
S30 PODYLASTM

Seguro, rápido, eficaz, praticamente indolor
e sem efeitos secundários!

O laser Podológico Trata:

• Onicomicoses / fungos das unhas;

• Verrugas plantares;

• Calos e calosidades digitais e plantares;

• Recuperação pós-operatória do joanetes 

e unhas;

• Fasciite plantar e esporão do calcâneo;

• Neuromas de morton e metatarsalgias;

• Cirurgias das unhas e verrugas.

Os fungos podem voltar a aparecer?
As unhas tratadas a laser, apresentam 
melhorias durante as 4 primeiras sessões (um 
mês e meio) ou após algumas semanas de 
determinar o tratamento, para tal é necessário 
seguir algumas orientações e cuidados 
diários recomendados para o domicílio 
pelo Podologista, para evitar possíveis 
reaparecimento dos fungos.

Pode-se pintar as unhas durante o tratamento?

Pode, mas anteriormente é necessário 
remover todos os vernizes, sejam estéticos 
ou medicamentosos, como: gel, gelinho ou 
vernizes de cor, para a aplicação do laser. 
Após, cada sessão quinzenal, sobretudo no 
verão, podemos pintar as unhas com vernizes 
de cor clara, com prévia aplicação de um verniz 
anti-fúngico, mas o ideal seria não o fazer, a 
não serem circunstâncias muito especiais.

Benefícios do tratamento com Laser 
S30 PODYLASTM

• Seguro e sem efeitos secundários;
• Eficaz na ordem dos 85-95%, sem necessidade de 

medicação oral;
• Confortável e praticamente indolor;
• Procedimento rápido em 10-15 minutos, tratando as 

unhas todas.

Pés saudáveis e bonitos

outra vez!

Elimine de forma definitiva as 
doenças dos seus pés…!

6 ANOS
+ DE 200 CASOS

CLÍNICOS DE 
SUCESSO
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Diga adeus às micoses das 
unhas com o tratamento 

definitivo e inovador a laser

O que é o S30 PODYLASTM?

A Onicomicose é conhecida normalmente como 
um fungo presente nas unhas, esta é uma 
infeção fúngica localizada nas unhas dos dedos 
dos pés, que afeta aproximadamente 10% da 
população mundial. A principal causa desta 
infeção são fungos do tipo “dermatófitos”, que 
alteram a cor, a forma e  espessura da unha, 
chegando a destruí-la por completo, a menos 
que se tomem medidas para os combater.

Até há pouco tempo, as opções de tratamento eram 
limitadas a medicamentos locais, como sprays e 
vernizes, de resultados muito lentos e ineficazes, 
a administração de medicação oral implicava 
efeitos secundários a nível do fígado. Hoje em dia, 
o avanço da tecnologia médica permite-nos ter 
um novo e eficaz método: o laser S30 PODYLASTM.

S30 PODYLASTM é um laser 1064nm, de última 
geração para o tratamento definitivo de várias 
doenças dos pés.

• Indicado para todos os 
tipos de fungos;

• Tratamento praticamente 
indolor;

• Sem efeitos secundários;
• Reintegração social 

imediata.

Aplica-se o laser S30 PODYLASTM sobre 
as unhas infetadas e pele circundante, 
fazendo movimentos alternados na 
horizontal e vertical, repetindo várias vezes 
o procedimento, de forma a que não fique 
nenhuma zona sem tratamento. A energia 
laser penetra até ao leito(“sabugo”) da unha, 
eliminando os fungos. A duração média de 
uma sessão é de 10-15 minutos, dependendo 
do número de unhas infetadas.

Como funciona o tratamento com laser?

O procedimento é confortável e praticamente 
indolor, alguns pacientes referem uma ligeira 
sensação de calor na unha.

O que se sente durante o tratamento?

O tratamento S30 PODYLASTM é seguro e 
não tem efeitos secundários.

Tem efeitos secundários?

Habitualmente são recomendadas no mínimo 
4 sessões, mas deve sempre consultar o a 
opinião do Podologista, antes de iniciar o 
tratamento.

Quantas sessões são recomendadas?

A vida laboral e quotidiana não são 
interrompidas, após a primeira sessão de 
laser.

Quando poderei voltar à atividade normal?

Antes Depois

Antes Depois

Verruga Plantar 
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Fascíite plantar / Esporão do Calcâneo

Onicomicose vs Onicodistrofia 

Onicomicose Crónica

Verruga Plantar - Laser


