
Design moderno
e inovador

Ponteiras que atingem
diferentes profundidades

Excelentes resultados 
em poucas sessões 

Lifting não invasivo 

Lipomodelagem focalizada

Registro ANVISA 80212480022

Aplicadores leves
e ergonômicos 

Rack que acompanha 
o equipamento

Ultrassom focalizado corporal e facial

Teclas soft touch
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Especialmente desenvolvido para tratamentos 
de flacidez de pele, gordura localizada e celulite

Garantia estendida HTM

DA03.11 REV.03 

Ultrassom focalizado



Conheça o 

acessórios instalação

indicação protocolos
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Código: 004246
A seguir conheça os acessórios.

DA03.11 REV.03 

Para mais informações sobre o Ultrafocus,
 acesse nosso canal no Youtube “HTM e Você”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uh62l1CObY4



Visão geral

Parte frontal
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Saída de ultrassom para 
conexão do cabo do aplicador

Conector para encaixe 
do pedal

Saída de ultrassom

Pedal

Suporte do 
aplicador corporal

Display touch 8”

Suporte do 
aplicador facial

DA03.11 REV.03 



Parte traseira
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Responsável pela 
refrigeração do equipamento

Conexão para encaixe 
do cabo de força

Saída de ar

Alça para transporte 

Entrada para o 
cabo de força

Chave liga/desliga

odízi  pa a r nspR os r t a orte 
do rri oca nh

ív de ot o Fus el pr eçã
do pamequi ento

ackR

odí iR z o

us vePorta f í l

DA03.11 REV.03 

Visão geral



Confira abaixo quais são os acessórios que acompanham o seu equipamento:

Acessórios

Acessórios inclusos 
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Código Quantidade DescriçãoNome

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

 01 unid.

01 unid.

01 unid.

Aplicador 
facial

Aplicador 
corporal

Fita
métrica

Tubo de gel
1kg

Pedal

Adipômetro

Caneta 
dermográfica

Rolo de filme 
PVC

Mapas de 
marcação 
da área

Cubeta

Espátula

DVD
 com manual
de instruções

Cabo de força 
elétrica.

2x0,75mm2 para ligar o equipamento à rede 

Aplicador facial de ultrassom focalizado com até 20W  de 
potência.

Aplicador corporal de ultrassom focalizado de até 36W  de 
potência.

Com o pedal é possível realizar o acionamento remoto do 
ultrassom.

O adipômetro permite aferir a camada adiposa em 
milímetros. 

Caneta dermográfica para marcação dos pontos de 
aplicação do Ultrafocus.

Papel filme para auxiliar no armazenamento do gel no 
aplicador durante o tratamento.

Mapas de marcação das áreas de aplicação corporal e 
facial.

Cubeta para gel. 

Espátula para auxiliar na aplicação e remoção do gel da 
pele e aplicador.

Manual de instruções do equipamento.

Fita métrica para mensurar a área de aplicação.

Tubo de gel para preenchimento da concavidade dos 
aplicadores e acoplamento com a pele do paciente.

004887

000505

004245

004366

004012

003431

003432

004891

004248

004250

004505

-

-

Cabo de força 
3x1mm2 
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01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

01 unid.

Suporte 
aplicador facial

Suporte aplicador
 corporal

Ponteira facial
1,5mm

Ponteira facial
3,0mm

Ponteira facial
4,5mm

Ponteira 
corporal 10mm

Ponteira 
corporal 15mm

Ponteira 
corporal 20mm

Chave fixa
8mm

Rack

Suporte para aplicador facial que deverá ficar fixo no 
gabinete. 

Ponteira facial de 1,5mm de profundidade destinada ao 
tratamento de cicatrizes de acne, rugas superfíciais e 
rejuvenescimento tissular.

Ponteira corporal de 10mm de profundidade destinada ao 
tratamento de celulite e adiposidade localizada com prega 
cutânea igual ou acima de 10 mm.

Chave fixa para auxiliar na montagem do rack que 
acompanha o equipamento.

Suporte para aplicador corporal que deverá ficar fixo no 
rack.

