
 

Novo dispositivo apresentado na Academia Europeia de Dermatologia e 
Venereologia*  

WAYLAND, Massachusetts, 8 de outubro de 2014 /PRNewswire/ -- A Syneron 
Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS), empresa líder mundial de mercado em dispositivos 
estéticos, anunciou hoje o lançamento internacional do novo dispositivo de 
picossegundo PicoWay™, no 23º Congresso da EADV - European Academy of 
Dermatology and Venereology (Academia Europeia de Dermatologia e 
Venereologia), em Amsterdão, Holanda, de 8 a 12 de outubro de 2014. O PicoWay 
é um dispositivo de comprimento de onda duplo avançado, com comprimentos de 
onda de 532nm e 1064nm, que utiliza tecnologia patenteada PicoWay para gerar 
pulsações por picossegundo para o tratamento de lesões pigmentadas e tatuagens, 
incluindo tatuagens recalcitrantes. O lançamento gradual do PicoWay começa no 
mercado internacional no decorrer de outubro de 2014 e continuará nos Estados 
Unidos no primeiro semestre de 2015. 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20120528/535447 

Para ver o comunicado de imprensa multimédia, clique em:  
http://www.multivu.com/players/English/72762556-syneron-launch-picoway-
picosecond/  

O PicoWay incorpora a maior potência máxima e as durações de pulsação mais 
curtas de qualquer laser estético no mercado. A combinação destas duas inovações 
tecnológicas cria um impacto fotomecânico mais forte, o que possibilita a remoção 
mais segura e eficaz da tinta da tatuagem ou da pigmentação. A tecnologia 
revolucionária PicoWay está integrada numa plataforma Candela™ comprovada e 
segura, que assegura um desempenho superior e baixo custo de manutenção. 

O PicoWay tem o selo CE e um pedido de patente pendente na FDA (Food and 
Drug Administration) dos EUA. A Syneron prevê receber aprovação da FDA para o 
PicoWay até ao final de 2014. 

"Depois de anos de investimento na pesquisa e desenvolvimento do PicoWay, a 
Syneron apresenta, com orgulho, o sistema a laser por picossegundo mais 
avançado. A sua tecnologia avançada demonstra, uma vez mais, o compromisso da 
Syneron com o desenvolvimento de dispositivos estéticos inovadores, que 
possibilitam aos médicos fornecer os melhores tratamentos aos seus pacientes", 
declarou o CEO da Syneron, Amit Meridor. "Convidamos os médicos a visitarem o 
nosso stand (número 18) na exposição da EADV, para ver e experimentar a 
potência máxima e as pulsações ultracurtas do PicoWay, cujos estudos clínicos têm 
mostrado que necessita de menos tratamentos de remoção de tatuagens com 
maiores percentagens de aprovações", afirmou. 
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A Dra. Tina Alster, professora clínica de Dermatologia do Hospital da Universidade 
de Georgetown e uma das investigadoras dos estudos clínicos do PicoWay, 
realizados em múltiplos centros, declarou: "Com a pulsação mais curta do mercado, 
o PicoWay requer menor fluência e produz resultados clínicos mais rápidos do que 
os tradicionais lasers Q-switched. O comprimento de onda Nd:YAG pode tratar com 
segurança uma variedade mais ampla de tipos de peles e, juntamente com a 
fluência reduzida, minimiza as lesões térmicas da pele. Eu acredito que o PicoWay 
irá revolucionar ainda mais a remoção de tatuagens". 

Sobre a Syneron  

A Syneron Medical Ltd. (NASDAQ: ELOS) é a empresa líder global de dispositivos 
estéticos com uma carteira abrangente de produtos e uma capacidade de 
distribuição global. A tecnologia da empresa permite aos médicos proporcionar 
soluções avançadas para uma gama variada de aplicações médico-estéticas, 
incluindo modelação corporal, remoção de pelos, redução de rugas, 
rejuvenescimento da aparência da pele através do tratamento de lesões 
pigmentadas e vasculares benignas superficiais, e o tratamento da acne, varizes e 
celulite. A empresa vende os seus produtos sob três marcas distintas, Syneron, 
Candela e CoolTouch. 
 
 Fundada em 2000, a sede corporativa, de I&D e de produção da Syneron Medical 
Ltd. situa-se em Israel. A Syneron também possui operações de I&D e de produção 
nos EUA. A empresa comercializa, faz manutenção e dá apoio aos seus produtos 
em 86 países. Tem filiais na América do Norte, França, Alemanha, Itália, Portugal, 
Espanha, Reino Unido, Austrália, China, Japão e Hong Kong, bem como 
distribuidores em todo o mundo. 

Para mais informações, visite http://www.syneron-candela.com. 

SALVAGUARDAS LEGAIS PARA DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS 

Este comunicado de imprensa contém declarações prospetivas, de acordo com a 
Lei de Reforma de Litígios Privada (Private Securities Litigation Reform Act) de 
1995, que envolvem riscos e incertezas. Tais declarações prospetivas incluem as 
expectativas, planos e perspetivas da empresa, incluindo possíveis sucessos 
clínicos, aprovações regulamentares esperadas e futuros lançamentos de produtos, 
receitas projetadas, margens, lucros e quotas de mercado projetadas. As 
declarações feitas pela empresa baseiam-se nas atuais expectativas da 
administração e estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com 
que os resultados reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações 
prospetivas. Esses riscos e incertezas incluem condições de mercado, aceitação de 
novos produtos pelo mercado, fatores de risco e outros fatores cautelares descritas 
nas apresentações da empresa na SEC, incluindo aquelas descritas no mais 
recente Relatório Anual da empresa no Formulário 20-F e nas apresentações que a 
Syneron Medical realiza na SEC e outros fatores além do controle da empresa. Se 
um ou mais desses fatores se materializar ou se quaisquer suposições subjacentes 
se mostrarem incorretas, os resultados reais, o desempenho ou realizações da 
Syneron Medical Ltd. podem variar materialmente daqueles expressos ou implícitos 
nestas declarações prospetivas. Essas declarações prospetivas não devem ser 
vistas como uma representação da visão da Syneron Medical Ltd. em qualquer data 
após a data deste documento. A empresa não pretende atualizar essas declarações 

http://www.syneron-candela.com/


e não assume nenhuma obrigação de fornecer qualquer atualização, sob qualquer 
circunstância. 

Mais informações podem ser encontradas em http://www.syneron-candela.com 

Contatos: 

Zack Kubow, The Ruth Group, zkubow@theruthgroup.com, +1-646-536-7020 
Hugo Goldman, CFO (chief financial officer) da Syneron, 
Hugo.Goldman@syneron.com  
Relações Públicas da Syneron Medical, pr@syneron.com  

* O PicoWay tem o selo CE e um pedido de patente pendente na FDA (Food and 
Drug Administration) dos EUA. A Syneron prevê receber aprovação da FDA para o 
PicoWay até ao final de 2014. 
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