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FemTouch :
A solução 360°
™

para condições relacionadas à saúde vaginal
Uma colaboração mútua com os principais especialistas
resultou no desenvolvimento do FemTouch - um tratamento
a laser vaginal impulsionado pelos profissionais e pelas
necessidades das mulheres
Como o FemTouch vai beneficiar seus pacientes?
Os tratamentos com laser CO2 têm demonstrado
promover a restauração da fisiologia do canal vaginal
para um estágio semelhante ao da pré-menopausa
e para a redução dos sintomas de envelhecimento
vulvovaginal que são acompanhados por atrofia
vaginal e incontinência.

“Minhas pacientes com menopausa são muito gratas por ajudar a restaurar
suas vidas sexuais e aliviar sua secura vaginal. Uma paciente disse que se
sentiu com 19 de novo!“

Dr. Scott Eder, GYN, NJ, USA

EFICIENTE
Apenas 2-4
tratamentos
necessários para
resultados ideais

SEM COMPLICAÇÕES
Sem tempo de
inatividade ou cuidados
pós-procedimento
necessários

RÁPIDO
Procedimento
confortável de IPT e
OPT com duração de
apenas alguns minutos

VERSÁTIL
Combinado com
AcuPulse para várias
indicações estéticas
e ginecológicas

Como funciona o FemTouch?
FemTouch trata as condições relacionadas à saúde vaginal, promovendo a remodelação da mucosa
vaginal. O laser de CO2 fracionado é aplicado em 360 ° ao longo do canal vaginal, o que resulta em
uma microablação muito suave do revestimento vaginal.
O nível de energia de 7,5mJ - 12,5mJ utilizado trabalhando com FemTouch garante que o efeito clínico
desejável seja alcançado enquanto a camada fibro-muscular permanece intacta.
Efeito histológico na mucosa vaginal* - profundidade de impacto 200-500
Mid - 10 mJ

Deep - 12.5 mJ

Histologias mostram a profundidade total de penetração (ablação e coagulação) em vários níveis de energia dos tratamentos AcuPulse na
parede vaginal, usando FemTouch.
* Estudo com ex-vivo suíno

A família de produtos AcuPulse é
uma linha abrangente de sistemas
de laser CO2 com os quais sua
prática pode crescer.

A ampla gama de acessórios e indicações clínicas
tornam a linha de produtos AcuPulse flexível e
econômica.
A família de lasers AcuPulse estende suas
capacidades de desempenho para tratar um
conjunto mais amplo de aplicações clínicas,
bem como mais pacientes, nos segmentos
de ginecologia e estética.

Ginecologia

Estética

Quando se trata de operar anatomia delicada, visando
ao mínimo dano térmico, a tecnologia do laser Lumenis
CO2 é considerada superior entre os principais
ginecologistas em todo o mundo.

AcuPulse tem uma estação de
trabalho de recapeamento ablativo
completa, com tecnologia superior
para todas as necessidades de
recapeamento estético.

Colposcopia e abordagem
vaginal
› Neoplasia intraepitelial cervical (NIC)
› Leucoplasia
› Condiloma
› Tumores benignos e malignos
› Resurfacing vaginal e vulvular

Abordagem
laparoscópica
› Endometriose
› Aderências
› Miomas
› Cistos
› Histerectomia

› Resurfacing da pele
› Cicatrizes de acne
› Discromia
› Textura irregular
› Ceratose actínica
› Linhas e rugas
› Pigmentação irregular
› Sulcos na pele

Quase 50% das mulheres na pós-menopausa sofrem de incontinência
urinária1 de esforço e quase 80% sofrem de atrofia vaginal2
“Estou animado para adicionar o tratamento
FemTouch à minha prática, pois este
procedimento confortável e fácil estava
demonstrando grande satisfação com meus
pacientes.
Esta tecnologia leva a bons resultados
clínicos e posso expandir sua utilização para
indicações ginecológicas adicionais.”
Dr. Massimiliano Marziali, ginecologista, Roma, Itália

Rirem, Amarem, Viverem

Faça seus pacientes

Especificações do FemTouch

Laser source
Wavelength

CO2

10,600 nm

Power mode

Continuous Wave (CW)

Laser delivery

Fractional

Pulse mode

Single, Repeat

Energy

7.5-12.5mJ

Density

3-25%

Compatible with

All AcuPulse and AcuPulse DUO models (except 40 WG)

¹ Melville JL. Urinary Incontinence in US Women, A Population-Based Study. Arch Intern Med. 2005. ² Simon JA. et al. Vaginal health in the United States: results from the
vaginal health: insights, views & attitudes survey. Menopause (10) p1043-1048, 2013.
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