Ponteira facial de 3,0mm de profundidade destinada ao 
tratamento de cicatrizes de rugas profundas e 
rejuvenescimento tissular.

Rack para suporte do equipamento e aplicadores.

Ponteira facial de 4,5mm de profundidade destinada ao 
tratamento de lifting tissular e rejuvenescimento tissular.

Ponteira corporal de 15mm de profundidade destinada ao 
tratamento de celulite e adiposidade localizada com prega 
cutânea igual ou acima de 15mm.

Ponteira corporal de 20mm de profundidade destinada ao 
tratamento de celulite e adiposidade localizada com prega 
cutânea igual ou acima de 20 mm.

01 unid.

100 unid.

01 unid.

Banner 
0,80 x 0,50m

Toalha 
HTM

Take one

Utilizado para divulgação do equipamento.

Utilizados para divulgação do equipamento.

Utilizado para divulgação do equipamento.

-

000961

004623

004621

004619

004627

004625

004629

004532

-

004344

004256

004699

004729

Porta
Take one

01 unid. Suporte para o take one.

Código Quantidade DescriçãoNome



Indicações e
técnicas de aplicação

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO 

 Tratamentos corporais

Tratamentos faciais

1) Realizar a mensuração da prega cutânea com o adipômetro.

2) Utilize o molde para marcar os pontos da área de tratamento.

3) Área de tratamento com os pontos de aplicação demarcados.

4) Calcule a área (cm²) da região de tratamento. Exemplo: 5cm / 20cm - cálculo: 5x20 = 100cm²

5) Rosqueie a ponteira no aplicador de acordo com o valor da prega cutânea.

6) A ponteira deve estar totalmente rosqueada.

7) Coloque o gel de condução no transdutor do ultrassom.

8) Coloque filme de PVC no transdutor.

9) Ajuste as variáveis no equipamento conforme indicação terapêutica.

10) Aplique o gel condutor na região de tratamento.

11) Posicione o transdutor na pele para iniciar a aplicação, respeitando a distância de 1cm para cada disparo.

1) Selecione a área de tratamento.

2) Utilize os moldes para marcar os pontos da área de tratamento.

3) Calcule a área (cm²) da região de tratamento. Exemplo: 5cm / 8cm  Cálculo: 5x8 = 40cm²

4) Rosqueie a ponteira no aplicador de acordo com a indicação e região do tratamento. A ponteira deve estar totalmente rosqueada.

5) Coloque o gel de condução no transdutor do ultrassom.

6) Coloque filme de PVC no transdutor.

7) Ajuste as variáveis no equipamento conforme indicação terapêutica.

8) Aplique o gel condutor na pele.

9) Posicione o transdutor na pele para iniciar a aplicação, respeitando a distância de 5mm para cada disparo.
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- Gordura localizada

- Celulite 

- Flacidez  

- Tratamentos faciais e corporais

Indicações

Ultrassom focalizado corporal e facial

Efeitos definitivos em poucas sessões 

Baixo risco de complicações 

Sem down time

Aplicador leve e ergonômico 

Aplicador corporal 36W de potência. Atinge diferentes profundidades: 1 / 1,5 e 2,0 cm de tecido 
adiposo 

Aplicador facial 20W de potência. Atinge diferentes profundidades: 1,5 / 3,0 e 4,5 mm 

Inovação em tratamento facial não invasivo 

Lifting não invasivo 

Resultados imediatos 

Especialmente desenvolvido para tratamento de flacidez de pele

Principais características

DA03.11 REV.03 

O ULTRAFOCUS® é um equipamento de ultrassom focalizado de alta intensidade (HIFU), desenvolvido para tratamentos estéticos de forma não 
invasiva. Possui dois aplicadores, sendo um aplicador facial e um aplicador corporal. Ambos possuem ponteiras exclusivas que permitem a variação de 
profundidade do ponto focal, atendendo assim, uma gama de aplicações. O ULTRAFOCUS® conta ainda com um display touch screen de 8” para 
configuração dos parâmetros de aplicação de modo fácil, rápido e interativo.
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Protocolos
SUGESTÕES DE TRATAMENTOS

