuficiente. 

2. Pausa na operação por mais 
de cinco minutos. 

 
 
 
3. Defeito do hardware.  

1. Aguarde 1-2 minutos e tente 
novamente. 

2. Ative o pedal e o disparador 
do módulo para restaurar o 
timer do sistema TEC. 
Aguarde 1-2 minutos e tente 
novamente. 

3. Contate o Departamento de 
Assistência Técnica da Alma 
Lasers. 

A emissão de laser não é 
iniciada quando o pedal e/ou 
disparador do módulo são 
ativados.  

1. O sistema está no modo 
Standby. 

2. O tubo do pedal não está 
conectado ao painel de 
serviço. 

3. Defeito do disjuntor.  

1. Mude para o modo Ready. 
 

2. Verifique a conexão do tubo 
do pedal. 

 
3. Contate o Departamento de 

Assistência Técnica da Alma 
Lasers. 

 



 

Capítulo 9 

Informações sobre Produtos 

e Pedidos 
 

9.1 Lista de Peças com Informações para Pedidos 

Este capítulo fornece informações necessárias para pedidos dos acessórios do sistema 

SopranoIce Platinum. 

A tabela a seguir apresenta os nomes dos itens pelos quais os pedidos devem ser feitos 

ao distribuidor da Alma Lasers.  

Descrição 

Módulo de laser Diodo SopranoIce Platinum 3D - 2cm2 

Módulo de laser Diodo SopranoIce Platinum 1064 nm - 1cm2 

Módulo de laser Diodo SopranoIce Platinum   810 nm - 1cm2 

Módulo de laser Diodo SopranoIce Platinum   810 nm - 2cm2 

Módulo de laser Diodo SopranoIce Platinum   755 nm – 1,5cm2 

Módulo NIR Facial (Face) SopranoIce Platinum  

Berço do Módulo 

Suporte Cilíndrico do Cabo Umbilical 

Óculos de Proteção para o Módulo de laser Diodo OD >7 (x2) 

Óculos de Proteção para o Módulo NIR OD >3+ (x2) 

Protetores Opacos para os Olhos 

Set de Gel Alma Laser 

Aviso de Perigo de Emissão de Luz/Laser 

Pedal 

Conector de Travamento Remoto 

Kit de Chaves de Operação Sobressalentes 

Manual de Operação do Sistema SopranoIce Platinum 

Kit de Fixação na Parede 

 



 

Apêndice A 

Guia Clínico – 810nm & 755nm 

Informações Clínicas Gerais 
 

A.1 Introdução 

As informações contidas neste capítulo e nos Guias Clínicos a seguir são fornecidas 

para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce Platinum. Também adiciona 

ou reforça as informações presentes no manual do operador a respeito das instruções 

de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o risco de ferimentos. 

Todos os operadores devem ler completamente o manual de operação antes de ler este 

apêndice e antes de operar o sistema.  

A.2 Requisitos de Treinamento 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para ser operado somente por pessoal 

devidamente treinado no seu uso e manuseio. Todas as pessoas que operam o sistema 

devem ler o manual do operador. Isso inclui médicos, enfermeiros, equipe técnica e 

outros membros da equipe de profissionais. 

A Alma Laser oferece um treinamento em serviço do sistema SopranoIce Platinum. No 

final do treinamento, o pessoal é considerado apto para a operação do sistema 

SopranoIce Platinum. 

O médico é responsável por entrar em contato com as agências de licenciamento locais 

para determinar as credenciais exigidas pela legislação para operação e uso clínico do 

equipamento. 

A.3 Uso Pretendido e Indicações 

Os módulos de Laser Diodo de 810nm e 755nm destinam-se à remoção permanente 

de pelos indesejados e redução permanente de pelos a longo prazo (Modos HR e 

SHR). O módulo de Laser Diodo de 755nm também se destina para Laser Blanche 

(Modo LaserBanche - LB). 

O módulo (NIR) destina-se a emitir energia no espectro infravermelho para produzir 

aquecimento tópico para fins de elevar a temperatura do tecido para o alívio temporário 

da dor nos músculos menores e da rigidez e dor nas articulações, o alívio temporário da 

dor nas articulações menores associada à artrite, o aumento temporário na circulação 
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local onde aplicado, e o relaxamento de músculos. Também podem ajudar nos 

espasmos musculares, distensões e luxações menores e dores lombares menores. 

A.4 Contraindicações Gerais 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Diabetes (dependência de insulina); 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

A.5 Efeitos Adversos do Tratamento 

O uso do sistema SopranoIce Platinum é similar ao uso de qualquer outro equipamento 

com tecnologia baseada em emissão de luz. Historicamente, os sistemas tradicionais 

têm demonstrado a capacidade de causar certo grau de dano controlado e não 

controlado ao tecido. Além disso, há os seguintes riscos: 

 Eritema (vermelhidão) e edema (inchaço) graves ou prolongados nas 2-24 horas do 

tratamento que podem durar algumas semanas.  

 Irritação, coceira, sensação leve de queimadura ou dor (similar à queimadura solar) 

que podem ocorrer nas 48 horas do tratamento no local da aplicação. 

 Bolhas, erosões na pele ou hiperpigmentação perilesional podem ocorrer e 

permanecerem evidentes por vários dias ou várias semanas após o tratamento. 

 Dano aos olhos devido à exposição refletida ou prolongada à luz intensa sem 

proteção. Óculos de proteção (apropriados ao comprimento de onda) devem ser 

usados durante todos os tratamentos para evitar dano aos olhos.  

É importante observar a reação do tecido durante o tratamento. Proteção inadequada 

do paciente e energia ótica excessiva podem causar danos térmicos e efeitos adversos 

indesejados.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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A.6 Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento 

 Desconforto – quando um pulso é ativado, alguns pacientes experimentam vários 

graus de desconforto. Alguns pacientes descrevem a sensação de uma picada, 

enquanto outros descrevem como um estalo de elástico sobre a pele ou uma 

sensação de queimadura que pode durar até uma hora após o tratamento. A maioria 

dos pacientes suporta a sensação durante o tratamento, mas alguns pacientes 

precisam de anestésico tópico.  

 Dano à Textura Natural da Pele – em alguns casos, pode ser formada uma crosta 

ou bolha. Cuidados normais devem ser seguidos.  

 Alteração na Pigmentação – pode haver uma alteração da pigmentação na área 

tratada. Muitos casos de hipopigmentação ou hiperpigmentação ocorrem em 

pessoas com tipos de pele IV a VI ou quando a área tratada foi exposta à luz solar 

nas três semanas antes ou após o tratamento. 

Em alguns pacientes, a hiperpigmentação ocorre apesar da proteção contra o sol. 

Essa descoloração geralmente desaparece em três a seis meses, porém em casos 

raros (principalmente hipopigmentação), a alteração da pigmentação pode ser 

permanente.  

 Cicatrizes – há a chance de ocorrer cicatrizes como hipertrofia aumentada ou 

queloides. Para reduzir a chance de cicatrizes, é importante seguir atentamente 

todas as instruções para antes e depois do tratamento.  

 Edemas Excessivos – imediatamente após o tratamento, especialmente no nariz e 

nas bochechas, a pele pode inchar temporariamente. Geralmente o edema 

desaparece em algumas horas, mas pode continuar por até sete dias.  

 Pele Frágil – a pele em ou próximo à área de tratamento pode tornar-se frágil. Se 

isso ocorrer, evite maquiagem, e a área não deve ser esfregada (pois isso pode ferir 

a pele). 

 Hematomas – púrpura ou hematoma pode ocorrer na área tratada e pode durar de 

algumas horas a vários dias. 

A.7 Proteção dos Olhos 

É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e equipe 

médica) usem óculos de proteção recomendados pela Alma Lasers.  

 Módulo de laser Diodo: 

► Todas as pessoas devem usar óculos de proteção e devem certificar-se de que os 

óculos oferecem proteção adequada (OD>7). 

 Módulo NIR: 

► O paciente deve usar óculos de proteção de pelo menos OD 5+ 

► O operador deve usar óculos de proteção de pelo menos OD 3+ 

 Recomenda-se instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento mesmo 

quando estiver usando óculos de proteção. 

 Se o paciente não puder usar óculos de proteção, coloque no paciente a proteção 

ocular opaca que bloqueia completamente a luz sobre os olhos. 
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 Se a área de tratamento estiver muito próxima dos olhos (por exemplo, pálpebras), 

proteja os olhos com protetores da córnea. 

A.8 Segurança Ocular 

 Proteja-se contra exposição acidental à emissão de laser. 

 Nunca olhe diretamente para a emissão de luz do módulo SopranoIce Platinum ou 

para superfícies refletivas, mesmo quando estiver usando óculos de proteção. 

 Sempre ajuste o sistema no modo Standby quando houver uma pausa no 

tratamento. Isso impede emissão inadvertida de laser.  

 Pressione o disparador do módulo e/ou pedal somente quando o feixe estiver 

direcionado para o tecido-alvo sob supervisão direta.  

A.9 Segurança contra Incêndio 

 Remova todo o pelo do local de tratamento. Use somente gaze embebida em água 

estéril ao redor da área de tratamento, se necessário.  

 Certifique-se de que sempre haja disponível um extintor de incêndio (para incêndio 

elétrico). 

 Evite usar agentes inflamáveis para preparação do tecido ou deixe o material 

evaporar completamente antes de usar o laser. 

 Não use o sistema na presença de produtos inflamáveis, gases anestésicos 

explosivos, inflamáveis ou oxigênio. 

 Todos os tubos de oxigênio presentes na sala devem ser do tipo protegido contra 

laser.  

A.10 Definições 

A.10.1 Fluência 

A densidade da energia produzida, medida em Joules por centímetro quadrado 

(J/cm2), é definida pelo usuário em cada tratamento. A fluência é a energia total 

distribuída no tipo de pulso selecionado (medida em Joules), dividida pelo 

tamanho da área (medida em cm2). Em uma área grande, o efeito de dispersão 

é minimizado, resultando em uma fluência constante e penetração profunda. 

Quanto maior a fluência, maior é a temperatura do pelo ou do tecido-alvo, do 

tecido adjacente e da epiderme.  

A.10.2 Quilojoules (kJ) 

Energia total ou acumulada distribuída para o tecido de uma determinada área. 

O produto da Fluência (J/cm2) x Tempo (segundos) dividido por 1000 (Veja as 

tabelas e figuras nos Apêndices seguintes). 

A.10.3 Segmentação 

Segmentação é o método pelo qual a área de tratamento (por exemplo, costas) 

é dividida em múltiplas grades de tamanho igual a 300 cm2. Cada grade recebe 

uma dose de energia expressa em kJ (exemplo: 12-16kJ). 
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A.10.4 Pré-Tratamento 

Os parâmetros do tratamento dependem do tipo de pele. Antes de selecionar 

os parâmetros do tratamento certifique-se de que a área esteja marcada e com 

limites bem definidos (10x30cm). Nos casos em que a área de tratamento 

possua muitos pelos, raspe e limpe o local de tratamento, removendo da 

superfície pêlos que possam interferir no tratamento. 

A.10.5 Tipo de Pulso  

O tipo de pulso no módulo de laser diodo HR é composto de um programa pré-

definido de tipo de pulso “Light” e “Dark”. O programa LIGHT aplica-se aos 

tipos de pele I-III segundo a classificação de Fitzpatrick. O programa DARK 

aplica-se aos tipos de pele IV-VI segundo a classificação de Fitzpatrick. 

A.11 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode haver algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias (veja as seções Efeitos 

Adversos do Tratamento e Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento). 

A.12 Fotografias 

Ao trabalhar com o módulo de laser diodo, recomenda-se tirar algumas fotos antes e 

depois do tratamento para registrar seu progresso. Essas fotografias fornecem 

evidências objetivas porque os pacientes não são capazes de avaliar o progresso do 

tratamento através do melhoramento gradual. 

Condições padronizadas e distância focal, flash e velocidade similares da câmera 

devem ser usados para fotografar todos os pacientes. Essa consistência permite uma 

comparação objetiva das fotos tiradas em momentos diferentes.  

A.13 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  
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 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF > 

30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês após o 

tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar a 

regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste período, 

tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, que fica 

predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto à 

sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para não 

participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o tratamento, 

até que a pele volte ao seu estado normal. 

 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo tratamento e 

deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela Tecnovigilância do Importador, 

que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 

 

mailto:atendimento@lbtlasers.com.br
http://www.lbtlasers.com.br/


 

Apêndice B 

Guia Clínico – Modo HR 

Compacto (810nm 1cm²) 
 

B.1 Introdução 

Este apêndice auxilia os profissionais no uso do sistema Soprano Ice Platinum operando 

no modo HR do módulo de laser diodo em área de 1 cm2. 

Acrescenta ou reforça as informações presentes no manual do operador a respeito das 

instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o risco de 

ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de operação 

antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema. 

B.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum 810nm no modo HR destina-se à remoção 

e à redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema Soprano Ice Platinum é 

indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de 

Fitzpatrick). 

B.3 Contraindicações  

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 
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B.4 Pré-Tratamento 

B.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou um membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

B.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode haver algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

B.4.3 Teste da Pele no Modo HR 

A fluência é essencial para aperfeiçoar a eficácia do tratamento e minimizar os 

efeitos colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada 

durante a primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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Tabela B-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-V Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa do 
Tipo de Pulso 

Tipo de Pelo 
Fluência 
(J/cm2) 

I-III Light 
Áspero/Escuro 30 

Fino/Claro 35 

IV 

Dark 

Áspero/Escuro 15 

Fino/Claro 18 

V-VI 
Áspero/Escuro 10 

Fino/Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Recomenda-se aguardar 30 minutos nos tipos de pele I-III e 45 minutos nos tipos 

de pele IV-VI. 

B.4.4 Anestesia Tópica 

Devido à função única Blend Mode e à Técnica DualChill incorporadas no módulo 

de laser diodo SopranoIce Platinum, o procedimento pode ser administrado sem 

anestesia local. No entanto, há pacientes que preferem passar pelo tratamento 

usando um anestésico tópico que proporciona um procedimento sem nenhuma 

sensação. 

Geralmente, os anestésicos tópicos são aplicados por um período (até uma hora) 

antes do tratamento. Certifique-se de que todos os traços do anestésico foram 

removidos antes do tratamento. 

O uso de anestésico tópico fica a critério do médico e deve ser realizado de acordo 

com as recomendações do fabricante.  

B.5 Tratamento 

Para entrar no modo HR, pressione o botão HR localizado no canto superior esquerdo 

da tela de Seleção da Área de Tratamento (veja a Figura 6-2). 

Os parâmetros-padrão da taxa de repetição de pulso e fluência são exibidos em cada 

tela de Programação do Tipo de Pulso apresentada na Figura B-1. Esses parâmetros 

podem ser ajustados pelo operador quando o sistema estiver no modo Standby. 
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Figura B-1: Parâmetros-Padrão exibidos nas telas HR 

 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção dos parâmetros (Tipo de Pulso, 

Fluência e Taxa de Repetição de Pulso). 

 

 

 

 

 

1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos.  

4. Selecione as configurações apropriadas (Modo de Aplicação, Programa de Tipo 

de Pulso, Fluência e Taxa de Repetição). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvar essas configurações. Isso permite que o operador use essas 

configurações para grupos de pacientes com características similares. 

5. Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

9. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos 

parâmetros. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

11. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 
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desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

12. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do 

tratamento. A agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-

10% ou alterando o tipo de pulso para um menos agressivo (movendo para um tipo 

de pulso superior). 

13. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

14. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente.  

 

 

 

 

B.6 Parâmetros do Tratamento 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de 

configurações para aplicações no modo HR. Essas configurações pré-definidas 

baseiam-se nos ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os 

usuários podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. . 

Os parâmetros de tratamento no modo HR consistem em parâmetros do pulso de laser 

(Programa do Tipo de Pulso) e da energia do laser (Fluência). Para cada tratamento 

no modo HR, esses parâmetros devem ser definidos selecionando um dos dois 

programas de tipo de pulso, e depois selecionando a taxa de repetição e a fluência do 

tratamento.  

B.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tabela B-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação de 

Fitzpatrick) 

Programa do 
Tipo de Pulso 

Tipo de Pelo 
Fluência 
(J/cm2) 

I-III Light 

Áspero/Escuro 30-35 

Fino/Claro 35-40 

IV 
Dark 

Áspero/Escuro 15-20 

Fino/Claro 18-22 

V-VI Áspero/Escuro 10-14 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser  SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos, e até cegueira. Para segurança 
máxima, óculos de proteção devem ser usados pelo paciente em todos 
os tratamentos faciais. 

 

Nota: 
Não é recomendado tratar o pelo que seja mais claro que a pele ao 
redor. 
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Fino/Claro 11-15 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

mais baixo.  

B.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

B.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 
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Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice C 

Guia Clínico – Modo SHR 

Compacto (810nm 1cm²) 
 

C.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR do módulo de laser diodo compacto (810nm, spot 

size de 1cm²). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

C.2 Requisitos de Treinamento 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para ser operado somente por pessoal 

devidamente treinado no seu uso e manuseio. Todas as pessoas que operam o sistema 

devem ler o manual do operador. Isso inclui médicos, enfermeiros, equipe técnica e 

outros membros da equipe de profissionais.  

