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SOBRE A LIGHT INSTRUMENTS LTD.
A Light Instruments Ltd. é fornecedora líder mundial de tecnologia laser dentária de última 

geração para tratamentos de tecidos duros e moles. Em 2007, a Light Instruments introduziu 

sua revolucionária e inovadora tecnologia Laser-in-Handpiece™ como parte de seu principal 

produto LiteTouch™, o dispositivo a laser dental Er-YAG mais versátil e sem fibra-óptica 

do mundo. A inovação do Laser-in-Handpiece™ desempenhou um papel fundamental na 

transformação da forma como os profissionais realizam tratamentos dentários hoje.



Er:YAG Laser-in-Handpiece



MUDANDO O MUNDO
DA ODONTOLOGIA



Eric Ben Mayor

CEO Light Instruments Ltd.

É particularmente gratificante escrever essas palavras no presente, já que o futuro dos 

LASERS odontológicos nunca foi tão brilhante.

A Light Instruments Ltd. é a casa do mais versátil aparelho de LASER odontológico Er: YAG 

do mundo para tecidos moles e duros, o LiteTouch™.

Nossa exclusiva máquina a LASER, uma inovação israelense criada no coração da nação, 

é o menor dispositivo do mercado para todos os tecidos vendido atualmente. Nossa 

revolucionária tecnologia "Laser-in-Handpiece" é incomparável e está mudando a maneira 

como os dentistas em todo o mundo operam.

O desenvolvimento do nosso novo modelo LiteTouch™ é um marco significativo no mercado 

de LASER odontológico. Hoje podemos dizer com orgulho que estamos na vanguarda 

do mercado, com o mais novo e exclusivo aparelho a LASER. Com uma peça de mão 

ergonômica, e ainda uma ação global para todos os procedimentos, nosso novo dispositivo 

LiteTouch ™ já é um diferencial importante em clínicas líderes em todos os continentes, e 

com nossa abordagem focada no cliente, somos verdadeiramente imparáveis.

A chave do nosso sucesso é a I&D, com uma missão contínua de fornecer aos dentistas em 

todo o mundo o mais inovador dispositivo a LASER e dar-lhes a possibilidade de oferecer 

aos seus pacientes os melhores e mais seguros procedimentos. Graças à grande paixão e 

trabalho duro de nossos colaboradores, a Light Instruments Ltd. oferece um produto de 

última geração com um design inigualável.

Nossa visão é eliminar a fobia dos pacientes que se desenvolvem em tenra idade e apresentar-

lhes uma nova e confortável experiência odontológica. Com menos dor, tratamentos mais 

saudáveis  , cicatrizações mais rápid e menor morbidade.

Essa visão vem na forma do nosso LiteTouch ™.

PALAVRAS DO CEO



Apresentamo s o LiteTouch™ Er: YAG, o LASER 

Odontológic o mais versátil para tratamento de 

tecidos duros e moles.

Graças à miniaturização de sua tecnologia LASER, todo 

o gerador de energia é incorporado ao mecanismo 

Laser-in-Ha ndpiece - uma pequena câmara com 

fornecimento de energia direta na peça de mão.

O LiteTouch ™ é o mais portátil equipamento na 

categoria de lasers de "todos os tecidos" e incorpora 

benefícios exclusivos do LASER: microcirurgia, 

cicatrizaçã o mais rápida, tratamentos minimamente 

invasivos e  maior aceitação dos pacientes para 

tratamentos odontológicos.

Equipados c om o LiteTouch™, os dentistas podem 

realmente r ealizar procedimentos de tecidos moles 

e tecidos d uros com a expressão completa de seu 

conhecimento e domínio.

LEVEL UP YOUR CLINIC



PEÇA-DE-MÃO  

360° ROTAÇÃO
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APLICADOR 
120° ANGULAÇÃO
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APLICADOR 
CABO FLEXÍVEL

L I B E R D A D E  D E  M O V I M E N T O
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POR QUE LITETOUCH™?

• 

•

•

•

•

•

•

•

LiteTouch™ tecnologia inovadora, o “Laser-in-Handpiece”, integra o mecanismo inteiro dentro da peça-

de-mão, criando um sistema de entrega da energia direta.

LiteTouch™ inclue um pacote de “Tratamentos Gentís” sub-ablativos e baixa energia.

LiteTouch™ descontamina a superfície do implante de forma segura sem alterar a estrutura. É uma 

excelente solução para os tratamentos de Peri-implantite.

LiteTouch™ é o LASER mais ergonômico, sem limitações de movimentos, permitindo um fácil acesso às 

regiões da cavidade oral.

LiteTouch™ nova tela touch fácil de operar em uma interface totalmente amigável, simplificando o uso 

durante o tratamento.

Com LiteTouch™ não há complicações para os cálculos de parâmetros. O software inclui um sistema 

inteligente de parâmetros pré-ajustados.

LiteTouch™ peça-de-mão com design único, permite uma fácil utilização e demanda um treinamento 

simples de manuseio.

LiteTouch™ é o menor Er:YAG LASER do mercado. É completamente portátil e se adequa a qualquer 

tipo de clínica.



A V A N Ç A D O  E  S I M P L E S  D E  U S A R



LITETOUCH™ - APLICAÇÕES NAS ESPECIALIDADES

•

•

•

•

•

Debridamento efetivo da bolsa & efeito bactericida (desinfecção).

Ablação precisa e seletiva

Remoção de cálculo seletiva e precisa.

Cirurgia minimamente invasiva. Rápida cicatrização óssea e gengival.

Mínima morbidade e desconforto pós-operatorio.

PERIODONTIA

•

•

•

Preparos de abertura minimamente invasivis: Sem aquecimento ou micro-fraturas.

