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Este documento é  um guia de referencia. Para obter maiores informações favor 
consultar  o manual do usuário  

 

Soprano ICE  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Intervalo entre Sessões 
Corpo 6-8 semanas 
Face   4-6 semanas 

O Soprano Ice é um laser de diodo para remoção de pelos. Possui uma ponteira com 
comprimentos de onda de Diodo 810nm. A ponteira emprega tecnologia que permite 
uma refrigeração intensiva (-30C). O tamanho da Ponteira é 2cm2 para uma depilação 
rápida de áreas grandes.

A ponteira trata todos os tipos de pelos, desde os claros e 
finos até os escuros e grossos e todos os foto tipos de pele.
O Soprano opera em 3 modos, o SHR, o SHR Stacking e  o 
LHR. O princípio do modo SHR é o acúmulo volumétrico de 
energia, que é fornecida em pulsos rápidos de baixa fluência. 

A aplicação é feita em movimento. O objetivo é alcançar a 
energia recomendada em kj de acordo com o protocolo. Como 
a energia acumulada por cm² é o objetivo, o movimento 
deverá ser constante e sem grandes interrupções. 

Caso o paciente sinta calor excessivo pode-se interromper por 
alguns segundos o procedimento e baixar a fluência. O 
importante é o acúmulo da mesma, sempre com conforto ao 
paciente.
O modo LHR é o modo de disparo ponto a ponto tradicional. 
O Modo Stacking chamado também semi SHR, serve para 
tratar pequenas áreas onde o método em movimento é 
limitado.
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Protocolos 
Ponteira Speed  

Modo SHR 
Parâmetros Recomendados grandes áreas  

Tipo de pele Fluência* 
(J/cm2) 

Tamanho do Grid (cm2) 
 

Energia acumulada (kJ) 
 

I-III 8-10 300            16-20          

IV 6-8 300 16-20           

V 7 300           14-18           

VI 5 300             14-18           

* Fluências para a primeira s essão. Nas sessões subsequentes pode-se aumentar de 1 a 

2J 
    Tendo muito alvo (pelos muito escuros e densos) re comenda-se uma fluência mais 
baixa (10 a 20% menor) 
     
 
 
 

Sub Modo SHR - Stacking 
Parâmetros Recomendados para modo Stacking - Face e Pequenas áreas 

Tipo de pele Fluência 
(J/cm2) 

Numero de Stacks 
Por Pulso 

Burst * 
J 

Passadas 

I 10 3-4 30-40 3-4 

II 9-10 3-4 27-40 3-4 

III 8-9 2-3 16-27 3-4 

IV 7-8 2-3 14-24 3-4 

V 6-7 2-3 12-21 2,5-3,5 

VI 5-6 2-3 10-18 2-3 

 

* Recomendado para áreas até 50cm2   

    Burst é o acúmulo de energia do stacking em um único pulso  
    Fluências citadas são p ara a primeira s essão. Nas sessões subsequentes pode-se   
aumentar de 1 a 2J 
    Tendo muito alvo (pelos muito escuros e densos) re comenda-se  um a fluência mais 
baixa (10 a 20% menor) 
 

Sub Modo SHR - Facial tip 
Parâmetros Recomendados para modo Stacking - Face e Pequenas áreas 

Tipo de pele Fluência 
(J/cm2) 

Passadas 

I-III 7-8 2-3 

IV 6-7 2-3 

V-VI 5-6 2-3 
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Observação: O tip facial pode ser acoplado  para tratamento de pequenas áreas. A 
aplicação com o tip facial deve ser estacionária e nunca em movimento.  
 
 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE -  disparos em sequência podem aquecer o anel metálico do Tip 
Facial. Executar poucos disparos em sequência e verificar (tocando) se o tip sofreu 
aquecimento. Caso esteja muito quente ao toque, parar e aguardar alguns segundos para 
reiniciar. 
 
 
Observações: 
 

• O teste na pele dever ser feito antes do início do tratamento 
• Crio para refrigeração da pele não deve ser utilizado 

 
 
 
Modo LHR 
Parâmetros Recomendados para modo HR - Face e Pequenas áreas 

Tipo de pele Programação Tipo de pelo Fluência 
(J/cm2) 

I-II Light 
Crosso / Escuro 30-32 

Fino /Claro 30-35 

III Light 
Crosso / Escuro 20-25 

Fino /Claro 25-30 

IV Dark 
Grosso / Escuro 14-16 

Fino /Claro 16-18 

V-VI Dark 
NA NA 

NA NA 

 
 
Observações: 
 

• O teste na pele dever ser feito antes do inicio do tratamento 
• Nesse modo, é permitida a utilização de equipamento de crio para resfriar a pele 

 
 
 
 
 
 
 
 