A Alma Laser oferece um treinamento em serviço do sistema SopranoIce Platinum. No 

final do treinamento, o pessoal é considerado apto para a operação do sistema 

SopranoIce Platinum. 

O médico é responsável por entrar em contato com as agências de licenciamento locais 

para determinar as credenciais exigidas pela legislação para operação e uso clínico do 

equipamento. 

C.3 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum 810nm no modo SHR destina-se à 

remoção e à redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce 

Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme 

classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 

 

C.4 Contraindicações  

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 
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 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à laser é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição a laser; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento na área de tatuagem e de maquiagem permanente. 

 

 

 

 

C.5 Efeitos Adversos do Tratamento 

O uso do sistema SopranoIce Platinum é similar ao uso de qualquer outro equipamento 

com tecnologia baseada em emissão de luz. Historicamente, os sistemas tradicionais 

têm demonstrado a capacidade de causar certo grau de dano controlado e não 

controlado ao tecido. Além disso, há os seguintes riscos: 

 Eritema (vermelhidão) e edema (inchaço) graves ou prolongados nas 2-24 horas do 

tratamento que podem durar algumas semanas.  

 Irritação, coceira, sensação leve de queimadura ou dor (similar à queimadura solar) 

que podem ocorrer nas 48 horas do tratamento no local da aplicação. 

 Bolhas, erosões na pele ou hiperpigmentação perilesional podem ocorrer e 

permanecerem evidentes por vários dias ou várias semanas após o tratamento. 

 Dano aos olhos devido à exposição refletida ou prolongada à luz intensa sem 

proteção. Óculos de proteção (apropriados ao comprimento de onda) devem ser 

usados durante todos os tratamentos para evitar dano aos olhos.  

 É importante observar a reação do tecido durante o tratamento. Proteção inadequada 

do paciente e energia ótica excessiva podem causar danos térmicos e efeitos 

adversos indesejados.  

 

C.6 Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento 

 Desconforto – quando um pulso é ativado, alguns pacientes experimentam vários 

graus de desconforto. Alguns pacientes descrevem a sensação de uma picada, 

enquanto outros descrevem como um estalo de elástico sobre a pele ou uma 

sensação de queimadura que pode durar até uma hora após o tratamento. A maioria 

dos pacientes suporta a sensação durante o tratamento, mas alguns pacientes 

precisam de anestésico tópico.  

 

Nota: 
Tratamentos de depilação a laser podem alterar a aparência de 
tatuagens e de maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem na 
área que deseja tratar, deverá evitar a área de tatuagem! 
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 Dano à Textura Natural da Pele – em alguns casos, pode ser formada uma crosta 

ou bolha. Cuidados normais devem ser seguidos.  

 Alteração na Pigmentação – pode haver uma alteração da pigmentação na área 

tratada. Muitos casos de hipopigmentação ou hiperpigmentação ocorrem em 

pessoas com pele tipo IV a VI ou quando a área tratada foi exposta à luz solar nas 

três semanas antes ou após o tratamento. 

Em alguns pacientes, a hiperpigmentação ocorre apesar da proteção contra o sol. Essa 

descoloração geralmente desaparece em três a seis meses, porém em casos raros 

(principalmente hipopigmentação), a alteração da pigmentação pode ser permanente.  

 Cicatrizes – há a chance de ocorrer cicatrizes como hipertrofia aumentada ou 

queloides. Para reduzir a chance de cicatrizes, é importante seguir atentamente 

todas as instruções para antes e depois do tratamento.  

 Edemas Excessivos – imediatamente após o tratamento, especialmente no nariz e 

nas bochechas, a pele pode inchar temporariamente. Geralmente o edema 

desaparece em algumas horas, mas pode continuar por até sete dias.  

 Pele Frágil – a pele em ou próximo à área de tratamento pode tornar-se frágil. Se 

isso ocorrer, evite maquiagem, e a área não deve ser esfregada (pois isso pode ferir 

a pele). 

 Hematomas – púrpura ou hematoma pode ocorrer na área tratada e pode durar de 

algumas horas a vários dias.  

C.7 Proteção dos Olhos 

 É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e 

equipe médica) protejam seus olhos utilizando os óculos de proteção recomendados 

pela Alma Lasers.  

 Todas as pessoas devem usar óculos de proteção e devem certificar-se de que os 

óculos oferecem proteção adequada (OD>7). 

 Recomenda-se instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento mesmo 

quando estiver usando óculos de proteção. 

 Se o paciente não puder usar óculos de proteção, coloque no paciente a proteção 

ocular opaca que bloqueia completamente a luz sobre os olhos. 

 Se a área de tratamento estiver muito próxima dos olhos (por exemplo, pálpebras), 

proteja os olhos com protetores de córnea.  

C.8 Segurança Ocular 

 Proteja-se contra exposição acidental à emissão de laser. 

 Nunca olhe diretamente para a emissão de laser do módulo SopranoIce Platinum ou 

para superfícies refletivas, mesmo quando estiver usando óculos de proteção. 

 Sempre ajuste o sistema no modo Standby quando houver uma pausa no 

tratamento. Isso impede emissão inadvertida de laser.  

 Pressione o disparador do módulo e/ou pedal somente quando o feixe estiver 

direcionado para o tecido-alvo sob supervisão direta.  
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C.9 Segurança contra Incêndio 

 Remova todo o pelo do local de tratamento. Use somente gaze embebida em água 

estéril ao redor da área de tratamento, se necessário.  

 Certifique-se de que sempre haja disponível um extintor de incêndio (para incêndio 

elétrico). 

 Evite usar agentes inflamáveis para preparação do tecido ou deixe o material 

evaporar completamente antes de usar o laser. 

 Não use o sistema na presença de produtos inflamáveis, gases anestésicos 

explosivos, inflamáveis ou oxigênio. 

 Todos os tubos de oxigênio presentes na sala devem ser do tipo protegido contra 

laser.  

C.10 Definições 

C.10.1 Fluência 

A densidade da energia produzida, medida em Joules por centímetro quadrado 

(J/cm2), é definida pelo usuário em cada tratamento. A fluência é a energia total 

distribuída no tipo de pulso selecionado (medida em Joules), dividida pelo tamanho 

da área (medida em cm2). 

Em uma área grande o efeito de dispersão é minimizado, resultando em uma 

fluência constante e penetração profunda. Quanto maior a fluência, maior é a 

temperatura do pelo ou do tecido- alvo, do tecido adjacente e da epiderme.  

C.10.2 Quilojoules (kJ) 

Energia total ou acumulada distribuída para o tecido de uma determinada área. O 

produto da Fluência (J/cm2) x Tempo (segundos) dividido por 1000 (Veja as tabelas 

e figuras nos Apêndices seguintes). 

C.10.3 Segmentação 

Segmentação é o método pelo qual a área de tratamento (por exemplo, costas) é 

dividida em múltiplas grades de tamanho igual a 100 cm2. Cada grade recebe uma 

dose de energia expressa em kJ (exemplo: 6-8 kJ). 

C.10.4 Pré-Tratamento 

Os parâmetros do tratamento dependem do tipo de pele. Antes de selecionar os 

parâmetros do tratamento, certifique-se de que a área esteja marcada e com limites 

bem definidos (15x15 cm ou 30 x 7,5 cm). Nos casos em que a área de tratamento 

possua muitos pelos, raspe e limpe o local de tratamento para eliminar da superfície 

pelos e debris que possam interferir no tratamento. 

C.10.5 Tipo de Pulso  

Cada tipo de pulso no módulo de laser diodo é composto de parâmetros pré-

definidos: razão BlendMode™ e Largura Total do Pulso do segmento do pulso de 

pré-aquecimento e segmento do pulso terapêutico.  
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 BlendMode – a distribuição da fluência através de um método de gerenciamento 

de pulso controlado pelo software que combina o pulso de pré-aquecimento e o 

pulso terapêutico em pulsos otimizados para cada tipo de pele. 

Essa técnica única cria condições de pré-aquecimento que elevam gradual e 

efetivamente o alvo enquanto minimizam os danos ao tecido adjacente.  

 Largura do Pulso – a duração total de cada segmento de pulsos (segmento de 

pré-aquecimento e segmento terapêutico), medida em milissegundos.  

C.10.6 Técnica DualChill™ 

A técnica DualChill proporciona resfriamento antes, durante e após o pulso, 

oferecendo mais proteção à epiderme, reduzindo a temperatura inicial da pele e, 

assim, a temperatura máxima atingida na epiderme durante o pulso. Isso reduz o 

desconforto do paciente. Com a técnica DualChill, é possível elevar a fluência 

quando necessário sem aumentar os efeitos adversos.  

Pelos densos (aprox. 30-40 pelos por cm2) produzem temperaturas mais altas 

devido à alta concentração de melanina por cm2. O resfriamento dos folículos 

através da condutividade de calor produz aquecimento excessivo nos tecidos 

adjacentes, que pode resultar em danos ao tecido. Portanto, conforme a densidade 

do pelo aumenta, a fluência deve ser reduzida.  

 

C.11 Fotografias 

Ao trabalhar com o sistema SopranoIce Platinum, recomenda-se tirar algumas fotos 

“antes e depois” do tratamento para registrar seu progresso. Essas fotografias fornecem 

evidências objetivas porque os pacientes não são capazes de avaliar o progresso do 

tratamento através do melhoramento gradual. 

Condições padronizadas e distância focal, flash e velocidade similares da câmera 

devem ser usados para fotografar todos os pacientes. Essa consistência permite uma 

comparação objetiva das fotos tiradas em momentos diferentes. 

 

C.12 Pré-Tratamento 

C.12.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 15 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho (corpo) 
de cada indivíduo. 

 

 
Figura C-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou um funcionário autorizado) deve: 
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 Tome nota do histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamento prévio, e examine a condição dermatológica para a adequação do 

tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento qualquer pessoa que tenha tido exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas. 

 Excluir do tratamento qualquer pessoa que esteja programando uma exposição 

prolongada ao sol durante o próximo mês. 

 Pacientes com história de herpes simplex na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar por que o paciente está buscando tratamento e entender suas 

expectativas. 

 Discutir os objetivos do tratamento com o paciente. 

 Recomenda-se raspar a área de tratamento 12-24 horas antes do tratamento. 

 

C.12.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

 

C.12.3 Teste da Pele  

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela C-1: Parâmetros do Teste da Pele 

Tipo de Pele 
(I-V Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho da 
Grade (cm2) 

Energia 
Acumulada (kJ) 

I 10 150 8-10 

II 10 150 8-10 

III 10 150 8-10 

IV 8 150 8-10 

V 7 150 7-9 

VI 5 150 7-9 

 Raspe a área 
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 Cubra a área de tratamento (150 cm2) com uma camada de 1-2 mm de gel frio 

para ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento. 

 Recomenda-se aguardar 15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos tipos 

de pele IV-VI. 

C.13 Tratamento 

C.13.1 Aspectos Gerais 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que 

se correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento 

(expresso em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Figura C-2. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo 

operador quando o sistema estiver no modo Standby. 

 
C-2: Parâmetros-padrão Recomendados na Área de Tratamento da Linha do 

Bikini 

C.13.2 Parâmetros-Padrão do Sistema 

A tabela a seguir apresenta os parâmetros-padrão de cada área de tratamento: 

Tabela C-2: Parâmetros Padrões de Sistema 

Área de Tratamento 

Parâmetros-Padrão 

Fluência 
(J/cm2) 

Energia 
Total (kJ) 

Tempo de 
Tratamento 
(segundos)* 

Número de 
Grades** 

Mulher 

Braço Superior 10 8 80 3 

Braço Inferior 10 8 80 2 

Perna Superior 10 8 80 6 
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Perna Inferior 10 8 80 4 

Axila 10 6 60 1 

Linha do Bikini 10 6 60 3 

Baixo Abdômen 
(área umbilical) 

10 8 80 1 

Face 10 6 60 1 

Homem 

Abdômen 10 8 80 4 

Peito 10 8 80 8 

Ombros 10 8 80 5 

Costas 10 8 80 12 

Face 10 6 60 1 

(*) O tempo de tratamento é um cálculo do tempo que levaria para distribuir a 

energia total  desejada de acordo com os ajustes atuais de fluência. O tempo de 

tratamento é  calculado automaticamente pelo sistema. 

(**) O número de grades é baseado no tamanho corporal médio 

(mulher/homem). Um número de grades menor ou maior pode ser indicado para 

áreas menores ou maiores  do paciente.  

C.13.3 Procedimentos para o Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela 

touch-screen do sistema. 

 

 

 

 

 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos 

de proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem 

usar óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área 

de tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum.. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (150 cm2) com uma camada fina (1-2mm) de gel 

frio para ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento na tela touch screen do sistema.  

7. Se necessário, ajuste os parâmetros-padrão de fluência (expressa em J/cm2) e 

energia total (expressa em kJ) exibidos na tela (consulte o Capítulo 6). 

8. Verifique se a ponteira do módulo está fria. O tratamento somente deve ser 

iniciado com o resfriamento por contato de safira ativado e uma fina camada de 

gel na área tratada. Nenhum outro meio de resfriamento é necessário. 

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a 

ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um bom contato. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, levando possivelmente à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 
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10. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o 

pedal. 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Mova o módulo com movimentos circulares e progressivos sobre toda a área da 

grade. O módulo sempre deve estar em constante movimento, em que o 

princípio In-Motion consiste em mover o módulo do local “aquecido” para a 

área adjacente mais fria.  

13. Se a densidade do pelo na área de tratamento for alta e o pelo for escuro, a 

velocidade da técnica circular In-Motion deve ser aumentada. Certifique-se de 

usar meios de resfriamento eficazes.  

14. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o 

pedal. Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para lhe 

certificar que isso seja feito. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal 

for pressionado novamente. 

15. O paciente deve informar se ocorrer alguma sensação de calor desconfortável 

ou intolerável na área tratada durante o procedimento. Se isso ocorrer, reduza a 

fluência em 1 J/cm2). 

16. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário.  

17. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos 

(eritema/edema). O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas 

vezes, embora a presença desse fenômeno não indique necessariamente que o 

conjunto de parâmetros atual seja ineficaz.  

18. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, edema e eritema perifolicular.  

19. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a 

agressividade do tratamento. 

20. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração 

morfológica for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito 

desejado ser obtido. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção 

C.17: Cuidados Após o Tratamento). 

C.13.4 Áreas de Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum pode ser usado bilateralmente nas seguintes áreas: 

Mulher: Homem: 
  

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 
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 Braço Superior 

 Braço Inferior 

 Perna Superior 

 Perna Inferior 

 Axila 

 Linha do Biquíni 

 Baixo Abdômen (área umbilical) 

 Face 

 Abdômen 

 Peito 

 Ombros 

 Nuca 

 Costas 

 Face 

C.14 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para o 

modo de aplicação. Após a seleção da área de tratamento, a tela exibe os parâmetros-

padrão pré-definidos de fluência (expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), 

tempo de tratamento (expresso em segundos) e número de grades, conforme mostrado 

na Figura C-2. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos resultados 

obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar e definir 

seus próprios parâmetros. . 

Os parâmetros de tratamento são compostos da energia do laser (Fluência), energia 

acumulada (kJ) e uma taxa de repetição alta. Para cada tratamento, a fluência e a 

energia total podem ser definidas pelo operador. 

Em uma fluência de até 10 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é fixada em 10 Hz. 

Em ajustes de fluência entre 10-20 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é reduzida 

conforme a fluência aumenta de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela C-3: Correlação da Fluência com a Taxa de Repetição 

Fluência (J/cm2) Taxa de Repetição (Hz) 

20 5 

18 6 

16 6 

14 7 

12 8 

Portanto, quando o operador definir a fluência acima de 10 J/cm2 a taxa de repetição de 

pulso é reduzida de 10 Hz em uma fluência de 10 J/cm2 para 5 Hz em uma fluência de 

20 J/cm2. 
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C.15 Parâmetros Sugeridos 

Tabela C-4: Tabela de Parâmetros Sugeridos 

Tipo de Pele 
(I-V Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho da 
Grade 
(cm2) 

Energia 
Acumulada 

(kJ) 

I 10 150 8-10 

II 10 150 8-10 

III 10 150 8-10 

IV 8 150 8-10 

V 7 150 7-9 

VI 5 150 7-9 

 O teste da pele deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa em um ajuste baixo.  

C.16 Sugestões de Tratamento para Pelos Claros e Finos 

O sistema SopranoIce Platinum distribui energia de laser a uma fluência de até 20 

J/cm2. Em pacientes com tipos de pele I-IV com pelos claros, finos e ligeiramente 

ásperos, recomenda-se aumentar a fluência acima de 10 J/cm2. Em pacientes com pele 

clara, quanto mais claro e mais fino o pelo na área de tratamento desejada, maior deve 

ser a fluência (J/cm2) selecionada. 

O operador deve estar ciente de que em uma fluência de 10-20 J/cm2, a taxa de 

repetição de pulso diminui à medida que a fluência aumenta, conforme descrito 

anteriormente.  

