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Fractional multi needle RF & MTFU multi system



Combina duas tecnologias 
consagradas com 

excelente custo benefício

Ultrassom
Multifocado
Microagulhamento
com Radiofrequência

Já o multiagulhamento pode ser
usado para tratar cicatrizes de
acne, rugas, estrias e outras
imperfeições, além de promover
também o estímulo de colágeno. O
ajuste delicado da con�guração do
aparelho oferece aos pacientes e aos
operadores uma alta satisfação pelo
uso conveniente e efeitos clínicos
signi�cativos.

O equipamento Focus Dual oferece uma
solução completa para o tratamento
facial e corporal, a partir de tecnologias
avançadas: combinação de MTFU e
microagulhamento fracionado com RF.
MTFU é um método e�ciente para o
tensionamento da pele atuando na
fáscia muscular. Ele trata com
e�ciência a �acidez através de micro
lesões que, ao cicatrizarem, promovem
um encolhimento e proporciona a
neocolagênese. 



Microagulhamento
Fracionado

com RF
e Vácuo A RF bipolar é acionada quando a microagulha é injetada na 

pele. A energia de RF promove o aquecimento da derme 
promovendo a regeneração de colágeno e elastina.

Além disso, o agulhamento melhora signi�cativamente as 
cicatrizes de acne e fechamento de poros. Ajustando a 
profundidade adequada das agulhas, elas podem tratar 
diversos problemas de pele. O ajuste do vácuo permite 
penetração em profundidades variáveis e aumenta a e�cácia 
do tratamento, especialmente em áreas irregulares e com 
rugas. 

Parâmetros versáteis permitem 
alcançar resultados otimizados 
ajustando:

Nível de RF
Tempo de exposição do RF
Nível do vácuo
Profundidade de penetração da 
agulha (0,1-3,5mm incremento de 
0,1 mm)



Microagulhamento
Aplicações

Antes Depois



Skin damage

A camada SMAS está localizada na profun-
didade de 4,5 mm da superfície da pele. 
Quando esta camada enfraquece com a 
idade, os músculos faciais �cam �ácidos 
indicando o envelhecimento. Ao fornecer 
energia para a fáscia muscular e criar 
pontos de coagulação focais, o Focus Dual 
tensiona a área e obtém excelentes resulta-
dos no levantamento da face. 

Revitalizar o colágeno envelhecido e a elas-
tina na profundidade de 3,0 mm, garante 
vários efeitos, como redução de rugas e 
melhora do tônus   da pele.

O MTFU pode ser aplicado em  modo 
estático e dinâmico.

Ao fornecer energia MTFU para a camada 
de epiderme, você pode obter vários efei-
tos na pele mais sensível e �na como na 
área ao redor dos olhos e perioral, promo-
vendo a redução de rugas e �acidez da 
região.

Tecido adiposo subcutâneo [13mm].

Células de gordura são destruídas em temperaturas acima 
de 65 graus.  
As células adiposas destruídas são descartadas pelos 
macrófagos. Pode ser aplicado em várias áreas ao redor da 
cintura, nas coxas, braços, assim como em qualquer área 
com gordura localizada.

MTFU
Equipamento Multifocado. Solução inovadora
TRANS HOLE TECHNOLOGY que elimina as bolhas 
de ar liberadas do líquido acomodado no cartucho, 
o que evita refração e distorção da onda focalizada. 
Otimiza a entrega da energia térmica com precisão.

Contração da Face [4.5mm] 

Derme inferior [3.0mm]

Para o corpo [13mm]

Derme superior [1.5 mm]

Regular transducer

Skin Damage

Trans Hole transducer

Parâmetros versáteis permitem alcançar resultados 
otimizados ajustando e facilitando o tratamento:

Nível da energia
Espaçamento entre os “dots”
Comprimento da linha
Programação de número de linhas por área
Autoshot com ajuste de intervalo do disparo

TRANS HOLE 
TECHNOLOGY
permite tratamento 

praticamente sem dor 



MTFU
Aplicações

Antes Depois



Focus Dual
A sinergia entre as duas tecnologias

RF Needle MTFU

O tratamento combinado com as duas tecnologias promove melhores resultados

Lifting
Tightening

Wrinkle reduction
Skin rejuvenation

Collagen regeneration

Acne & acne scar

Various scar

Pore reduction

Skin tone improvement

Stretch marks

Eyebrow improvement

Double chin

Volume reduction

Malar elasticity



Focus Dual

Promove lifting e tightening em um mesmo 

aparelho;

Resultados excepcionais
em tratamentos faciais e corporais

Dor mínima usando agulha RF de Ф 0,16;

Remodelação de Colágeno;

Rejuvenescimento Facial;

Redução de Rugas;

Cicatriz de Acne;

Fechamento de Poros;

Estrias;

Melhora da textura da pele;

Redução de volume;

Dano epidérmico reduzido e sem Downtime;

A sucção a vácuo garante precisão no 
tratamento e aumenta o conforto do paciente.



LBT Lasers

Speci�cation
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Energy Type 2MHz Radio frequency

HIFU handpieceRF Needle handpiece

10 pin

7MHz ultrasound
4MHz ultrasound

SD 7M-1.5 7-1.5N
DD 7-3.0
SM 4-4.5
SC 4-13

25 pin

RF needle system HIFU system

Handpiece

Pin, Cartridge

Input Power AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz

497 x 437 x 329Dimension (WxDxH mm)


