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PONTEIRA 1340 PRODEEP
DESCRIÇÃO Laser NdYAP com comprimento  

de onda 1340nm

INDICAÇÕES Rejuvenescimento não ablativo, tratamento de 
rugas, cicatrizes de acne, cicatrizes traumáticas 
e pós operatórias, estrias, melasmas, melhora da 
textura da pele

TAMANHO DO SPOT 8 mm (100 mtz/cm2), 8 mm (400 mtz/cm2) e 6 mm 
(colimado)

FLUÊNCIA MÁXIMA 220 mJ/mtz
DURAÇÃO DE PULSO 3, 5 e 10 ms

PONTEIRA 2940 DUALMODE INLIFT
DESCRIÇÃO Laser érbium fracionado ablativo de 2940 nm, 

DualMode® InLift® agrega uma nova opção de 
tratamento intraoral para a plataforma ETHEREA-
MX® com indicação para tightening e efeito 
lifting graças ao poder da tecnologia LASER.

INDICAÇÕES Rejuvenescimento fracionado ablativo, melhora 
rugas finas e linhas,  
cicatrizes de acne e manchas

TAMANHO DO SPOT 8 mm (100 mtz/cm2), 6 mm (400 mtz/cm2)  
e 6 mm (colimado)

DURAÇÃO DE PULSO 300 us até 5 ms

PONTEIRA INTENSE IR
DESCRIÇÃO INTENSE-IR® agrega ao ETHEREA-

MX® a mais moderna e avançada 
tecnologia para o tratamento não 
ablativo de flacidez e skin tightening 
em sistemas plataforma.
Infra vermelho com comprimento de 
onda 850 a 1800 nm

INDICAÇÕES Estímulo de colágeno,  
facial e corporal

TAMANHO DO SPOT 30 x 12 mm
DURAÇÃO DE PULSO 3 – 10 s

PONTEIRA 1064 LONGPULSE
DESCRIÇÃO A mais moderna e aclamada 

tecnologia para a remoção não 
invasiva de lesões vasculares 
profundas e superficiais de face 
e membros inferiores agora 
com indicação expandida em 
dermatologia graças ao modo 
LongPulse DYNAMICS®.

PONTEIRA ATHENA
DESCRIÇÃO DualMode® ATHENA® é um método de tratamento 

revolucionário que promove a melhoria da saúde 
da mulher na fase da pós-menopausa, atuando 
com precisão, segurança e eficácia no tratamento 
da atrofia vulvovaginal, ressecamento vaginal e 
combate à incontinência urinária.

INDICAÇÕES Rejuvenescimento íntimo a laser

PONTEIRA IPL – SQ (SAFIRA)
DESCRIÇÃO IPL-Sq® incorpora a nova geração em tecnologia 

de IPL e agrega ao ETHEREA-MX® toda a 
versatilidade, segurança e eficácia de resultados 
que você efetivamente precisa em um sistema 
plataforma. IPL-Sq® é a tecnologia de IPL 
consagrada no mercado.
Luz pulsada com comprimento de onda 400 a 
1200 nm

INDICAÇÕES Lesões pigmentadas, lesões vasculares rejuvenescimento, 
remoção permanente dos pelos, acne

TAMANHO DO SPOT 40 x 12 mm
FLUÊNCIA MÁXIMA 33 J/cm2

DURAÇÃO DE PULSO 5 – 100 ms

ETHEREA MX®