C.17 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas.  

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação.  

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 
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período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

C.18 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

C.19 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário. 

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice D 

Guia Clínico – Modo SHR 

Stack Compacto (810nm 1cm²) 
 

D.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema Soprano Ice 

Platinum operando no modo SHR Stack com o módulo laser diodo Compacto (810nm, 

spot size 1cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

D.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum destina-se à remoção e à redução 

permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para uso 

em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo 

peles bronzeadas. 

O modo SHR Stack destina-se para uso em áreas de tratamento pequenas e/ou 

pequenas grades em determinada área do corpo. 

D.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 
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 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

 

D.4 Pré-Tratamento 

D.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho 
(face/corpo) de cada indivíduo. 

 

 
Figura D-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

D.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

D.4.3 Teste da Pele  

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela D-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Energia 

Acumulada 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

D.5 Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que se 

correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso 

em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Tabela D-1. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo operador 

quando o sistema estiver no modo Standby. 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela touch 

screen do sistema. 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano térmico à 
pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou pigmentação anormal. 
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1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Selecione o modo de Stack desejado (número de stacks por pulso) pressionando o 

botão SHR Stack repetidamente até o botão exibir 1, 2, 3, 4, ou 5 stacks para cada 

pressionamento do botão, conforme mostrado na Figura D-2. 

8. Ajuste os parâmetros de fluência e energia total exibidos na tela de acordo com as 

recomendações apresentadas na Tabela D-2. 

 
Figura D-2: Localização do Botão SHR Stack na Tela da Área de Tratamento 

9. Verifique se a ponteira do módulo está fria. O tratamento somente deve ser iniciado 

com o resfriamento por contato de safira ativado e uma fina camada de gel na área 

tratada. Nenhum outro meio de resfriamento é necessário (por exemplo, Zimmer). 

10. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

13. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

14. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

15. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário.  

16. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

18. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

19. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

20. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção D.7 

Cuidados Após o Tratamento). 

D.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para 

aplicações no modo SHR Stack. Essas configurações pré-definidas baseiam-se 

resultados de sucessos obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários 

podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de aplicação de tratamento no modo SHR Stack consistem em energia 

laser de até 10 J/cm² (Fluência), e uma taxa de repetição fixada em 10 Hz. Para cada 

tratamento com o modo SHR Stack, os parâmetros da fluência (J/cm2) e da energia total 

(kJ) podem ser definidas pelo operador. 

A aplicação do modo SHR Stack está disponível em uma fluência de até 10 J/cm2. 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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D.6.1 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack 

Tabela D-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 

(J/cm²) 
N° de 

Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 É recomendado que o teste da pele seja feito antes do primeiro tratamento. 

 O teste de pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

D.7 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 
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D.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

D.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice E 

Guia Clínico – Modo HR Speed 

(810nm 2cm²) 
 

E.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo HR com o módulo laser diodo Speed (810nm, 2cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

E.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo de 810nm SopranoIce Platinum no modo HR, destina-se à 

remoção e à redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce 

Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme 

classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 

E.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 



Guia Clínico – Modo HR Speed (810nm 2cm²) 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

E.4 Pré-Tratamento 

E.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

E.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

E.4.3 Teste da Pele Modo HR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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Tabela E-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa 
de Tipo 

de Pulso 
Tipo de Pelo 

Fluência 
(J/cm²) 

I-III Claro 
Grosso / Escuro 30 

Fino / Claro 25 

IV 

Escuro 

Grosso / Escuro 15 

Fino / Claro 18 

V-VI 
Grosso / Escuro 10 

Fino / Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Recomenda-se aguardar ~30 minutos nos tipos de pele I-III e 45 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

E.4.4 Anestesia Tópica 

Devido à função única BlendMode e à Técnica DualChill incorporadas no módulo de 

laser diodo SopranoIce Platinum, o procedimento pode ser administrado sem 

anestesia local. No entanto, há pacientes que preferem passar pelo tratamento 

usando um anestésico tópico (como EMLA®) que proporciona um procedimento sem 

nenhuma sensação. 

Geralmente, os anestésicos tópicos são aplicados por um período (até uma hora) 

antes do tratamento. Certifique-se de que todos os traços do anestésico foram 

removidos antes do tratamento. 

O uso de anestésico tópico fica a critério do médico e deve ser realizado de acordo 

com as recomendações do fabricante.  

E.5 Tratamento 

Para entrar no modo HR, pressione o botão HR localizado no canto superior esquerdo 

da tela de Seleção da Área de Tratamento (veja a Figura 6-1). 

Os parâmetros-padrão da taxa de repetição de pulso e fluência são exibidos em cada 

tela de Programação do Tipo de Pulso apresentada na Figura E-1. Esses parâmetros 

podem ser ajustados pelo operador quando o sistema estiver no modo Standby. 
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Figura E-1: Parâmetros-Padrão exibidos nas telas HR 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção dos parâmetros (Tipo de Pulso, 

Fluência e Taxa de Repetição de Pulso). 

 

 

 

 

 

1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos.  

4. Selecione as configurações apropriadas (Modo de Aplicação, Programa de Tipo 

de Pulso, Fluência e Taxa de Repetição). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvar essas configurações. Isso permite que o operador use essas 

configurações para grupos de pacientes com características similares. 

5. Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

9. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos 

parâmetros. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 
É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 
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11. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

12. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do 

tratamento. A agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-

10% ou alterando o tipo de pulso para um menos agressivo (movendo para um tipo 

de pulso superior). 

13. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

14. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja Seção A.13).  

 

 

 

E.6 Parâmetros do Tratamento 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de 

configurações para aplicações no modo HR. Essas configurações pré-definidas 

baseiam-se nos ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os 

usuários podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. . 

Os parâmetros de tratamento no modo HR consistem em parâmetros do pulso de laser 

(Programa do Tipo de Pulso) e da energia do laser (Fluência). Para cada tratamento 

no modo HR, esses parâmetros devem ser definidos selecionando um dos dois 

programas de tipo de pulso, e depois selecionando a taxa de repetição e a fluência do 

tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser  SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 

 

Nota: 
Não é recomendado tratar o pelo que seja mais claro que a pele ao 
redor. 
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E.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tabela E-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação de 

Fitzpatrick) 

Programa do 
Tipo de Pulso 

Tipo de Pelo 
Fluência 
(J/cm2) 

I-III Light 

Áspero/Escuro 30-35 

Fino/Claro 35-40 

IV 

Dark 

Áspero/Escuro 15-20 

Fino/Claro 18-22 

V-VI 
Áspero/Escuro 10-14 

Fino/Claro 11-15 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

mais baixo.  

E.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

E.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 
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 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 

 

 

 

mailto:atendimento@lbtlasers.com.br
http://www.lbtlasers.com.br/


 

Apêndice F 

Guia Clínico – Modo SHR 

Speed (810nm 2cm²) 
 

F.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR do módulo de laser diodo Speed (810nm, 2cm²). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

F.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo de 810nm SopranoIce Platinum no modo SHR, destina-se à 

remoção e à redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce 

Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme 

classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 

F.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 
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 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

 

F.4 Pré-Tratamento 

F.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 30 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho (corpo) 
de cada indivíduo. 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro 
autorizado da equipe) deve: 

 
Figura F-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

F.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

F.4.3 Teste da Pele Modo SHR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela F-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 10 300 16-20 

II 10 300 16-20 

III 10 300 16-20 

IV 8 300 16-20 

V 7 300 14-18 

VI 5 300 14-18 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

F.5 Tratamento 

F.5.1 Aspectos Gerais 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que 

se correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela de toque do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento 

(expresso em segundos) e número de grades. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo 

operador quando o sistema estiver no modo Standby. 

 

F.5.2 Procedimentos do Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a Area de Tratamento ter sido selecionada na 

tela touch screen do sistema. 
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Figura F-2: Parâmetros padrão recomendados na área de tratamento da linha Biquíni 

 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos 

de proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem 

usar óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área 

de tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio 

para ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela de touch screen do sistema.  

7. Caso necessário, ajuste os parâmetros-padrão de fluência (expressos em J / 

cm2) e energia total (expressa em kJ) exibidos na tela (consulte o Capítulo 6). 

8. Verifique se a ponta do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento (ex: Zimmer). 

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a 

pele. Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um 

contato adequado 

 

 

 

 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 
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10. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma 

fluência. 

11. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o 

pedal. 

12. Mova o módulo de modo rotacional (circular), progressiva in-motion, com o 

padrão de toque semelhante em toda a área da grade; O módulo deve estar 

sempre em movimento constante, onde o princípio In-Motion é mover o 

módulo da área “quente” para a área “fria" vizinha. 

13. Se a densidade de cabelo na área de tratamento é alta e a cor do cabelo é 

escura, a velocidade da técnica de movimento circular In-Motion deve ser 

aumentada; Certifique-se de usar meios de resfriamento eficazes. 

14. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o 

pedal. Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para 

assegurar que você o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal 

for pressionado novamente. 

15. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, 

reduza a fluência em 1 J/cm2. 

16. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário. 

17. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos 

(eritema/edema). O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas 

vezes, embora a presença desse fenômeno não indique necessariamente que 

o conjunto de parâmetros atual seja ineficaz.  

18. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

19. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a 

agressividade do tratamento. 

20. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração 

morfológica for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito 

desejado ser obtido. 

 

 

 

 

 

21. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção 

F.9 Cuidados Após o Tratamento). 

 

F.5.3 Áreas de Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum pode ser usado bilateralmente nas seguintes áreas: 

Mulher: Homem: 

 

 Braço Superior 

 Braço Inferior 

 Perna Superior 

 

 Abdômen 

 Peito 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 



Guia Clínico – Modo HR Speed (810nm 2cm²) 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

 Perna Inferior 

 Axila 

 Linha do Biquíni 

 Baixo Abdômen (área umbilical) 

 Ombros 

 Costas 

F.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para o 

modo de aplicação SHR. Após a seleção da área de tratamento, a tela exibe os 

parâmetros-padrão pré-definidos recomendados de fluência (expressa em J/cm2), 

energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso em segundos) e número 

de grades. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos resultados obtidos 

por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar e definir seus 

próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento do modo de aplicação SHR são compostos de energia do 

laser (Fluência), energia acumulada (kJ) e uma taxa de repetição alta. Para cada 

tratamento, a fluência e a energia total podem ser definidas pelo operador. 

Em uma fluência de até 10 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é fixada em 10 Hz. 

Em ajustes de fluência entre 10-20 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é reduzida 

conforme a fluência aumenta de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela F-2: Correlação de Fluência para Taxa de Repetição 

Fluência (J/cm2) Taxa de Repetição (Hz) 

20 5 

18 6 

16 6 

14 7 

12 8 

Portanto, quando o operador definir a fluência acima de 10 J/cm2 a taxa de repetição de 

pulso é reduzida de 10 Hz em uma fluência de 10 J/cm2 para 5 Hz em uma fluência de 

20 J/cm2. 

F.7 Configuração dos Parâmetros Sugeridos para o Modo 

SHR 

Tabela F-3: Configuração dos Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-V Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho da 
Grade 
(cm2) 

Energia 
Acumulada 

(kJ) 

I 10 300 16-20 
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II 10 300 16-20 

III 10 300 16-20 

IV 8 300 16-20 

V 7 300 14-18 

VI 5 300 14-18 

 O teste da pele deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa em um ajuste baixo.  

F.8 Modo SHR – Sugestões de Tratamento para Pelos 

Claros e Finos 

O sistema SopranoIce Platinum distribui energia de laser a uma fluência de até 20 

J/cm2. 

Em pacientes com tipos de pele I-IV com pelos claros, finos e ligeiramente ásperos, 

recomenda-se aumentar a fluência acima de 10 J/cm2. Em pacientes com pele clara, 

quanto mais claro e mais fino o pelo na área de tratamento desejada, maior deve ser a 

fluência (J/cm2) selecionada. 

O operador deve estar ciente de que em uma fluência de 10-20 J/cm2, a taxa de 

repetição de pulso diminui à medida que a fluência aumenta, conforme descrito na 

Seção F.6. 

F.9 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas.  

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação.  

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 
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 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

F.10 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

F.11 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             
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Apêndice G 

Guia Clínico – Modo SHR 

Stack Speed (810nm 2cm²) 
 

G.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR Stack com o módulo laser diodo Speed (810nm, 

2cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

G.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum, destina-se à remoção e à redução 

permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para 

uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), 

incluindo peles bronzeadas. 

O modo SHR Stack é destinado para uso em pequenas áreas de tratamento. 

G.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 810nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 810nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 
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 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

 

G.4 Pré-Tratamento 

G.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho de 
cada indivíduo. 

 

 
Figura G-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

G.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 



Guia Clínico – Modo SHR Stack Speed (810nm 2cm²) 

 

 

SopranoIce Platinum – Manual do Operador 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

G.4.3 Teste da Pele Modo SHR Stack 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela G-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR Stack 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

G.5 Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que se 

correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso 

em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Tabela G-1. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo operador 

quando o sistema estiver no modo Standby. 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela touch 

screen do sistema. 

 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano térmico à 
pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou pigmentação anormal. 
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1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de  para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Selecione o modo de Stack desejado (número de stacks por pulso) pressionando o 

botão SHR Stack repetidamente até o botão exibir 1, 2, 3, 4, ou 5 stacks para cada 

pressionamento do botão, conforme mostrado na Figura G-2. 

8. Ajuste os parâmetros de fluência e energia total exibidos na tela de acordo com as 

recomendações apresentadas na Tabela G-3 na página G-7. 

 
Figura G-2: Localização do Botão SHR Stack na Tela da Área de Tratamento 

9. Verifique se a ponteira do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento. 

10. Posicione o módulo perpendicularmente à pele estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

 

Atenção 
É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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13. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para lhe certificar que 

isso seja feito. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

14. O paciente deve informar se ocorrer alguma sensação de calor desconfortável ou 

intolerável na área tratada durante o procedimento. Se isso ocorrer, reduza a 

fluência em 1 J/cm2). 

15. Aplique gel na área de tratamento, se necessário. 

16. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz. 

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, edema e eritema perifolicular. 

18. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. 

19. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

 

 

 

 

 

20. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção G.7: 

Cuidados Após o Tratamento). 

G.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para 

aplicações no modo SHR Stack. Essas configurações pré-definidas baseiam-se 

resultados de sucessos obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários 

podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de aplicação de tratamento no modo SHR Stack consistem em energia 

laser de até 10 J/cm² (Fluência), e uma taxa de repetição fixada em 10 Hz. Para cada 

tratamento com o modo SHR Stack, os parâmetros da fluência (J/cm2) e da energia total 

(kJ) podem ser definidas pelo operador. 

A aplicação do modo SHR Stack está disponível em uma fluência de até 10 J/cm2. 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 
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G.6.1 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack 

Tabela D-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 

(J/cm²) 
N° de 

Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 

 É recomendado que o teste da pela seja feito antes do primeiro tratamento. 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

G.7 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 
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G.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

G.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice H 

Guia Clínico – Modo HR Alex 

(755nm 1.5cm²) 
 

H.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo HR com o módulo laser diodo Alex (755nm, 1.5cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

H.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo de 755nm SopranoIce Platinum, destina-se à remoção e à 

redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado 

para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), 

incluindo peles bronzeadas. 

H.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 755nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 755nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 
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 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

H.4 Pré-Tratamento 

H.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

H.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

H.4.3 Teste da Pele Modo HR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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Tabela H-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa de 
Tipo de Pulso 

Tipo de 
Pelo 

Fluência 
(J/cm²) 

I Claro 

Grosso / 
Escuro 

20-22 

Fino / Claro 20-25 

II Claro 

Grosso / 
Escuro 

20-22 

Fino / Claro 20-25 

III Claro 

Grosso / 
Escuro 

15-17 

Fino / Claro 15-20 

IV Escuro 

Grosso / 
Escuro 

12-14 

Fino / Claro 12-14 

V N/A N/A N/A 

VI N/A N/A N/A 

 Todos os tratamentos e testes de pele devem ser feitos com resfriamento. 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Recomenda-se aguardar ~30 minutos nos tipos de pele I-III e 45 minutos nos 

tipos de pele IV. 

H.4.4 Anestesia Tópica 

Os procedimentos do tratamento com o módulo de laser diodo SopranoIce Platinum, 

podem ser administrados sem o uso de anestesia local. No entanto, há pacientes 

que preferem passar pelo tratamento usando um anestésico tópico (como EMLA®) 

que proporciona um procedimento sem nenhuma sensação. 

Geralmente, os anestésicos tópicos são aplicados por um período (até uma hora) 

antes do tratamento. Certifique-se de que todos os traços do anestésico foram 

removidos antes do tratamento. 

O uso de anestésico tópico fica a critério do médico e deve ser realizado de acordo 

com as recomendações do fabricante. 

H.5 Tratamento 

Para entrar no modo HR, pressione o botão HR localizado no canto superior esquerdo 

da tela de Seleção da Área de Tratamento (veja a Figura 6-1). 