DA03.11 REV.03 

Facial 

Rejuvenescimento

Corporal 

Gordura localizada

Celulite

Procedimento:

 9 sessões  (3 de Ultrafocus)

1ª semana: Ultrafocus 

2ª semana: Led âmbar + Laser infravermelho (Fluence)

3ª semana: Peeling de diamante + Carboxiterapia na área dos olhos (Pluria)

4ª semana: Led âmbar + Laser infravermelho (Fluence)

5ª semana: Ultrafocus

6ª semana: Led âmbar + Laser infravermelho (Fluence)

7ª semana: Peeling de diamante + Carboxiterapia na área dos olhos (Pluria)

8ª semana: Led âmbar + Laser infravermelho (Fluence)

9ª semana: Ultrafocus

Procedimento:

8 sessões 

1ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

2ª semana: Ultrafocus + Carboxiterapia (Pluria)

3ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

4ª semana: Ultrafocus + Carboxiterapia (Pluria)

5ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

6ª semana: Ultrafocus + Carboxiterapia (Pluria)

7ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

8ª semana: Ultrafocus + Carboxiterapia (Pluria)

Procedimento:

8 sessões 

1ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

2ª semana: Ultrafocus + Radiofrequência (Límine/Effect)

3ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

4ª semana: Ultrafocus + Radiofrequência (Límine/Effect)

5ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

6ª semana: Ultrafocus + Radiofrequência (Límine/Effect)

7ª semana: Ultrafocus + massagem modeladora mecânica (Beauty Dermo)

8ª semana: Ultrafocus + Radiofrequência (Límine/Effect)
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Instalação do produto

1) Conecte o cabo de força no 
equipamento

5) Conecte o pedal de disparos e 
finalize a montage.

Detalhe de montagem
Rosqueie a ponteira no aplicador de acordo com o valor da prega cutânea.
Coloque o gel de condução no  transdutor  do  ultrassom e filme de PVC.

2) Conecte o equipamento na 
tomada 110 ou 220 V

3) Ligue o equipamento 4) Conecte o aplicador de sua 
preferência



Dúvidas mais comuns

CUIDADOS TÉCNICOS CUIDADOS COM A LIMPEZA

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

CUIDADOS NO TRANSPORTE

Antes de ligar o equipamento, certifique-se que está ligando-o Para limpar o equipamento utilize um pano seco. Agindo assim, você 
conforme as especificações técnicas localizadas na etiqueta do conservará seu equipamento.
equipamento ou no item Especificações Técnicas do Equipamento Após a utilização, o aplicador deve ser limpo com pano úmido. Se for 
ULTRAFOCUS®. necessário lave a parte onde ficam os transdutores devido ao acúmulo 
A aplicação simultânea de equipamento de ondas curtas, micro-ondas de sujeira, faça-o após envolver uma toalha na parte superior do 
ou equipamento cirúrgico de alta frequência com o ULTRAFOCUS® aplicador, principalmente próximo à região da tecla. Em hipótese 
em um paciente pode resultar em possíveis danos ao equipamento. alguma, a parte superior do aplicador deve ser molhada.

Não abra o equipamento e o aplicador em hipótese alguma, pois, além 
de perder a garantia, você colocará em risco a sua segurança e poderá 
danificar componentes caros. Qualquer defeito entre em contato com 

Não armazene o equipamento em locais úmidos ou sujeitos à a HTM Eletrônica, que informará a assistência técnica autorizada mais 
condensação.próxima de você.
Não armazene o equipamento em ambiente com temperatura Não substitua o fusível por outro de valor diferente do especificado no 
superior a 60ºC ou inferior a -20ºC.item Especificações Técnicas do Equipamento ou na etiqueta do 
Não exponha o equipamento direto aos raios de sol, chuva ou umidade equipamento.
excessiva.Não introduza objetos nos orifícios do equipamento e aplicador. Não 

apoie recipientes com líquidos sobre o equipamento.

Nunca desconecte o plug da tomada puxando pelo cabo de força. 