Eficiência Bactericida: Remove a smear layer, limpa e desinfecta os canais.

Apicectomia: Realizada Minimamente Invasiva e com excelente acesso.

ENDODONTIA

IMPLANTODONTIA

•

•

•

•

•

•

Ablação (corte) ósseo preciso e minimamente invasivo.

Cirurgias de reabertura sem dano aos implantes.

Tratamento efetivo para Peri-Implantitis.

Descontaminação do Implante sem dano a superfície.

Desinfecção sub-ablativa não intervindo no osso sadio.

Aumenta o contato osso-implante estimulando os fatores de crescimento ósseo.

•

•

•

•

•

O método preferido pelas crianças: Menor medo, menor ruído e sem vibrações.

Tratamentos gentís, precisos e minimamente invasivos.

Excelente desinfecção da dentina contaminada. Garantia de sucesso nos 

procedimentos restauradores.

Desinfecção eficiente de pontos e fissuras oclusais, inclusive nas mais profundas.

Equipamento bem aceito pelas crianças e muito amigável.

ODONTOPEDIATRIA



•

•

•

•

•

Visibilidade Excepcional: trabalho sem contato.

Ablação precisa e seletiva de lesões cariosas; evita o desgaste de tecidos sadios.

Sem vibração, sem micro-fraturas e sem carbonização.

Efeito bactericida: descontaminação da dentina remanescente.

Sem uso de anestesia na maioria dos casos.

DENTÍSTICA

•

•

•

•

Remoção de Laminados cerâmicos sem tocar no remanescente do preparo.

Recontorno gengival do desenho do sorriso.

Peeling gengival, remoção da melanina.

Remoção de restaurações insatisfatórias de resinas e cerâmicas.

ODONTOLOGIA ESTÉTICA

•

•

•

•

Cirurgia minimamente invasiva de tumores odontogênicos.

Biopsia precisa para diagnósticos histológicos seguros.

Uma ferramenta de eleição para o tratamento eficiente da osteonecrose em 

pacientes tratados com bifosfonatos.

Reduz os sintomas de forma eficiente nas mais diversas doenças orais

PATOLOGIA ORAL

•

•

•

•

Corte ósseo realizado de forma precisa e seletiva, mantendo a integridade dos 

tecidos.

Osteotomias atraumáticas.

Desgaste ósseo sem aquecimento.

Estimula os fatores de crescimento (Melhor Cicatrização Óssea).

CIRURGIA MAXILOFACIAL



LITETOUCH™ - TECHNICAL SPECIFICATION

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso do Aparelho 25 Kg

Sistema de Resfriamento Refrigeração a Água 
(Garrafa de Refil)

Dimensões
(C x L x A)

Tela Extendida
37x47x79 cm
Tela Fechada
37x47x64 cm

Requerimentos do Ambiente
Temperatura do consultório
Temperatura recomendada
Relative humidity

5-25°C
20-25°C
Up to 80%

Instalções Elétricas 100-240 +-10% VAC, 13A
50-60 Hz, Fase Única

Proteção Contra 
Choque Elétrico: Classe I, Tipo BF Parte Aplicada

Nome
Classificação Laser

LiteTouch™
Classe IV

Erbium YAG
2940nm
Up to 700mJ
Up to 8.4 watts on tissue
10-50 Hz
0.2-1.3 mm (tip dependent)

Saída
Tipo de LASER
Comprimento de Onda
Energia Pulsada
Potência
Repetição de Pulso
Spot Size Distal at End of Tip

LI-FG0015C

LI-FG0016A

ACESSÓRIOS

APLICADOR DESTRO

APLICADOR 
CANHOTO

AS78251

PEÇA-DE-MÃO ANGULADA

LI-AS01122

RINSING HANDPIECE

AS72301

PEÇA-DE-MÃO RETA

ANVISA, FDA, CE 0483



LITETOUCH™ - PONTAS

PONTAS ESPECIAIS

PONTAS
Pontas com Diâmetro 0.2 - 0.6

AS7565x
0.2 x 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring verde

AS7075x
0.4 x 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring branco

AS7072x
0.6 x 17 mm 
[Ø x Comprimento],O-ring amarelo

Pontas com Diâmetro 1.0

AS7068x
1.0 x 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring azul

AS7073x
1.0 x 14 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring azul

Pontas com Diâmetro 1.3

AS7071x
1.3 x 19 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring preto

AS7065x
1.3 x 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring preto

AS7066x
1.3 x 14 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring preto

Ponta para Implante

AS7450x
1.3 x 19 mm
[Ø x Comprimento], O-ring preto

Ponta Cinzel

AS7197x
1.3 X 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring verde

Pontas com Diâmetro 0.8

AS7069x
0.8 x 17 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring vermelho

AS7074x
0.8 x 14 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring vermelho

Ponta Lâmina

AS0165x
0.4 x 17mm
[Ø x Comprimento], O-ring preto e vermelho

Ponta de Disparo Lateral

AS7631x
1.3 X 19 mm
[Ø x Comprimento], O-ring verde

Ponta Magnum

AS7564x
1.3 X 6.3 mm
[Ø x Comprimento], O-ring verde

AS7077x
0.8 x 8 mm
[Ø x Comprimento], O-ring vermelho

AS7078x
1.0 x 10 mm 
[Ø x Comprimento], O-ring azul

Uma grande variedade de pontas para serem usadas com o LiteTouch™, com diâmetros que variam 
de 200 a 1300 microns e várias opções de comprimentos de ponta, facilitando o acesso a diferentes 
áreas da boca. A superfície do tecido ablacionado a laser (tamanho do ponto) corresponde ao 
diâmetro da ponta.