Os parâmetros-padrão da taxa de repetição de pulso e fluência são exibidos em cada 

tela de Programação do Tipo de Pulso apresentada na Figura H-1. Esses parâmetros 

podem ser ajustados pelo operador quando o sistema estiver no modo Standby. 
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Figura H-1: Parâmetros-Padrão exibidos nas telas HR 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção dos parâmetros (Tipo de Pulso, 

Fluência e Taxa de Repetição de Pulso). 

 

 

 

 

 

1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos.  

4. Selecione as configurações apropriadas (Modo de Aplicação, Programa de Tipo 

de Pulso, Fluência e Taxa de Repetição). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvar essas configurações. Isso permite que o operador use essas 

configurações para grupos de pacientes com características similares. 

5. Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

9. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos 

parâmetros. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 
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11. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

12. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do 

tratamento. A agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-

10% ou alterando o tipo de pulso para um menos agressivo (movendo para um tipo 

de pulso superior). 

13. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

14. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja Seção H.8).  

 

 

 

H.6 Parâmetros do Tratamento 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de 

configurações para aplicações no modo HR. Essas configurações pré-definidas 

baseiam-se nos ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os 

usuários podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. . 

Os parâmetros de tratamento no modo HR consistem em parâmetros do pulso de laser 

(Tipo de Pulso) e da energia do laser (Fluência). Para cada tratamento no modo LHR, 

esses parâmetros devem ser definidos selecionando um dos dois programas de tipo de 

pulso, e depois selecionando a taxa de repetição e a fluência do tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser  SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 

 

Nota: 
Não é recomendado tratar o pelo que seja mais claro que a pele ao 
redor. 
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H.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tabela H-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Tipo de 
Pulso 

Tipo de Pelo 
Fluência 
(J/cm²) 

I Claro 
Grosso / Escuro 30-32 

Fino / Claro 30-35 

II Claro 
Grosso / Escuro 30-32 

Fino / Claro 30-35 

III Claro 
Grosso / Escuro 20-25 

Fino / Claro 25-30 

IV Escuro 
Grosso / Escuro 14-16 

Fino / Claro 16-18 

V N/A N/A N/A 

VI N/A N/A N/A 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

mais baixo.  

H.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

H.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  
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 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 

 

mailto:atendimento@lbtlasers.com.br
http://www.lbtlasers.com.br/


 

Apêndice I 

Guia Clínico – Modo SHR Alex 

(755nm 1.5cm²) 
 

I.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR com o módulo laser diodo Alex (755nm, 1.5cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

I.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo Alex 755nm  SopranoIce Platinum destina-se à remoção e à 

redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado 

para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), 

incluindo peles bronzeadas. 

O modo SHR Stack destina-se para uso em áreas de tratamento pequenas. 

I.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 
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 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

I.4 Pré-Tratamento 

I.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pêlos 
que podem interferir no tratamento. Marque a área de 
tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 pontos de 
referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho (corpo) 
de cada indivíduo. 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro 
autorizado da equipe) deve: 

 

 
Figura I-1: Grade com 

8 Pontos de 
Referência 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

I.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

I.4.3 Teste da Pele Modo SHR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela I-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 8 300 12-15 

II 8 300 12-15 

III 6-7 300 12-15 

IV 6-7 300 9-12 

V 5-6 300 9-12 

VI 5 300 9-12 

 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

I.5 Tratamento 

I.5.1 Aspectos Gerais 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados 

que se correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área 

de tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento 

(expresso em segundos) e número de grades. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo 

operador quando o sistema estiver no modo Standby. 

 

I.5.2 Procedimentos para o Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela de 

toque do sistema. 
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Figura I-2: Parâmetros padrão Recomendados na Área de Tratamento do 

Pescoço 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Se necessário, ajuste os parâmetros de fluência padrão (expressos em J / cm2) e 

energia total (expressa em kJ) exibidos na tela (consulte o Capítulo 6). 

8. Verifique se a ponteira do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento. 

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

10. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

11. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

12. Mova o módulo de modo rotacional (circular), progressiva in-motion, com o padrão 

de toque semelhante em toda a área da grade; O módulo deve estar sempre em 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano 
térmico à pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou 
pigmentação anormal. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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movimento constante, onde o princípio In-Motion é mover o módulo da área 

“quente” para a área “fria" vizinha 

13. Se a densidade de cabelo na área de tratamento é alta e a cor do cabelo é escura, 

a velocidade da técnica de movimento circular In-Motion deve ser aumentada; 

Certifique-se de usar meios de resfriamento eficazes. 

14. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

15. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

16. Aplique gel na área de tratamento, se necessário.  

17. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

18. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

19. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

20. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

21. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção I.8 

Cuidados Após o Tratamento). 

I.5.3 Área de Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum pode ser usado bilateralmente nas seguintes áreas: 

Mulher: Homem: 

 

 Braço Superior 

 Braço Inferior 

 Perna Superior 

 Perna Inferior 

 Axila 

 Linha do Biquíni 

 Baixo Abdômen (área umbilical) 

 

 Abdômen 

 Peito 

 Ombros 

 Costas 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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I.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para o 

modo de aplicação SHR. Após a seleção da área de tratamento, a tela exibe os 

parâmetros-padrão pré-definidos recomendados de fluência (expressa em J/cm2), 

energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso em segundos) e número 

de grades. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos resultados obtidos 

por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar e definir seus 

próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento do modo de aplicação SHR são compostos de energia do 

laser (Fluência), energia acumulada (kJ) e uma taxa de repetição alta. Para cada 

tratamento, a fluência e a energia total podem ser definidas pelo operador. 

Em uma fluência de até 10 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é fixada em 10 Hz. 

I.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR 

Tabela I-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 8 300 12-15 

II 8 300 12-15 

III 6-7 300 12-15 

IV 6-7 300 9-12 

V 5-6 300 9-12 

VI 5 300 9-12 

 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

I.8 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 
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após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

I.9 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

I.10 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 
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Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice J 

Guia Clínico – Modo SHR 

Stack Alex (755nm 1.5cm²) 
 

J.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR Stack com o módulo laser diodo Alex (755nm, 

1.5cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

J.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum destina-se à remoção e à redução 

permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para 

uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), 

incluindo peles bronzeadas. 

O módulo de laser diodo é indicado para: remoção permanente de pelos indesejados 

e redução permanente de pelos a longo prazo. 

O modo SHR Stack destina-se para uso em áreas de tratamento pequenas como área 

facial e/ou pequenas grades em determinada área do corpo. 

J.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 
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 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

J.4 Pré-Tratamento 

J.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pêlos 
que podem interferir no tratamento. Marque a área de 
tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 pontos de 
referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho 
(face/corpo) de cada indivíduo. 

 

 
Figura J-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

J.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

J.4.3 Teste da Pele do Modo SHR Stack 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela J-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 8 3-4 24-32 2 

II 7-8 3-4 21-32 2 

III 6-7 2-3 12-21 2 

IV 5-6 2-3 10-18 2 

V 4-5 2-3 8-15 2 

VI 3-4 2-3 6-12 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

J.5 Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que se 

correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso 

em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Tabela J-1. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo operador 

quando o sistema estiver no modo Standby. 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela touch 

screen do sistema. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano térmico à 
pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou pigmentação anormal. 
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1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Selecione o modo de Stack desejado (número de stacks por pulso) pressionando o 

botão SHR Stack repetidamente até o botão exibir 1, 2, 3, 4, ou 5 stacks para cada 

pressionamento do botão, conforme mostrado na Figura J-2. 

8. Ajuste os parâmetros de fluência e energia total exibidos na tela de acordo com as 

recomendações apresentadas na Tabela J-2 da página J-7. 

 
Figura J-2: Localização do Botão SHR Stack na Tela da Área de Tratamento 

9. Verifique se a ponteira do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento. 

10. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

13. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

 

Atenção 
É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

14. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

15. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário.  

16. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

18. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

19. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

20. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção J.7 

Cuidados Após o Tratamento). 

J.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para 

aplicações no modo SHR Stack. Essas configurações pré-definidas baseiam-se 

resultados de sucessos obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários 

podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de aplicação de tratamento no modo SHR Stack consistem em energia 

laser de até 10 J/cm² (Fluência), e uma taxa de repetição fixada em 10 Hz. Para cada 

tratamento com o modo SHR Stack, os parâmetros da fluência (J/cm2) e da energia total 

(kJ) podem ser definidas pelo operador. 

A aplicação do modo SHR Stack está disponível em uma fluência de até 10 J/cm2. 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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J.6.1 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack 

Tabela J-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 8 3-4 24-32 2 

II 7-8 3-4 21-32 2 

III 6-7 2-3 12-21 2 

IV 5-6 2-3 10-18 2 

V 4-5 2-3 8-15 2 

VI 3-4 2-3 6-12 2 

 (*) Com base numa área de 50 cm2 

 

 É recomendado que o teste da pela seja feito antes do primeiro tratamento. 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

J.7 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 
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J.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

J.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice K 

Guia Clínico – Modo LaserBlanche 

Alex (755nm 1.5cm²) 
 

K.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo Alex com o módulo de laser diodo 755nm. 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

K.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum  755nm é indicado para uso em todos os 

tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo peles 

bronzeadas. 

 Os modos HR & SHR destinam-se à remoção e à redução permanente dos pelos. 

 O modo LaserBlanche destina-se ao tratamento de lesões pigmentadas e 

problemas vasculares benignos.  

K.3 Contraindicações  

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medicação e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 755nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 755nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 
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 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

K.4 Efeitos Adversos do Tratamento 

O uso do sistema SopranoIce Platinum é similar ao uso de qualquer outro equipamento 

com tecnologia baseada em emissão de luz. Historicamente, os sistemas tradicionais 

têm demonstrado a capacidade de causar certo grau de dano controlado e não 

controlado ao tecido. Além disso, há os seguintes riscos: 

 

 Eritema (vermelhidão) e edema (inchaço) graves ou prolongados nas 2-24 horas do 

tratamento que podem durar algumas semanas.  

 Irritação, coceira, sensação leve de queimadura ou dor (similar à queimadura solar) 

que podem ocorrer nas 48 horas do tratamento no local da aplicação. 

 Bolhas ou erosões na pele podem ocorrer e permanecerem evidentes por vários dias 

ou várias semanas após o tratamento. 

 Dano aos olhos devido à exposição refletida ou prolongada à luz intensa sem 

proteção. Óculos de proteção (apropriados ao comprimento de onda) devem ser 

usados durante todos os tratamentos para evitar dano aos olhos.  

 É importante observar a reação do tecido durante o tratamento. Proteção inadequada 

do paciente e energia ótica excessiva podem causar danos térmicos e efeitos 

adversos indesejados.  

K.5 Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento 

 Desconforto – quando um pulso é ativado, alguns pacientes experimentam vários 

graus de desconforto. Alguns pacientes descrevem a sensação de uma picada, 

enquanto outros descrevem como um estalo de elástico sobre a pele ou uma 

sensação de queimadura que pode durar até uma hora após o tratamento. A maioria 

dos pacientes suporta a sensação durante o tratamento, mas alguns pacientes 

precisam de anestésico tópico.  

 Dano à Textura Natural da Pele – em alguns casos, pode ser formada uma crosta 

ou bolha. Cuidados normais devem ser seguidos.  

 Alteração na Pigmentação – pode haver uma alteração da pigmentação na área 

tratada. Muitos casos de hipopigmentação ou hiperpigmentação ocorrem em 

pessoas com pele tipo IV a VI ou quando a área tratada foi exposta à luz solar nas 

três semanas antes ou após o tratamento. Em alguns pacientes, a hiperpigmentação 

ocorre apesar da proteção contra o sol. Essa descoloração geralmente desaparece 

em três a seis meses, porém em casos raros (principalmente hipopigmentação), a 

alteração da pigmentação pode ser permanente.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Cicatrizes – há a chance de ocorrer cicatrizes como hipertrofia aumentada ou 

queloides. Para reduzir a chance de cicatrizes, é importante seguir atentamente 

todas as instruções para antes e depois do tratamento.  

 Edemas Excessivos – imediatamente após o tratamento, especialmente no nariz e 

nas bochechas, a pele pode inchar temporariamente. Geralmente o edema 

desaparece em algumas horas, mas pode continuar por até sete dias.  

 Pele Frágil – a pele em ou próximo à área de tratamento pode tornar-se frágil. Se 

isso ocorrer, evite maquiagem, e a área não deve ser esfregada (pois isso pode ferir 

a pele). 

K.6 Proteção dos Olhos 

 É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e 

equipe médica) usem óculos de proteção recomendados pela Alma Lasers.  

 Os óculos de proteção do operador devem ter uma densidade ótica de 7 

(OD>7). 

 Se o tratamento for na área facial, o paciente deve usar protetores oculares de 

metal. 

 Recomenda-se instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento mesmo 

quando estiver usando óculos de proteção. 

 Recomenda-se proteger os olhos com protetores da córnea. 

K.7 Segurança Ocular 

 Proteja-se contra exposição acidental à emissão de laser. 

 Nunca olhe diretamente para a emissão de luz do módulo Soprano Ice Platinum ou 

para superfícies refletivas, mesmo quando estiver usando óculos de proteção. 

 Sempre ajuste o sistema no modo Standby quando houver uma pausa no 

tratamento. Isso impede emissão inadvertida de laser.  

 Pressione o disparador do módulo e o pedal somente quando o feixe estiver 

direcionado para o tecido-alvo, sob supervisão direta.  

K.8 Definições 

K.8.1 Fluência 

A densidade da energia produzida, medida em Joules por centímetro quadrado 

(J/cm2), é definida pelo usuário em cada tratamento. 

A fluência é a energia total distribuída no tipo de pulso selecionado (medida em 

Joules), dividida pelo tamanho da área (medida em cm2).  

K.8.2 Quilojoules (kJ) 

Energia total ou acumulada distribuída para o tecido. É o produto da Fluência J/cm2 

x Tempo (segundos) dividido por 1000. 
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K.9 Pré-Tratamento 

K.9.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou um membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente. 

K.9.2 Fotografias 

Ao trabalhar com o módulo de laser diodo, recomenda-se tirar algumas fotos “antes 

e depois” do tratamento para registrar seu progresso. Essas fotografias fornecem 

evidências objetivas, pois os pacientes não são capazes de avaliar o progresso do 

tratamento através do melhoramento gradual.  

Condições padronizadas e distância focal, flash e velocidade similares da câmera 

devem ser usados para fotografar todos os pacientes. Essa consistência permite 

uma comparação objetiva das fotos tiradas em momentos diferentes. 

K.9.3 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode haver algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

K.9.4 Anestesia Tópica 

O módulo de laser diodo Alex 755nm do sistema SopranoIce Platinum  incorpora a 

tecnologia de resfriamento termoelétrico – TEC (resfriamento por safira resfriada) 

para proteger a pele durante o tratamento. O procedimento LaserBanche pode ser 

administrado sem anestesia tópica. 
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K.9.5 Teste da Pele no Modo LaserBlanche 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela K-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo LaserBlanche 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Taxa de 
Repetição de 

Pulso (Hz) 

I 20 - 25 2 

II 20 - 25 2 

III 15 - 20 2 

IV N/A --- 

V-VI N/A --- 

 

 O teste da pele deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Cubra a área de tratamento (grade) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom. 

 Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

 Aplique o módulo na área de tratamento e mova-o continuamente em 

movimentos lineares toda a área do teste da pele. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nas 

indicações clínicas e na cor da pele.  

 Recomenda-se aguardar 30 minutos nos tipos de pele I-III. 

K.10 Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a fluência ser selecionada. 

 

 

 

 

 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano 
térmico à pele, possivelmente levando à hipermetropia e/ou atrofia e/ou 
pigmentação anormal. 
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Figura K-1: Parâmetros Padrão Exibidos na Tela LB 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar. 

5. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos e o contador de energia 

total.   

6. Cubra a área de tratamento (grade) com uma camada fina (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom.  

7. Selecione a configuração apropriada (Fluência). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvá-los. Isso permite que o operador use essas configurações para 

grupos de pacientes com características similares.  

8. Verifique se a ponteira do guia de luz está fria.   

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

11. Mova o módulo sobre toda a área da grade usando a taxa de repetição de pulso 

desejada. 

12. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema).  

13. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de concluir o 

tratamento, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do tratamento. A 

agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-10% ou 

reduzindo o número de passes. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 



Guia Clínico – Modo LaserBlanche Alex (755nm 1.5cm²) 

 

 

SopranoIce Platinum – Manual do Operador 

14. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido.  

15. Repita o procedimento até investir a energia total recomendada (kJ). 

16. Aplique mais gel de ultrassom na área de tratamento, se necessário. 

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia e edema. 

18. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção K-

14). 

K.11 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é programado com um conjunto de configurações para 

uso no modo LaserBlanche. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos 

resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar 

e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento no modo LaserBlanche são compostos de energia do 

laser (Fluência) e uma taxa de repetição de pulso fixa (2 Hz). Para cada tratamento com 

o modo LaserBlanche, a fluência deve ser definida para cada tipo de pele, levando em 

consideração a energia total recomendada para cada tipo de pele. 