Se houver necessidade de transportar o equipamento, utilize o mesmo Manuseie o aplicador com cuidado, pois impactos mecânicos podem 
modificar desfavoravelmente suas características. processo de embalagem utilizado pela HTM Eletrônica. Procedendo 
Inspecione constantemente o cabo de força, o cabo dos aplicadores e o desta forma, você garantirá a integridade do equipamento. Para isso, 
cabo do pedal, principalmente próximo aos conectores, verificando se 

aconselha-se que a embalagem do equipamento seja guardada.há cortes na isolação dos mesmos. Percebendo qualquer problema, 
siga os procedimentos descritos para manutenção do equipamento.

É necessário que o aplicador e o transdutor sejam inspecionados 
regularmente para verificação de trincas que podem permitir o 
ingresso de fluido condutivo.

O aplicador corporal e facial possui números de série idênticos aos do 
aparelho e devem, portanto, serem utilizados somente no 
equipamento com o mesmo número de série. A troca entre aparelhos 
e aplicadores pode causar danos aos mesmos.

.

1.Quais as indicações para o tratamento com o Ultrafocus?

2.Como o Ultrafocus  funciona?

3.O que é o efeito térmico do Ultrafocus? 

4.Como surgem os resultados nas aplicações corporais com o Ultrafocus? 

5.O tratamento facial com o Ultrafocus aumenta a síntese de colágeno? 

6.Quantas sessões são necessárias? Qual o intervalo entre elas?

O ULTRAFOCUS® é indicado para o tratamento corporal com redução de medidas, gordura localizada e celulite, garantindo o remodelamento corporal, 
e para o tratamento facial reduzindo linhas de expressão rugas e flacidez de pele, gerando o efeito de rejuvenescimento.

O ULTRAFOCUS® age produzindo o efeito mecânico ou cavitacional e o efeito térmico.

Efeito térmico: a alta intensidade energética no ponto focal eleva a temperatura acima de 56ºC, resultando em necrose, coagulação e morte celular quase 
imediata dentro da zona alvo, na ordem de milímetros, mas sem danos para os tecidos circunvizinhos (pele, vasos linfáticos e sanguíneos, músculos e 
nervos).

Após o tratamento com o HIFU, as células mortas induzem a uma resposta de reparação e atraem os macrófagos (junto com outras células), onde 
fagocitam e transportam lipídios e restos celulares para longe da área de tratamento. A maior parte dos adipócitos destruídos são reabsorvidos 
dentro de 12 semanas após o tratamento e 95% são reabsorvidos após 18 semanas. Isto resulta numa redução global do volume de adiposidade 
localizada. 

Os resultados do processo da cascata de reparação resultam na atração de células inflamatórias, seguido de indução de fibroblastos. Assim, o 
colágeno é desnaturado pelo calor, resultando na formação de um novo colágeno seguido por tensão dos septos da pele. Reduzindo a flacidez de 
pele, garantindo o resultado de rejuvenescimento.

Os resultados podem ser observados a partir da primeira sessão. Para melhores resultados sugerimos o mínimo de 8 sessões com intervalos de 7 dias para 
tratamentos corporais e 3 sessões com intervalo de 30 dias para os tratamentos faciais.

.

.

Cuidados com o aparelho
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7.O que sinto durante o tratamento?

8.Qual a duração de cada sessão? 

9.Posso manter minha rotina após o tratamento com o Ultrafocus? 

10.Quantos aplicadores tem o Ultrafocus?

11.O Ultrafocus é de fácil programação?

12.Como o Ultrafocus  age no tratamento corporal?

13.Qual o resultado da ação do Ultrafocus na célula que armazena gordura?

14.O que ocorre após o tratamento corporal com o Ultrafocus?

15.Quem pode receber o tratamento corporal com o Ultrafocus?

16.Como funciona o tratamento facial com o Ultrafocus?

17.O que é o SMAS e qual sua função?

18.Como o Ultrafocus  age no tratamento facial?

19.Quais as indicações para as diferentes ponteiras utilizadas no tratamento facial?

20.Como ocorre o rejuvenescimento da pele?