K.12 Parâmetros Sugeridos para o Modo LaserBlanche 

Tabela K-2: Parâmetros Sugeridos 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Taxa de 
Repetição do 

Pulso (Hz) 

I 20 - 25 2 

II 20 - 25 2 

III 15 - 20 2 

IV N/A --- 

V-VI N/A --- 

 Um teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se no tipo de 

pele de acordo com a classificação de Fitzpatrick e nos achados clínicos do 

tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

baixo. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de metal 
devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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K.13 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento. 

 

K.14 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. Gazes 

pré-resfriadas de 10 x 10 cm, previamente embebidas em água podem ser usadas.  

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação.  

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções.  

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal.  

K.15 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 3-4 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve clareamento parcial da lesão pigmentada, o tratamento deve ser 

continuado e o paciente deve retornar entre três a quatro semanas para avaliação e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente o número de passes em cada área 

de tratamento e/ou a fluência.  

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 
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 Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice L 

Guia Clínico – Modo HR 3D 

(755nm, 810nm & 1064nm) 
 

L.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema Soprano Ice 

Platinum operando no modo HR com o módulo laser diodo 3D (755nm, 810nm & 

1064nm 2cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

L.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo do modo HR 3D (755nm, 810nm & 1064nm) do sistema 

SopranoIce Platinum, destina-se à remoção e à redução permanente de pelos a longo 

prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele 

(Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 

L.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medicamentos e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 755nm, 

810nm e 1064nm é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 755nm, 810nm e 

1064nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 
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 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

L.4 Pré-Tratamento 

L.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

L.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

L.4.3 Teste da Pele Modo HR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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Tabela L-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa de 
Tipo de 
Pulso 

Tipo de Pelo 
Fluência 
(J/cm²) 

I-III Claro 

Grosso / 
Escuro 

30 

Fino / Claro 35 

IV 

Escuro 

Grosso / 
Escuro 

15 

Fino / Claro 18 

V-VI 

Grosso / 
Escuro 

10 

Fino / Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Recomenda-se aguardar ~30 minutos nos tipos de pele I-III e 45 minutos nos 

tipos de pele IV. 

L.5 Tratamento 

Para entrar no modo HR, pressione o botão HR localizado no canto superior esquerdo 

da tela de Seleção da Área de Tratamento (veja a Figura 6-2). 

Os parâmetros-padrão da taxa de repetição de pulso e fluência são exibidos em cada 

tela de Programação do Tipo de Pulso apresentada na Figura L-1. Esses parâmetros 

podem ser ajustados pelo operador quando o sistema estiver no modo Standby. 

 
Figura L-1: Parâmetros-Padrão exibidos nas telas HR 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção dos parâmetros (Tipo de Pulso, 

Fluência e Taxa de Repetição de Pulso). 
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1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos.  

4. Selecione as configurações apropriadas (Modo de Aplicação, Programa de Tipo 

de Pulso, Fluência e Taxa de Repetição). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvar essas configurações. Isso permite que o operador use essas 

configurações para grupos de pacientes com características similares. 

5. Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

9. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos 

parâmetros. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

11. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

12. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do 

tratamento. A agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-

10% ou alterando o tipo de pulso para um menos agressivo (movendo para um tipo 

de pulso superior). 

13. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 
É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser  SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 
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14. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente.  

 

 

 

L.6 Parâmetros do Tratamento 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de 

configurações para aplicações no modo HR. Essas configurações pré-definidas 

baseiam-se nos ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os 

usuários podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. . 

Os parâmetros de tratamento no modo HR consistem em parâmetros do pulso de laser 

(Tipo de Pulso) e da energia do laser (Fluência). Para cada tratamento no modo HR, 

esses parâmetros devem ser definidos selecionando um dos dois programas de tipo de 

pulso, e depois selecionando a taxa de repetição e a fluência do tratamento. 

L.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tabela L-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa 
de Tipo 

de Pulso 
Tipo de Pelo 

Fluência 
(J/cm²) 

I-III Claro 
Grosso / Escuro 30 

Fino / Claro 35 

IV 

Escuro 

Grosso / Escuro 15 

Fino / Claro 18 

V-VI 
Grosso / Escuro 10 

Fino / Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

mais baixo.  

L.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

 

Nota: 
Não é recomendado tratar o pelo que seja mais claro que a pele ao 
redor. 
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L.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice M 

Guia Clínico – Modo SHR 3D 

(755nm, 810nm & 1064nm) 
 

M.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR com o módulo laser diodo 3D (755nm, 810nm & 

1064nm, 2cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

M.2 Requisitos de Treinamento 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para ser operado somente por pessoal 

devidamente treinado em seu manuseio e uso. Todo o pessoal que opera o sistema 

deve ler o manual do operador. Isso inclui médicos, enfermeiros, pessoal técnico ou 

outros profissionais. 

A Alma Lasers oferece treinamento pratico para o sistema SopranoIce Platinum. No 

final deste treinamento pratico, o pessoal é considerado apto para a operação do 

sistema SopranoIce Platinum. 

O médico é responsável por entrar em contato com as agências de licenciamento locais 

para determinar quaisquer credenciais exigidas por lei para uso clínico e operação do 

dispositivo. 

M.3 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo do modo HR 3D (755nm, 810nm & 1064nm) do sistema 

SopranoIce Platinum, destina-se à remoção e à redução permanente de pelos a longo 

prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele 

(Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 
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M.4 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medicamentos e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

M.5 Efeitos Adversos do Tratamento 

O uso do sistema SopranoIce Platinum é similar ao uso de qualquer outro equipamento 

com tecnologia baseada em emissão de luz. Historicamente, os sistemas tradicionais 

têm demonstrado a capacidade de causar certo grau de dano controlado e não 

controlado ao tecido. Além disso, há os seguintes riscos: 

 Eritema (vermelhidão) e edema (inchaço) graves ou prolongados nas 2-24 horas do 

tratamento que podem durar algumas semanas. 

 Irritação, coceira, sensação leve de queimadura ou dor (similar à queimadura solar) 

que podem ocorrer nas 48 horas do tratamento no local da aplicação. 

 Bolhas, erosões na pele ou hiperpigmentação perilesional podem ocorrer e 

permanecerem evidentes por vários dias ou várias semanas após o tratamento. 

 Dano aos olhos devido à exposição refletida ou prolongada à luz intensa sem 

proteção. Óculos de proteção (apropriados ao comprimento de onda) devem ser 

usados durante todos os tratamentos para evitar dano aos olhos. 

 É importante observar a reação do tecido durante o tratamento. Proteção inadequada 

do paciente e energia ótica excessiva podem causar danos térmicos e efeitos 

adversos indesejados.  

M.6 Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento 

 Desconforto – quando um pulso é ativado, alguns pacientes experimentam vários 

graus de desconforto. Alguns pacientes descrevem a sensação de uma picada, 

enquanto outros descrevem como um estalo de elástico sobre a pele ou uma 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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sensação de queimadura que pode durar até uma hora após o tratamento. A maioria 

dos pacientes suporta a sensação durante o tratamento, mas alguns pacientes 

precisam de anestésico tópico. 

 Dano à Textura Natural da Pele – em alguns casos, pode ser formada uma crosta 

ou bolha. Cuidados normais devem ser seguidos. 

 Alteração na Pigmentação – pode haver uma alteração da pigmentação na área 

tratada. Muitos casos de hipopigmentação ou hiperpigmentação ocorrem em 

pessoas com tipos de pele IV a VI ou quando a área tratada foi exposta à luz solar 

nas três semanas antes ou após o tratamento. 

Em alguns pacientes, a hiperpigmentação ocorre apesar da proteção contra o sol. Essa 

descoloração geralmente desaparece em três a seis meses, porém em casos raros 

(principalmente hipopigmentação), a alteração da pigmentação pode ser permanente.  

 Cicatrizes – há a chance de ocorrer cicatrizes como hipertrofia aumentada ou 

queloides. Para reduzir a chance de cicatrizes, é importante seguir atentamente 

todas as instruções para antes e depois do tratamento. 

 Edemas Excessivos – imediatamente após o tratamento, especialmente no nariz e 

nas bochechas, a pele pode inchar temporariamente. Geralmente o edema 

desaparece em algumas horas, mas pode continuar por até sete dias. 

 Pele Frágil – a pele em ou próximo à área de tratamento pode tornar-se frágil. Se 

isso ocorrer, evite maquiagem, e a área não deve ser esfregada (pois isso pode ferir 

a pele). 

 Hematomas – púrpura ou hematoma pode ocorrer na área tratada e pode durar de 

algumas horas a vários dias. 

 

M.7 Proteção dos Olhos 

É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e equipe 

médica) usem óculos de proteção recomendados pela Alma Lasers.  

 Módulo de laser Diodo: 

► Todas as pessoas devem usar óculos de proteção e devem certificar-se de que os 

óculos oferecem proteção adequada (OD>7). 

 Módulo NIR: 

► O paciente deve usar óculos de proteção de pelo menos OD 5+ 

► O operador deve usar óculos de proteção de pelo menos OD 3+ 

 Recomenda-se instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento mesmo 

quando estiver usando óculos de proteção. 

 Se o paciente não puder usar óculos de proteção, coloque no paciente a proteção 

ocular opaca que bloqueia completamente a luz sobre os olhos. 

M.8 Segurança Ocular 

 Proteja-se contra exposição acidental à emissão de laser. 
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 Nunca olhe diretamente para a emissão de luz do módulo SopranoIce Platinum ou 

para superfícies refletivas, mesmo quando estiver usando óculos de proteção. 

 Sempre ajuste o sistema no modo Standby quando houver uma pausa no 

tratamento. Isso impede emissão inadvertida de laser.  

 Pressione o disparador do módulo e/ou pedal somente quando o feixe estiver 

direcionado para o tecido-alvo sob supervisão direta.  

M.9 Segurança contra Incêndio 

 Remova todo o pelo do local de tratamento. Use somente gaze embebida em água 

estéril ao redor da área de tratamento, se necessário.  

 Certifique-se de que sempre haja disponível um extintor de incêndio (para incêndio 

elétrico). 

 Evite usar agentes inflamáveis para preparação do tecido ou deixe o material 

evaporar completamente antes de usar o laser. 

 Não use o sistema na presença de produtos inflamáveis, gases anestésicos 

explosivos, inflamáveis ou oxigênio. 

 Todos os tubos de oxigênio presentes na sala devem ser do tipo protegido contra 

laser.  

M.10 Definições 

M.10.1 Fluência 

A densidade da energia produzida, medida em Joules por centímetro quadrado 

(J/cm2), é definida pelo usuário em cada tratamento. A fluência é a energia total 

distribuída no tipo de pulso selecionado (medida em Joules), dividida pelo 

tamanho da área (medida em cm2). 

Em uma área grande, o efeito de dispersão é minimizado, resultando em uma 

fluência constante e penetração profunda. Quanto maior a fluência, maior é a 

temperatura do pelo ou do tecido-alvo, do tecido adjacente e da epiderme.  

M.10.2 Quilojoules (kJ) 

Energia total ou acumulada distribuída para o tecido de uma determinada área. 

O produto da Fluência (J/cm2) x Tempo (segundos) dividido por 1000 (Veja as 

tabelas e figuras nos Apêndices seguintes). 

M.10.3 Segmentação 

Segmentação é o método pelo qual a área de tratamento (por exemplo, costas) 

é dividida em múltiplas grades de tamanho igual a 100 cm2. Cada grade recebe 

uma dose de energia expressa em kJ (exemplo: 6-8kJ). 

M.10.4 Pré-Tratamento 

Os parâmetros do tratamento dependem do tipo de pele. Antes de selecionar 

os parâmetros do tratamento certifique-se de que a área esteja marcada e com 

limites bem definidos (10 x 15 cm ou 30 x 7.5 cm). Nos casos em que a área de 

tratamento possua muitos pelos, raspe e limpe o local de tratamento, 

removendo da superfície pêlos  que possam interferir no tratamento. 
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M.11 Fotografias 

Ao trabalhar com o módulo de laser diodo, recomenda-se tirar algumas fotos antes e 

depois do tratamento para registrar seu progresso. Essas fotografias fornecem 

evidências objetivas porque os pacientes não são capazes de avaliar o progresso do 

tratamento através do melhoramento gradual. 

Condições padronizadas e distância focal, flash e velocidade similares da câmera 

devem ser usados para fotografar todos os pacientes. Essa consistência permite uma 

comparação objetiva das fotos tiradas em momentos diferentes.  

M.12 Pré-Tratamento 

M.12.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pêlos 
que podem interferir no tratamento. Marque a área de 
tratamento com grades de 10 x 30 cm usando 8 pontos de 
referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho (corpo) 
de cada indivíduo. 

 

 
Figura M-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

M.12.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 
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 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

M.12.3 Teste da Pele 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela M-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 10 300 16-20 

II 10 300 16-20 

III 10 300 16-20 

IV 8 300 16-20 

V 7 300 14-18 

VI 5 300 14-18 

 

 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

M.13 Tratamento 

M.13.1 Aspectos Gerais 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados 

que se correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área 

de tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento 

(expresso em segundos) e número de grades, como pode ser visto na Figura M-2. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo 

operador quando o sistema estiver no modo Standby. 
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Figura M-2: Parâmetros padrão recomendados na área de tratamento da linha 

do Biquine 

M.13.2 Procedimentos para o Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela de 

toque do sistema. 

 

 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (300 cm2) com uma camada (1-20mm) de gel para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Se necessário, ajuste os parâmetros de fluência padrão (expressos em J / cm2) e 

energia total (expressa em kJ) exibidos na tela (consulte o Capítulo 6). 

8. Verifique se a ponteira do módulo está fria. O tratamento deve ser iniciado somente 

com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área tratada. Não são 

necessários outros meios de resfriamento. 

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano 
térmico à pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou 
pigmentação anormal. 
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10. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Mova o módulo de modo rotacional (circular), progressiva in-motion, com o padrão 

de toque semelhante em toda a área da grade; O módulo deve estar sempre em 

movimento constante, onde o princípio In-Motion é mover o módulo da área 

“quente” para a área “fria" vizinha 

13. Se a densidade de cabelo na área de tratamento é alta e a cor do cabelo é escura, 

a velocidade da técnica de movimento circular In-Motion deve ser aumentada; 

Certifique-se de usar meios de resfriamento eficazes. 

14. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

15. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

16. Aplique gel na área de tratamento, se necessário.  

17. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

18. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

19. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

20. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

21. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção P.17 

Cuidados Após o Tratamento). 

M.13.3 Área de Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum pode ser usado bilateralmente nas seguintes áreas: 

Mulher: Homem: 

 

 Braço Superior 

 Braço Inferior 

 

 Abdômen 

 Peito 

 

Atenção 
É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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 Perna Superior 

 Perna Inferior 

 Axila 

 Linha do Biquíni 

 Baixo Abdômen (área umbilical) 

 Face 

 Ombros 

 Nuca 

 Costas 

 Face 

M.14 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum está equipado com um conjunto de definições do modo 

de aplicação. Após a seleção da área de tratamento, a tela exibe os parâmetros-padrão 

pré-definidos recomendados de fluência (expressa em J/cm2), energia total (expressa 

em kJ), tempo de tratamento (expresso em segundos) e número de grades, como 

exibido na Figura M-2. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos 

resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar 

e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento são compostos de energia laser (Fluência), energia 

acumulada (kJ) e uma taxa de repetição alta. Para cada tratamento, a fluência e a 

energia total podem ser definidas pelo operador. 

Em uma fluência de até 10 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é fixada em 10 Hz. 

Em configurações de fluência entre 10-20 J / cm2, a taxa de repetição de pulso é 

reduzida à medida que a fluência aumenta de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela M-2: Correlação da Fluência com a Taxa de Repetição 

Fluência (J/cm²) Taxa de Repetição (Hz) 

20 5 

18 6 

16 6 

14 7 

12 8 

Portanto, quando o operador define o parâmetro de fluência acima de 10 J / cm2, a taxa 

de repetição de pulso diminui de 10 Hz a uma fluência de 10 J / cm2 para 5 Hz a fluência 

de 20 J / cm2. 
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M.15 Parâmetros de Configuração Sugeridos 
 

Tabela M-3: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 10 300 16-20 

II 10 300 16-20 

III 10 300 16-20 

IV 8 300 16-20 

V 7 300 14-18 

VI 5 300 14-18 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

baixo. 

M.16 Sugestões de Tratamento para Pelos Claros e Finos 

O sistema SopranoIce Platinum distribui energia de laser a uma fluência de até 20 

J/cm2. Em pacientes com tipos de pele I-IV com pelos claros, finos e ligeiramente 

ásperos, recomenda-se aumentar a fluência acima de 10 J/cm2. Em pacientes com pele 

clara, quanto mais claro e mais fino o pelo na área de tratamento desejada, maior deve 

ser a fluência (J/cm2) selecionada. 

O operador deve estar ciente de que em uma fluência de 10-20 J/cm2, a taxa de 

repetição de pulso diminui à medida que a fluência aumenta, conforme descrito 

anteriormente.  

M.17 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 
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período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

M.18 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

M.19 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 

 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo tratamento e deve-

se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela Tecnovigilância do Importador, que 

reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma Lasers. 
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Apêndice N 

Guia Clínico – 

Modo SHR Stack 3D 

(755nm, 810nm & 1064nm) 
 

N.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR Stack com o módulo laser diodo 3D (755nm, 810nm 

& 1064nm, 2cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

N.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum destina-se à remoção e à redução 

permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para 

uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), 

incluindo peles bronzeadas. 

O modo SHR Stack destina-se para uso em áreas de tratamento pequenas como área 

facial e/ou pequenas grades em determinada área do corpo. 

N.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medicamentos e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 
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 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

N.4 Pré-Tratamento 

N.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pêlos 
que podem interferir no tratamento. Marque a área de 
tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 pontos de 
referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho 
(face/corpo) de cada indivíduo. 

 

 
Figura N-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

N.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

N.4.3 Teste da Pele do Modo SHR Stack 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela N-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

N.5 Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que se 

correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso 

em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Tabela N-1. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo operador 

quando o sistema estiver no modo Standby. 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela touch 

screen do sistema. 



Guia Clínico – Modo SHR Stack 3D (755nm, 810nm & 1064nm) 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Selecione o modo de Stack desejado (número de stacks por pulso) pressionando o 

botão SHR Stack repetidamente até o botão exibir 1, 2, 3, 4, ou 5 stacks para cada 

pressionamento do botão, conforme mostrado na Figura N-2. 

8. Ajuste os parâmetros de fluência e energia total exibidos na tela de acordo com as 

recomendações apresentadas na Tabela N-2 da página N-7. 

 
Figura N-2: Localização do Botão SHR Stack na Tela da Área de Tratamento 

9. Verifique se a ponteira do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento. 

10. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano térmico à 
pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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12. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

13. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

14. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

15. Aplique gel na área de tratamento, se necessário.  

16. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

18. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

19. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

20. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção N.7 

Cuidados Após o Tratamento). 

N.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para 

aplicações no modo SHR Stack. Essas configurações pré-definidas baseiam-se 

resultados de sucessos obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários 

podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de aplicação de tratamento no modo SHR Stack consistem em energia 

laser de até 10 J/cm² (Fluência), e uma taxa de repetição fixada em 10 Hz. Para cada 

tratamento com o modo SHR Stack, os parâmetros da fluência (J/cm2) e da energia total 

(kJ) podem ser definidas pelo operador. 

A aplicação do modo SHR Stack está disponível em uma fluência de até 10 J/cm2. 

 

 

 

 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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N.6.1 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack 

Tabela N-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack* 

 (*) Com base numa área de 50 cm2 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Burst 
(kJ) 

N° de 
Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

 

 É recomendado que o teste da pela seja feito antes do primeiro tratamento. 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

N.7 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 
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N.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

N.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 
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Apêndice O 

Guia Clínico – 

Modo HR YAG (1064nm) 
 

O.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo HR com o módulo laser diodo YAG (1064nm, 1cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

O.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo YAG de 1064nm SopranoIce Platinum no modo HR, destina-se 

à remoção e à redução permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce 

Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme 

classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 

O.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medicamentos e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz de 1064nm é 

contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz de 1064nm; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 
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O.4 Pré-Tratamento 

O.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

O.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

O.4.3 Teste da Pele Modo HR 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

 

 

 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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Tabela O-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa 
de Tipo 

de Pulso 
Tipo de Pelo 

Fluência 
(J/cm²) 

I-III Claro 
Grosso / Escuro 30 

Fino / Claro 35 

IV 

Escuro 

Grosso / Escuro 15 

Fino / Claro 18 

V-VI 
Grosso / Escuro 10 

Fino / Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Recomenda-se aguardar ~30 minutos nos tipos de pele I-III e 45 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

O.5 Tratamento 

Para entrar no modo HR, pressione o botão HR localizado no canto superior esquerdo 

da tela de Seleção da Área de Tratamento (veja a Figura 6-1). 

Os parâmetros-padrão da taxa de repetição de pulso e fluência são exibidos em cada 

tela de Programação do Tipo de Pulso apresentada na Figura O-1. Esses parâmetros 

podem ser ajustados pelo operador quando o sistema estiver no modo Standby. 

 
Figura O-1: Parâmetros-Padrão exibidos nas telas HR 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção dos parâmetros (Tipo de Pulso, 

Fluência e Taxa de Repetição de Pulso). 
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1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Pressione a tecla Reset para zerar o contador de pulsos.  

4. Selecione as configurações apropriadas (Modo de Aplicação, Programa de Tipo 

de Pulso, Fluência e Taxa de Repetição). Após selecionar os parâmetros, o 

operador pode salvar essas configurações. Isso permite que o operador use essas 

configurações para grupos de pacientes com características similares. 

5. Verifique se a ponteira do módulo está fria. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

9. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos 

parâmetros. 

10. Inicie o tratamento através da ativação simultânea do pedal e do disparador do 

módulo. 

11. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

12. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros para reduzir a agressividade do 

tratamento. A agressividade pode ser reduzida pela diminuição da fluência em 5-

10% ou alterando o tipo de pulso para um menos agressivo (movendo para um tipo 

de pulso superior). 

13. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

14. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente.  

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando à hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 

 

Atenção 
É importante tocar a pele ante da emissão do feixe de laser. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 



Guia Clínico – Modo HR YAG (1064nm) 

 

 

SopranoIce Platinum – Manual do Operador 

 

 

 

O.6 Parâmetros do Tratamento 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de 

configurações para aplicações no modo HR. Essas configurações pré-definidas 

baseiam-se nos ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os 

usuários podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento no modo HR consistem em parâmetros do pulso de laser 

(Programa do Tipo de Pulso) e da energia do laser (Fluência). Para cada tratamento 

no modo HR, esses parâmetros devem ser definidos selecionando um dos dois 

programas de tipo de pulso, e depois selecionando a taxa de repetição e a fluência do 

tratamento.  

O.7 Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tabela O-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo HR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Programa 
de Tipo 

de Pulso 
Tipo de Pelo 

Fluência 
(J/cm²) 

I-III Claro 
Grosso / Escuro 30 

Fino / Claro 35 

IV 

Escuro 

Grosso / Escuro 15 

Fino / Claro 18 

V-VI 
Grosso / Escuro 10 

Fino / Claro 11 

 O teste alérgico deve ser realizado antes do primeiro tratamento.  

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pele e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

mais baixo.  

O.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

 

Nota: 
Não é recomendado tratar o pelo que seja mais claro que a pele ao 
redor. 
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O.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice P 

Guia Clínico – 

Modo SHR YAG (1064nm) 
 

P.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR com o módulo laser diodo YAG (1064nm, spot size 

1cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

P.2 Requisitos de Treinamento 

O sistema SopranoIce Platinum foi projetado para ser operado somente por pessoal 

devidamente treinado em seu manuseio e uso. Todo o pessoal que opera o sistema 

deve ler o manual do operador. Isso inclui médicos, enfermeiros, pessoal técnico ou 

outros profissionais. 

A Alma Lasers oferece treinamento pratico para o sistema SopranoIce Platinum. No 

final deste treinamento pratico, o pessoal é considerado apto para a operação do 

sistema SopranoIce Platinum. 

O médico é responsável por entrar em contato com as agências de licenciamento locais 

para determinar quaisquer credenciais exigidas por lei para uso clínico e operação do 

dispositivo. 

P.3 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo do modo SHR YAG (1064nm) do sistema SopranoIce 

Platinum, destina-se à remoção e à redução permanente de pelos a longo prazo. O 

sistema SopranoIce Platinum é indicado para uso em todos os tipos de pele (Tipos I-VI 

conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo peles bronzeadas. 
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P.4 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 

 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

P.5 Efeitos Adversos do Tratamento 

O uso do sistema SopranoIce Platinum é similar ao uso de qualquer outro equipamento 

com tecnologia baseada em emissão de luz. Historicamente, os sistemas tradicionais 

têm demonstrado a capacidade de causar certo grau de dano controlado e não 

controlado ao tecido. Além disso, há os seguintes riscos: 

 Eritema (vermelhidão) e edema (inchaço) graves ou prolongados nas 2-24 horas do 

tratamento que podem durar algumas semanas. 

 Irritação, coceira, sensação leve de queimadura ou dor (similar à queimadura solar) 

que podem ocorrer nas 48 horas do tratamento no local da aplicação. 

 Bolhas, erosões na pele ou hiperpigmentação perilesional podem ocorrer e 

permanecerem evidentes por vários dias ou várias semanas após o tratamento. 

 Dano aos olhos devido à exposição refletida ou prolongada à luz intensa sem 

proteção. Óculos de proteção (apropriados ao comprimento de onda) devem ser 

usados durante todos os tratamentos para evitar dano aos olhos. 

 É importante observar a reação do tecido durante o tratamento. Proteção inadequada 

do paciente e energia ótica excessiva podem causar danos térmicos e efeitos 

adversos indesejados.  

P.6 Possíveis Efeitos Colaterais do Tratamento 

 Desconforto – quando um pulso é ativado, alguns pacientes experimentam vários 

graus de desconforto. Alguns pacientes descrevem a sensação de uma picada, 

enquanto outros descrevem como um estalo de elástico sobre a pele ou uma 

sensação de queimadura que pode durar até uma hora após o tratamento. A maioria 

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 



Guia Clínico – Modo SHR YAG (1064nm) 

 

 

SopranoIce Platinum – Manual do Operador 

dos pacientes suporta a sensação durante o tratamento, mas alguns pacientes 

precisam de anestésico tópico. 

 Dano à Textura Natural da Pele – em alguns casos, pode ser formada uma crosta 

ou bolha. Cuidados normais devem ser seguidos. 

 Alteração na Pigmentação – pode haver uma alteração da pigmentação na área 

tratada. Muitos casos de hipopigmentação ou hiperpigmentação ocorrem em 

pessoas com tipos de pele IV a VI ou quando a área tratada foi exposta à luz solar 

nas três semanas antes ou após o tratamento. 

Em alguns pacientes, a hiperpigmentação ocorre apesar da proteção contra o sol. 

Essa descoloração geralmente desaparece em três a seis meses, porém em casos 

raros (principalmente hipopigmentação), a alteração da pigmentação pode ser 

permanente.  

 Cicatrizes – há a chance de ocorrer cicatrizes como hipertrofia aumentada ou 

queloides. Para reduzir a chance de cicatrizes, é importante seguir atentamente 

todas as instruções para antes e depois do tratamento. 

 Edemas Excessivos – imediatamente após o tratamento, especialmente no nariz e 

nas bochechas, a pele pode inchar temporariamente. Geralmente o edema 

desaparece em algumas horas, mas pode continuar por até sete dias. 

 Pele Frágil – a pele tratada, ou próxima à área de tratamento pode tornar-se frágil. 

Se isso ocorrer, evite maquiagem, e a área não deve ser esfregada (pois isso pode 

ferir a pele). 

 Hematomas – púrpura ou hematoma pode ocorrer na área tratada e pode durar de 

algumas horas a vários dias. 

P.7 Proteção dos Olhos 

 É essencial que todas as pessoas presentes na sala de tratamento (paciente e 

equipe médica) usem óculos de proteção recomendados pela Alma Lasers. 

 Todas as pessoas devem usar óculos de proteção e devem certificar-se de que os 

óculos oferecem proteção adequada (OD>7). 

 Recomenda-se instruir o paciente a fechar os olhos durante o tratamento mesmo 

quando estiver usando óculos de proteção. 

 Se o paciente não puder usar óculos de proteção, coloque no paciente a proteção 

ocular opaca que bloqueia completamente a luz sobre os olhos. 

 Se a área de tratamento estiver muito próxima dos olhos (por exemplo, pálpebras), 

proteja os olhos com protetores de córneas. 

P.8 Segurança Ocular 
 Proteja-se contra exposição acidental à emissão de laser. 

 Nunca olhe diretamente para a emissão de luz do módulo SopranoIce Platinum ou 

para superfícies refletivas, mesmo quando estiver usando óculos de proteção. 

 Sempre ajuste o sistema no modo Standby quando houver uma pausa no 

tratamento. Isso impede emissão inadvertida de laser.  

 Pressione o disparador do módulo e/ou pedal somente quando o feixe estiver 

direcionado para o tecido-alvo sob supervisão direta.  
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P.9 Segurança contra Incêndio 

 Remova todo o pelo do local de tratamento. Use somente gaze embebida em água 

estéril ao redor da área de tratamento, se necessário.  

 Certifique-se de que sempre haja disponível um extintor de incêndio (para incêndio 

elétrico). 

 Evite usar agentes inflamáveis para preparação do tecido ou deixe o material 

evaporar completamente antes de usar o laser. 

 Não use o sistema na presença de produtos inflamáveis, gases anestésicos 

explosivos, inflamáveis ou oxigênio. 

 Todos os tubos de oxigênio presentes na sala devem ser do tipo protegido contra 

laser.  

P.10 Definições 

P.10.1 Fluência 

A densidade da energia produzida, medida em Joules por centímetro quadrado 

(J/cm2), é definida pelo usuário em cada tratamento. A fluência é a energia total 

distribuída no tipo de pulso selecionado (medida em Joules), dividida pelo tamanho 

da área (medida em cm2). 

Em uma área grande, o efeito de dispersão é minimizado, resultando em uma 

fluência constante e penetração profunda. Quanto maior a fluência, maior é a 

temperatura do pelo ou do tecido-alvo, do tecido adjacente e da epiderme.  

P.10.2 Quilojoules (kJ) 

Energia total ou acumulada distribuída para o tecido de uma determinada área. O 

produto da Fluência (J/cm2) x Tempo (segundos) dividido por 1000 (Veja as tabelas 

e figuras nos Apêndices seguintes). 

P.10.3 Segmentação 

Segmentação é o método pelo qual a área de tratamento (por exemplo, costas) é 

dividida em múltiplas grades de tamanho igual a 100 cm2. Cada grade recebe uma 

dose de energia expressa em kJ (exemplo: 6-8kJ). 

P.10.4 Pré-Tratamento 

Os parâmetros do tratamento dependem do tipo de pele. Antes de selecionar os 

parâmetros do tratamento certifique-se de que a área esteja marcada e com limites 

bem definidos (15 x 15 cm ou 30 x 7.5 cm). Nos casos em que a área de tratamento 

possua muitos pelos, raspe e limpe o local de tratamento, removendo da superfície 

pêlos que possam interferir no tratamento. 
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P.11 Fotografias 

Ao trabalhar com o módulo de laser diodo, recomenda-se tirar algumas fotos antes e 

depois do tratamento para registrar seu progresso. Essas fotografias fornecem 

evidências objetivas porque os pacientes não são capazes de avaliar o progresso do 

tratamento através do melhoramento gradual. 

Condições padronizadas e distância focal, flash e velocidade similares da câmera 

devem ser usados para fotografar todos os pacientes. Essa consistência permite uma 

comparação objetiva das fotos tiradas em momentos diferentes.  

P.12 Pré-Tratamento 

P.12.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 15 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho (corpo) 
de cada indivíduo. 

 

 
Figura P-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

P.12.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o profissional licenciado (ou o membro autorizado da 

equipe) deve: 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  



Guia Clínico – Modo SHR YAG (1064nm) 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

P.12.3 Teste da Pele 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela P-1: Parâmetros do Teste da Pele 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 10 150 8-10 

II 10 150 8-10 

III 10 150 8-10 

IV 8 150 8-10 

V 7 150 7-9 

VI 5 150 7-9 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (150 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio 

para ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

P.13 Tratamento 

P.13.1 Aspectos Gerais 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados 

que se correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área 

de tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento 

(expresso em segundos) e número de grades, como pode ser visto na Figura P-2. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo 

operador quando o sistema estiver no modo Standby. 
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Figura P-2: Parâmetros padrão recomendados na área de tratamento da linha 

do Biquine 

P.13.2 Procedimentos para o Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela de 

toque do sistema. 

 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (150 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Se necessário, ajuste os parâmetros de fluência padrão (expressos em J / cm2) e 

energia total (expressa em kJ) exibidos na tela (consulte o Capítulo 6). 

8. Verifique se a ponteira do módulo está fria. O tratamento deve ser iniciado somente 

com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área tratada. Não são 

necessários outros meios de resfriamento. 

9. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano 
térmico à pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou 
pigmentação anormal. 



Guia Clínico – Modo SHR YAG (1064nm) 

 

SopranoIce Platinum - Manual do Operador 

 

 

 

 

10. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Mova o módulo de modo rotacional (circular), progressiva in-motion, com o padrão 

de toque semelhante em toda a área da grade; O módulo deve estar sempre em 

movimento constante, onde o princípio In-Motion é mover o módulo da área 

“quente” para a área “fria" vizinha. 

13. Se a densidade de cabelo na área de tratamento é alta e a cor do cabelo é escura, 

a velocidade da técnica de movimento circular In-Motion deve ser aumentada; 

Certifique-se de usar meios de resfriamento eficazes. 

14. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

15. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

16. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário.  

17. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

18. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

19. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em 10% para diminuir a agressividade 

do tratamento. . 

20. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

21. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção P.17 

Cuidados Após o Tratamento). 

 

 

 

 

 

Atenção 
É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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P.13.3 Área de Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum pode ser usado bilateralmente nas seguintes áreas: 

Mulher: Homem: 

 

 Braço Superior 

 Braço Inferior 

 Perna Superior 

 Perna Inferior 

 Axila 

 Linha do Biquíni 

 Baixo Abdômen (área umbilical) 

 Face 

 

 Abdômen 

 Peito 

 Ombros 

 Nuca 

 Costas 

 Face 

P.14 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum está equipado com um conjunto de definições do modo 

de aplicação. Após a seleção da área de tratamento, a tela exibe os parâmetros-padrão 

pré-definidos recomendados de fluência (expressa em J/cm2), energia total (expressa 

em kJ), tempo de tratamento (expresso em segundos) e número de grades, como 

exibido na Figura P-2. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos ótimos 

resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários podem selecionar 

e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento são compostos de energia laser (Fluência), energia 

acumulada (kJ) e uma taxa de repetição alta. Para cada tratamento, a fluência e a 

energia total podem ser definidas pelo operador. 

Em uma fluência de até 10 J/cm2, a taxa de repetição de pulso é fixada em 10 Hz. 

Em configurações de fluência entre 10-20 J / cm2, a taxa de repetição de pulso é 

reduzida à medida que a fluência aumenta de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela P-2: Correlação da Fluência com a Taxa de Repetição 

Fluência (J/cm²) Taxa de Repetição (Hz) 

20 5 

18 6 

16 6 

14 7 

12 8 

Portanto, quando o operador define o parâmetro de fluência acima de 10 J / cm2, a taxa 

de repetição de pulso diminui de 10 Hz a uma fluência de 10 J / cm2 para 5 Hz a fluência 

de 20 J / cm2. 
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P.15 Parâmetros de Configuração Sugeridos 

Tabela P-3: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Tamanho 
da Grade 

(cm²) 

Energia 
Acumulativa 

(kJ) 

I 10 150 8-10 

II 10 150 8-10 

III 10 150 8-10 

IV 8 150 8-10 

V 7 150 7-9 

VI 5 150 7-9 

 O teste da pele deve ser feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. Não 

aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um ajuste 

baixo. 

P.16 Sugestões de Tratamento para Pelos Claros e Finos 

O sistema SopranoIce Platinum distribui energia de laser a uma fluência de até 20 

J/cm2. Em pacientes com tipos de pele I-IV com pelos claros, finos e ligeiramente 

ásperos, recomenda-se aumentar a fluência acima de 10 J/cm2. Em pacientes com pele 

clara, quanto mais claro e mais fino o pelo na área de tratamento desejada, maior deve 

ser a fluência (J/cm2) selecionada. 

O operador deve estar ciente de que em uma fluência de 10-20 J/cm2, a taxa de 

repetição de pulso diminui à medida que a fluência aumenta, conforme descrito 

anteriormente.  

P.17 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 
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 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

P.18 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

P.19 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  

 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 
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Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice Q 

Guia Clínico – Modo SHR 

Stack YAG (1064nm) 
 

Q.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo SHR Stack com o módulo laser diodo YAG (1064nm, spot 

size 1cm2). 

Também adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema.  

Q.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo de laser diodo SopranoIce Platinum destina-se à remoção e à redução 

permanente de pelos a longo prazo. O sistema SopranoIce Platinum é indicado para uso 

em todos os tipos de pele (Tipos I-VI conforme classificação de Fitzpatrick), incluindo 

peles bronzeadas. 

O modo SHR Stack destina-se para uso em pequenas áreas de tratamento do corpo. 

Q.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz é contraindicada; 

 Doenças que podem ser estimuladas pela exposição à luz; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Pele seca e frágil; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Uso de anticoagulantes; 
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 Epilepsia; 

 Histórico de coagulopatias; 

 Evitar o tratamento em área tatuada e áreas com maquiagem permanente. 

Q.4 Pré-Tratamento 

Q.4.1 Aspectos Gerais 

Os parâmetros do tratamento para remoção de pelos 
dependem do tipo de pele, cor do pelo, tipo, densidade e 
profundidade do pelo que será tratado. Assim que os 
parâmetros do tratamento forem selecionados, raspe e 
limpe o local do tratamento para eliminar traços de pelos 
e debris que podem interferir no tratamento. Marque a 
área de tratamento com grades de 10 x 5 cm usando 8 
pontos de referência. O número de grades cobrindo uma 
determinada área varia de acordo com o tamanho 
(face/corpo) de cada indivíduo. 

 

 
Figura Q-1: Grade 
com 8 Pontos de 

Referência 

Durante a primeira visita, o médico (ou membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e examinar as condições dermatológicas para adequação 

do tratamento com o sistema SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

 Pacientes com histórico de herpes simples na área de tratamento devem tomar 

medicação preventiva (como Zovirax®) antes do tratamento. 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir as metas do tratamento com o paciente.  

 É recomendado raspar a área que será tratada 12-24 horas antes do tratamento.  

Q.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 

 Determinar o motivo pelo qual o paciente está buscando o tratamento e entender 

claramente suas expectativas.  

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 A terapia com o sistema SopranoIce Platinum pode ser composta de várias 

sessões de tratamento e pode durar muitos meses.  

 Pode ocorrer algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 A recuperação gradual da condição dermatológica pode levar alguns meses.  

 

Nota: 
Os tratamentos de depilação a Laser podem alterar a aparência de tatuagens e 
maquiagens permanentes. Se você tem uma tatuagem, deverá evitar tratar essa 
área! 
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 Há um risco pequeno de reações adversas como alterações na textura e na 

pigmentação da pele, que geralmente são transitórias. 

Q.4.3 Teste da Pele no Modo SHR Stack 

A fluência é essencial para otimizar a eficácia do tratamento e minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela Q-1: Parâmetros do Teste da Pele no Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Rajada 

(kJ) 
N° de 

Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 Raspe a área. 

 Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom. 

 Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento.  

 Recomenda-se aguardar ~15 minutos nos tipos de pele I-III e 30 minutos nos 

tipos de pele IV-VI. 

Q.5 Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum possui parâmetros pré-definidos recomendados que se 

correlacionam com a área de tratamento desejada. Após a seleção da área de 

tratamento na tela touch screen do sistema, a tela exibe a fluência recomendada 

(expressa em J/cm2), energia total (expressa em kJ), tempo de tratamento (expresso 

em segundos) e número de grades, conforme mostrado na Tabela Q-1. 

Os parâmetros-padrão de fluência e energia total podem ser ajustados pelo operador 

quando o sistema estiver no modo Standby. 

O tratamento pode ser iniciado após a seleção da Área de Tratamento na tela touch 

screen do sistema. 

1. Sempre faça um teste da pele para estabelecer a reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

2. Faça um diagnóstico meticuloso da pele. 

 

Atenção 
A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar dano térmico à 
pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia e/ou pigmentação anormal. 
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3. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

4. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

5. Cubra a área de tratamento (50 cm2) com uma camada (1-2mm) de gel frio para 

ultrassom.  

6. Selecione a Área de Tratamento desejada na tela touch screen do sistema.  

7. Selecione o modo Stack desejado (número de stacks por pulso) pressionando o 

botão SHR Stack repetidamente até o botão exibir 1, 2, 3, 4, ou 5 stacks para cada 

pressionamento do botão, conforme mostrado na Figura Q-2. 

8. Ajuste os parâmetros de fluência e energia total exibidos na tela de acordo com as 

recomendações apresentadas na Tabela Q-2 da página Q-7. 

 
Figura Q-2: Localização do Botão SHR Stack na Tela da Área de Tratamento 

9. Verifique se a ponteira do módulo está fria. A técnica In-Motion deve ser iniciada 

somente com resfriamento ativo de safira e uma fina camada de gel na área 

tratada. Não são necessários outros meios de resfriamento. 

10. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, estabelecendo contato com a pele. 

Pressione a ponteira contra a pele com pressão moderada para obter um contato 

adequado. 

 

 

 

 

11. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com a mesma fluência. 

12. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o disparador do módulo e o pedal. 

13. Após finalizar o tratamento de uma grade completa, libere o disparador e o pedal. 

Um lembrete aparecerá na tela LCD do painel de controle para assegurar que você 

o faça. A mensagem desaparecerá da tela quando o pedal for pressionado 

novamente. 

 

Atenção 

É importante tocar a pele antes da emissão do feixe de laser. 
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14. O paciente deve informar se a sensação de calor foi confortável ou tolerável na 

área tratada durante o procedimento. Se o paciente informar desconforto, reduza a 

fluência em 1 J/cm2. 

15. Aplique gel frio na área de tratamento, se necessário.  

16. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alguma 

mudança na cor da pele ou alterações morfológicas nos folículos (eritema/edema). 

O cheiro de pelo queimado pode ser detectado algumas vezes, embora a presença 

desse fenômeno não indique necessariamente que o conjunto de parâmetros atual 

seja ineficaz.  

17. Efeitos clínicos: eritema, hiperemia, eritema perifolicular e edema. 

18. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta folicular, reduza a fluência em ~10% para diminuir a 

agressividade do tratamento. . 

19. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a fluência pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido. 

 

20. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção Q.7 

Cuidados Após o Tratamento). 

Q.6 Parâmetros do Tratamento 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto de configurações para 

aplicações no modo SHR Stack. Essas configurações pré-definidas baseiam-se 

resultados de sucessos obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários 

podem selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de aplicação de tratamento no modo SHR Stack consistem em energia 

laser de até 10 J/cm² (Fluência), e uma taxa de repetição fixada em 10 Hz. Para cada 

tratamento com o modo SHR Stack, os parâmetros da fluência (J/cm2) e da energia total 

(kJ) podem ser definidas pelo operador. 

A aplicação do modo SHR Stack está disponível em uma fluência de até 10 J/cm2. 

 

Q.6.1 Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack 

Tabela Q-2: Parâmetros Sugeridos para o Modo SHR Stack* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 

Fluência 
(J/cm2) 

Stacks 
Rajada 
(J/cm²) 

N° de 
Passes 

I 10 3-4 30-40 2 

II 9-10 3-4 27-40 2 

III 8-9 2-3 16-27 2 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de causar 

graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, óculos de 
metal devem ser usados pelo paciente em todos os tratamentos faciais. 
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IV 7-8 2-3 14-24 2 

V 6-7 2-3 12-21 2 

VI 5-6 2-3 10-18 2 

(*) Com base numa área de 50 cm2 

 

 É recomendado que o teste da pela seja feito antes do primeiro tratamento. 

 Novas configurações para cada tratamento subsequente devem basear-se nos 

achados clínicos de pelo e pele do tratamento anterior.  

 Todas as fluências baseiam-se na reação da pela e na tolerância do paciente. 

Não aumente a fluência se ocorrer QUALQUER reação adversa na pele em um 

ajuste baixo. 

Q.7 Cuidados Após o Tratamento 

Compressas frias (não congeladas) devem ser aplicadas imediatamente após o 

tratamento para resfriar a área tratada, reduzir o edema e diminuir o desconforto. 

Compressas pré-resfriadas de gaze 10 x 10 cm, previamente embebidas em água 

podem ser usadas. 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nos quatro ou cinco primeiros 

dias após o tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc.  

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação. 

 Maquiagem – maquiagem pode ser usada no dia seguinte ao tratamento, salvo se 

ocorrer formação de bolhas ou crostas. Como a pele está muito sensível neste 

período, tome cuidado especial ao remover a maquiagem para evitar danos à pele, 

que fica predisposta a infecções. 

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal. 

Q.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

Q.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação do local do tratamento após 6-8 semanas e 

para tratamento adicional, se necessário.  
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 Se não houver necessidade de tratamento adicional, o paciente deve retornar para 

uma reavaliação três a quatro meses depois ou quando surgir novos pelos na área 

do tratamento.  

 Se houve remoção parcial de pelos, o tratamento deve ser continuado e o paciente 

deve retornar entre seis a oito semanas para avaliação e para tratamento adicional, 

se necessário.  

 Se nenhuma mudança for observada, os parâmetros do tratamento devem ser 

alterados. Com múltiplos tratamentos, aumente os intervalos de tempo entre as 

sessões (após a segunda), para deixar que novos pelos cresçam na área de 

tratamento. O crescimento de novos pelos variará dependendo da área do corpo 

(ciclo de crescimento) e das características individuais do paciente (sexo, problemas 

hormonais, etc). 

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento. 

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 
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Apêndice R 

Guia Clínico – 

Módulo NIR FACE 
 

R.1 Introdução 

Este apêndice é fornecido para auxiliar os profissionais no uso do sistema SopranoIce 

Platinum operando no modo NIR nas áreas do rosto e do pescoço com o módulo NIR 

FACIAL sem resfriamento em área de 6,4 cm2. 

Esta seção adiciona ou reforça as informações presentes no manual do operador a 

respeito das instruções de uso, precauções e advertências necessárias para reduzir o 

risco de ferimentos. Todos os operadores devem ler completamente o manual de 

operação antes de ler este apêndice e antes de operar o sistema. 

R.2 Uso Pretendido e Indicações 

O módulo NIR FACE destina-se a emitir energia no espectro infravermelho para 

produzir aquecimento tópico para fins de elevar a temperatura do tecido para o alívio 

temporário da dor nos músculos menores e da rigidez e dor nas articulações, o alívio 

temporário da dor nas articulações menores associada à artrite, o aumento temporário 

na circulação local onde aplicado, e o relaxamento de músculos. Também podem ajudar 

nos espasmos musculares, distensões e luxações menores e dores musculares 

menores na região lombar. 

R.3 Contraindicações 

 Câncer; especialmente, câncer de pele; 

 Gravidez (incluindo IVF); 

 Uso de medição e ervas fotossensíveis no qual a exposição à luz infravermelha 

proximal é contraindicada; 

 Exposição prolongada ao sol ou bronzeamento artificial durante 3 a 4 semanas antes 

e após o tratamento; 

 Infecção ativa de herpes simples na área de tratamento; 

 Histórico de queloides; 

 Diabetes (dependência de insulina); 

 Pele seca e frágil; 
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 Feridas abertas, lesões na pele ou queimaduras ou inflamações recentes; 

 Hemorragia ou paciente em tratamento anticoagulante; 

 Inflamação aguda; 

 Distúrbios hormonais (que são estimulados sob luz intensa); 

 Histórico de coagulopatias (tromboflebite); 

 Uso de anticoagulantes 

 Epilepsia 

R.4 Pré-Tratamento 

R.4.1 Aspectos Gerais 

Durante a primeira visita, o médico (ou um membro autorizado da equipe) deve: 

 Obter um histórico médico detalhado do paciente, incluindo modalidades de 

tratamentos anteriores e avaliar a adequabilidade do tratamento com o sistema 

SopranoIce Platinum. 

 Excluir do tratamento os pacientes que passaram por exposição prolongada ao 

sol ou bronzeamento artificial durante as últimas 48 horas.  

 Excluir do tratamento os pacientes que esperam passar por exposição 

prolongada ao sol ou bronzeamento durante o mês seguinte.  

R.4.2 Orientações ao Paciente 

Durante a primeira visita, o médico (ou o membro autorizado da equipe) deve: 

 Discutir o tratamento com o paciente: 

 Pode haver algum desconforto ou dor associados ao tratamento. 

 Eritema/edema transitório pode aparecer imediatamente após o tratamento. 

 Fazer um diagnóstico meticuloso da pele. 

R.4.3 Operação do Módulo 

O módulo NIR FACE do SopranoIce Platinum será aplicado na pele usando a 

tecnologia In-Motion. Aplique uma fina camada de óleo mineral na área de 

tratamento. Com essa técnica, o módulo é movido continuamente sobre a superfície 

da pele em movimentos circulares ou lineares. Antes de aplicar o módulo na pele, o 

profissional deve testar em sua pele para verificar se a ponteira do módulo irradia 

calor. O módulo deve ser movido em intervalos de 30 segundos quando a 

temperatura da pele deve ser medida através de um termômetro.  

É estritamente proibido o uso do módulo em um modo estacionário (parado).  

R.4.4 Parâmetros do Módulo 

O sistema SopranoIce Platinum no modo NIR distribui até 35W. A taxa de repetição 

de pulso é fixada em 10 PPS (10 Hz). A energia total acumulada – expressa em 

quilojoules (kJ) – é exibida no painel de controle. 

R.4.5 Teste da Pele no Modo NIR 

Sempre faça um teste da pele na área de tratamento desejada. Use a técnica In-

Motion (com uma fina camada de óleo mineral), em que o módulo deve estar em 

movimento constante sobre a área de tratamento. Após cobrir a área com uma fina 
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camada de óleo mineral, aplique o módulo sobre a pele de acordo com os 

parâmetros de exposição a seguir. O teste da pele deve ser realizado na área de 

tratamento. Recomenda-se avaliar a área testada e aguardar ~5 minutos nos tipos 

de pele I-III e 10 minutos nos tipos de pele IV-VI. 

A fluência é essencial para a eficácia do tratamento e para minimizar os efeitos 

colaterais. Sempre realize um teste na área de tratamento desejada durante a 

primeira sessão de tratamento de acordo com os seguintes parâmetros: 

Tabela R-1: Parâmetros do Teste da Pele* 

Tipo de Pele 
(I-V Classificação 

de Fitzpatrick) 
Potência (W) 

Tempo de Exposição 
(segundos) 

Energia Total 
(kJ) 

I 20 - 25 60 0,3 - 0,6 

II 20 - 25 60 0,3 - 0,6 

III 20 - 25 60 0,3 - 0,6 

IV 20 - 22 80 0,3 - 0,6 

V 18 - 20 90 0,3 - 0,6 

VI 18 - 20 90 0,3 - 0,6 

(*) Na técnica In-Motion 

R.5 Tratamento 

O tratamento pode ser iniciado após a área de tratamento ter sido limpa. 

 

 

 

 

 

 
Figura R-1: Tela de Operação NIR 

 

 

 

 

Atenção 

A distribuição excessiva de energia no local do tratamento pode causar 
dano térmico à pele, possivelmente levando a hipertrofia e/ou atrofia 
e/ou pigmentação anormal. 
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1. Certifique-se de que o paciente esteja deitado confortavelmente com os óculos de 

proteção no lugar. Todas as pessoas na sala de tratamento também devem usar 

óculos de proteção apropriados. O operador deve ter fácil acesso á área de 

tratamento e aos controles do sistema SopranoIce Platinum. 

2. Remova da pele traços de perfume, cosmético e protetor solar.  

3. Aplique uma fina camada de óleo mineral em toda a área de tratamento. 

4. Selecione a fluência apropriada. 

5. Verifique a temperatura basal da pele com um termômetro a laser. 

6. Posicione o módulo perpendicularmente à pele, tocando-a. Pressione a ponteira 

contra a pele com pressão moderada para garantir um bom contato. 

 

 

 

 

7. Sempre faça um teste da pele para estabelecer reação cutânea ao iniciar o 

tratamento.  

8. Inicie o tratamento ativando o módulo com o pedal. 

9. O módulo deve ser operado na pele com a técnica In-Motion, nunca no modo 

estacionário! 

10. O objetivo geral do tratamento é aumentar e manter a temperatura da pele no 

tecido-alvo em uma faixa de temperatura terapêutica entre 40-44°C (104-111.2°F) 

para a energia acumulada recomendada (expressa em kJ). 

11. O tratamento inclui duas fases distintas: Pré-Terapêutica (Fase I) e Terapêutica 

(Fase II). O objetivo da fase pré-terapêutica é elevar a temperatura basal 

(ambiente) da pele entre 31- 32°C (88-89°C) e 39-40°C (102-104°C) em 60 

segundos (máx.) Consulte a Figura R-1. 

12. O objetivo da fase terapêutica (Fase II) é elevar e manter a temperatura da pele em 

40-44°C (104-111.2°F) sem causar qualquer desconforto no paciente.  

13. Recomenda-se que o profissional verifique a temperatura da pele usando o 

termômetro infravermelho fornecido com o sistema a cada 30 segundos. 

14. Técnica do tratamento: a ponteira do módulo deve tocar totalmente a pele com uma 

leve pressão. 

15. Durante o modo de tratamento In-Motion, o profissional moverá o módulo 

(enquanto em contato com a pele) em um padrão circular ou linear na área de 

tratamento durante cada ciclo (30 segundos). 

 
Figura R-2: Fases do Tratamento NIR FACE 

 

 

Atenção 
É importante tocar a pele antes da emissão de energia. 
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16. Com a técnica In-Motion sempre deve ser mantido o princípio de mover o módulo 

de uma área aquecida para uma área menos aquecida enquanto mantém o módulo 

em contato com a pele.  

17. A energia total investida recomendada (expressa em kJ) é considerada 

somente na Fase Terapêutica (não na Fase Pré-Terapêutica)! 

18. Após cada dois ciclos (a cada 60 segundos) na Fase Terapêutica, o profissional 

massageará a pele na direção dos nódulos linfonodos mais próximos da área, para 

drenar o excesso de fluidos e aliviar a sensação de calor.  

19. Nos casos em que o tratamento causa desconforto por qualquer motivo (por 

exemplo, calor), o profissional dever liberar imediatamente o pedal para interromper 

a emissão de energia enquanto mantém a ponteira do módulo resfriada em contato 

com a pele. Isso ajuda a aliviar qualquer sensação de calor.  

20. É estritamente proibida a aplicação do módulo no modo “estacionário” com o 

módulo posicionado sobre a pele! 

21. Se ocorrerem efeitos adversos (como vermelhidão excessiva) antes de se obter 

uma boa resposta, diminua a fluência em 5-10% para reduzir a agressividade do 

tratamento. . 

22. Se a pele não apresentar nenhum efeito adverso e nenhuma alteração morfológica 

for observada, a energia pode ser elevada em 5-10% até o efeito desejado ser 

obtido.  

 

 

 

 

 

 

23. Após o tratamento, recomenda-se resfriar a área imediatamente (veja a Seção R.7: 

Cuidados Após o Tratamento).  

R.6 Parâmetros Sugeridos para o Modo NIR FACE 

O sistema SopranoIce Platinum é equipado com um conjunto configurações para 

aplicações no modo NIR FACIAL. Essas configurações pré-definidas baseiam-se nos 

ótimos resultados obtidos por usuários experientes. Além disso, os usuários podem 

selecionar e definir seus próprios parâmetros. 

Os parâmetros de tratamento no modo NIR consistem em energia luminosa (potência) e 

frequência do pulso de 10 Hz.  

Tabela R-2: Parâmetros Sugeridos* 

Tipo de Pele 
(I-VI Classificação 

de Fitzpatrick) 
Potência (W) 

Energia Total** 
(kJ) 

I 20 - 25 8 - 10 

II 20 - 25 8 - 10 

III 20 - 25 8 - 10 

IV 20 - 24 8 - 10 

V 20 - 22 8 - 10 

VI 18 - 20 8 – 10 

(*) Com a técnica In-Motion 

(**) Unilateral 

 

Atenção 
A luz emitida pelo sistema de laser SopranoIce Platinum é capaz de 

causar graves danos aos olhos ou cegueira. Para segurança máxima, 
óculos de metal devem ser usados pelo paciente em todos os 
tratamentos faciais. 
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R.7 Cuidados Após o Tratamento 

Deve-se tomar cuidado para evitar trauma na área tratada nas 24 – 48 horas seguintes 

ao tratamento. Evite banhos quentes, exercícios aeróbicos, massagens, etc. 

 Exposição à luz solar – os pacientes devem usar protetor solar com fator alto (SPF 

> 30) e proteger a área tratada contra a luz direta do sol por pelo menos um mês 

após o tratamento. O bronzeamento após sessões de tratamento pode potencializar 

a regeneração da melanina, causando hiperpigmentação.  

 Outras Recomendações após o Tratamento – se o local do tratamento for exposto 

à sujeira, ele deve ser coberto por dez dias. Os pacientes devem ser avisados para 

não participar de esportes violentos ou atividades similares por vários dias após o 

tratamento, até que a pele volte ao seu estado normal.  

R.8 Conclusão do Tratamento 

Determinar quando o tratamento deve ser concluído fica a critério da equipe de 

profissionais ou do paciente quando estiver satisfeito com os resultados do tratamento.  

R.9 Acompanhamento 

As medidas apresentadas abaixo são apenas recomendações do fabricante para 

acompanhamento e podem servir como base para definir seu próprio regime de 

tratamento. 

 O paciente deve retornar para avaliação dos resultados do tratamento após duas 

semanas e para tratamento adicional, se necessário.  

 Os pacientes devem ser instruídos para evitar exposição ao sol durante e após o 

tratamento.  

Todas as reações adversas devem ser reportadas ao médico responsável pelo 

tratamento e deve-se enviar um relatório de follow-up ao Responsável pela 

Tecnovigilância do Importador, que reportará ao Diretor de Operações Clínicas da Alma 

Lasers. 

LBT Laser Brasil Tec. Com. Imp. Exp. Ltda.             

Rua Itajobi, 54 - Pacaembu  

São Paulo/SP – Brasil 

CEP: 01246-001 

Tel: (11) 3873-1944 

Fax: (11) 3872-2504 

Email: atendimento@lbtlasers.com.br 

Website: www.lbtlasers.com.br 

 

mailto:atendimento@lbtlasers.com.br
http://www.lbtlasers.com.br/


 

Apêndice S 

Compatibilidade Eletromagnética 
 

S.1 Comprimento dos Cabos e Reposições 

Tabela S-1: Comprimentos dos Cabos e Possíveis Reposições do SopranoIce 

Platinum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Comprimento 
do Cabo 

Peça de Reposição 
Recomendada 

Todos os cabos do módulo 
SopranoIce Platinum 2m 

Nenhuma peça de reposição. 
Somente cabos fabricados pela 
Alma Lasers podem ser usados.  

Cabo do conector de travamento 
remoto 

5m 

Cabo blindado individual com dois 
fios 22 AWG. 
A blindagem deve ser conectada 
ao pino blindado do conector de 
travamento remoto do sistema.  

Pedal N/A 

Não há nenhuma conexão elétrica 
neste cabo. Pode ser substituído 
por um tubo de PVC com diâmetro 
apropriado.  
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S.2 Emissão Eletromagnética – Guia e Declaração do 

Fabricante 

O sistema SopranoIce Platinum destina-se para uso no ambiente eletromagnético especificado na 
Tabela S-2. O cliente ou usuário do sistema SopranoIce Platinum deve certificar-se de que o 
equipamento esteja sendo usado em tal ambiente. 

Tabela S-2: Emissão Eletromagnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3 Imunidade Eletromagnética – Declaração do Fabricante e 

Guia 

O sistema SopranoIce Platinum destina-se para uso no ambiente eletromagnético 

especificado na Tabela S-3. O cliente ou usuário do sistema SopranoIce Platinum deve 

certificar-se de que o equipamento esteja sendo usado em tal ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Emissão Conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação 

Emissões de RF 
CIRSPR 11 

Grupo 1 

O equipamento usa energia de RF somente para 
sua função interna. Portanto, suas emissões são 
muito baixas e não são susceptíveis de causar 
interferência em equipamentos eletrônicos nas 
proximidades. 

Emissões de RF 
CIRSPR 11 

Classe A O  SopranoIce Platinum é adequado para 
utilização em todos os estabelecimentos, com 
exceção a domésticos e aqueles diretamente 
ligados à rede pública de alimentação de baixa 
tensão fornecidas a edifícios utilizados para fins 
domésticos. 

Emissão Harmonica 
IEC 61000-3-2 

Classe A 

Flutuações de Tensão / 
Emissões de Flicker 
IEC 61000-3-3 

Cumpre 
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Tabela S-3: Imunidade Eletromagnética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teste de Imunidade 

 
IEC 60601 
Nível do Teste 

 
Nível de 
Conformidade 

 
Ambiente Eletromagnético - 
Guia 

Descarga Eletroestática 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV Contato 
 
±8 kV Ar 
±6 kV Indireta 

±2,3 e 6 kV Contato 
±2,4 e 8 kV Ar 
±2,3 e 6kV Indireta 

O piso deve ser de madeira, 
concreto ou cerâmica. Se o piso 
for revestido com material 
sintético, a umidade relativa 
deve ser de pelo menos 30%.  

Transientes Elétricos 
Rápidos 
IEC 61000-4-4 

±2 kV Linhas da 
Rede Elétrica 
 
±1 kV para linhas 
de entrada/saída 

±2 kV 
 
 
±1 kV porta Interlock 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar.  

Oscilação de Corrente 
IEC 61000-4-5 

±1 kV Modo 
Diferencial 
 
±2 kV Modo 
Comum 

±1 kV Fase Neutra 
 
±2 kV Fase Terra, 
Fase Neutra 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar.  

Interrupções curtas, 
quedas de tensão e 
variações de voltagem na 
rede elétrica  
IEC 61000-4-11 

<5% Ut (quedas 
>95% em Ut) em 
meio ciclo. 
 
40% Ut (60% de 
quedas em Ut) em 
5 ciclos. 
 
30% Ut (70% de 
quedas em Ut) em 
25 ciclos 
 
<5% Ut (>95% de 
quedas em Ut) em 
5 segundos 

<5% Ut (quedas 
>95% em Ut) em 
meio ciclo. 
 
40% Ut (60% de 
quedas em Ut) em 5 
ciclos. 
 
30% Ut (70% de 
quedas em Ut) em 25 
ciclos 
 
<5% Ut (>95% de 
quedas em Ut) em 5 
segundos 

A qualidade da rede elétrica 
deve ser típica de um ambiente 
comercial ou hospitalar. Se o 
usuário do sistema SopranoIce 

Platinum precisar continuar a 
operação durante falta de 
energia, recomenda-se o uso de 
uma fonte de alimentação 
ininterrupta.  

Campo magnético da 
frequência (50-60Hz) 
IEC 61000-4-8 

3A/m 3A/m 
50Hz 

Os campos eletromagnéticos 
devem estar em um nível típico 
de um ambiente comercial ou 
hospitalar.  
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Tabela S-3: Imunidade Eletromagnética (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.4 Distâncias Recomendadas entre Equipamentos de 

Comunicação RF  Portáteis e Móveis e o Sistema 

SopranoIce Platinum 

O sistema SopranoIce Platinum destina-se para uso em um ambiente eletromagnético 

em que distúrbios de RF irradiada são controlados. O cliente ou usuário do sistema 

SopranoIce Platinum podem ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma 

distância mínima entre os equipamentos RF de comunicação portáteis ou móveis 

(transmissores) e o sistema SopranoIce Platinum conforme recomendado na Tabela S4, 

de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de  comunicação. 

Teste de 
Imunidade 

IEC 60601 
Nível do Teste 

Nível de 
Conformidade 

Ambiente Eletromagnético -  Guia 

RF Conduzida 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF Irradiada 
IEC 61000-4-3 

3Vrms 
150 kHz a  
80 MHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
3V/m 
80 MHz a 2,5 
GHz 

3V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3V/M 

Equipamentos RF portáteis e móveis não devem ser 
usados próximos a qualquer peça do sistema SopranoIce 

Platinum, incluindo cabos. Deve-se respeitar a distância 
recomendada calculada do equipamento aplicável à 
frequência do transmissor.  
 
Distância recomendada: 
 

 

 

 
80 MHz a 800 MHz 
 
800 MHz a 2,5 GHz 
 

 
 
 
Onde P é a taxa máxima de potência de saída do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante e “d” 
é a distância recomendada em metros (m). 
 
A força do campo em transmissores RF fixos, de acordo 
com estudos, deve ser menor que o nível de conformidade 
em cada faixa de frequência. Na da faixa de 150 kHz a 80 
MHz, a força do campo deve ser menor que 3V/m. 
 
Pode ocorrer interferência nas proximidades do 
equipamento com o símbolo a seguir: 
 

 

 

Nota: 
Essas orientações podem não se aplicar em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão 
das estruturas, objetos e pessoas. 
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Tabela S-4: Distâncias Recomendadas 

 
Potência de Saída 
Máxima do 
Transmissor 
W 

 
Distância de Acordo 

com a Frequência do Transmissor 
(m) 

 

 
150 KHz a 80 MHz 

d = 1,17√P 

 
80 MHz a 800 MHz 

d = 1,17√P 

 
80 MHz a 2,5 GHz 

d = 2,23√P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,71 3,71 7,37 

100 11,7 11,7 23,3 

 
Nos transmissores com taxa de saída máxima não listada acima, a distância 
recomendada (d) em metros pode ser estimada através da equação aplicável à 
frequência do transmissor, onde P é taxa de potência de saída máxima do 
transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante.  

 

 

 

 
 

Nota: 
Essas orientações podem não se aplicar em todas as situações. 
A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão 
das estruturas, objetos e pessoas. 



 
Anexo III. B Instruções de Uso 

 
TERMO DE GARANTIA LEGAL 
(de acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro 
de 1990) 
 
 

A empresa LBT - Laser Brasil Technology, Comércio, Importação e Exportação Ltda., em 

cumprimento ao Art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste 

instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de 

fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 

dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo 

decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no 

Parágrafo 3o do Art.26 da Lei 8.078. 

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as 

condições abaixo descritas: 

- Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais ou 

equipamentos em questão. 

- Não permitir o uso indevido bem como o mau uso dos materiais ou equipamentos em 

questão. 

- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e 

conservação descritos no Manual do Usuário ou Instruções de Uso. 

- As partes e peças que venham a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou 

equipamentos, não estarão cobertas por este Termo Legal de Garantia, se o vício for 

reclamado após o prazo regular determinado pelo fabricante para a substituição desses itens. 

 

 
 
 
Declaramos verdadeiras as informações apresentadas nas instruções acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________               ____________________________ 
Eduardo C. de Figueiredo Ferraz Filho                 Sandoval Rubens Correa do Vale 
             Responsável Legal                                             CREA/SP 5063356999-SP 
                                                                                           Responsável Técnico 
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