21.Qual a duração de cada sessão?

O procedimento não produz desconforto, apenas uma sensação de aquecimento no ponto focal.

Em média a sessão tem duração de 30 minutos, podendo variar de acordo com a região a ser tratada.

Sim, o tratamento com o ULTRAFOCUS® não altera sua rotina, podendo retornar a ela imediatamente após a sessão.

Ele possui dois aplicadores, sendo um aplicador facial e um aplicador corporal. Ambos possuem ponteiras exclusivas que permitem a variação de 
profundidade do ponto focal, atendendo assim, uma gama de aplicações.

O Ultrafocus conta com um display touch screen de 8” para configuração dos parâmetros de aplicação de modo fácil, rápido e interativo.

O ULTRAFOCUS® age produzindo o efeito mecânico ou cavitacional com formação de micro bolhas ar/gás no interior dos tecidos no ponto focal, devido 
as oscilações do ultrassom. Por conseguinte, ocorre o violento colapso e consequente implosão das micro bolhas, rompendo a membrana plasmática do 
adipócito.

A alta potência de até 36W no ponto focal eleva a temperatura acima de 60ºC, resultando em necrose, coagulação e morte celular quase imediata do 
adipócito dentro da zona alvo, mas sem danos para os tecidos circunvizinhos (pele, vasos linfáticos e sanguíneos, músculos e nervos). Gerando resultado 
de redução de medidas.

Após o tratamento as células mortas induzem a uma resposta de reparação e atraem os macrófagos (junto com outras células), onde fagocitam e 
transportam restos celulares. Os lipídios por sua vez ficam circulantes para serem metabolizados longe da área de tratamento. Isto resulta numa redução 
global do volume de adiposidade localizada. 

O aplicador corporal é indicado para pessoas com pregas adiposas acima de 1cm, proporcionando o tratamento de grandes áreas em poucos disparos e 
otimizando seu tempo.

O aplicador facial com potência de 20W produz microlesões térmicas em profundidades precisas na derme reticular, como também da camada 
fibromuscular, denominada SMAS – Sistema Músculo Aponeurótico Superficial. 

O SMAS está em contato com a gordura subcutânea e envolve os músculos da expressão facial, estendendo-se superficialmente para se conectar a derme. 
Composto de colágeno e fibras elásticas, semelhantes aos da camada dérmica, possui a propriedade de fornecer o suporte e a manutenção da suspensão 
da pele, após ser induzido termicamente ocorre a tensão de seus septos, gerando o efeito up lifting pela consequente neocolagênese, resultado que se 
mantém a longo prazo.

O mecanismo de ação no tratamento facial é essencialmente o aquecimento da derme e áreas subdérmicas, sem lesão da epiderme. As três ponteiras 
atingem diferentes profundidades de acordo com a indicação e objetivo de tratamento.

A ponteira de 1,5 mm é indicada para tratamento de cicatrizes de acne, rugas superficiais e rejuvenescimento tissular.

A ponteira de 3,0 mm é indicada para tratamento de rugas profundas e rejuvenescimento tissular.

A ponteira de 4,5mm é indicada para lifting tissular, promovendo rejuvenescimento tissular profundo.

O processo da cascata de reparação, desencadeado pelo uso do ULTRAFOCUS com o aplicador facial, resulta na atração de células inflamatórias, seguido 
de indução de fibroblastos. Assim, o colágeno é desnaturado pelo calor, resultando na formação de um novo colágeno, seguido por tensão dos septos da 
pele, reduzindo a flacidez de pele e garantindo o resultado de rejuvenescimento imediato.

Em média a sessão tem duração de 30 minutos, podendo variar de acordo com a região a ser tratada. 
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Equipamento: Ultrafocus

Origem: HTM Indústria de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda

Nome técnico e função: Equipamento de Ultrassom para Estética

Tensão AC de alimentação: 100-230V~ ±10%

Frequência da tensão de alimentação: 50/60Hz ±10%

Fusível de proteção (20 x 5mm) 20AG-T: 2A / 250V~

Potência de entrada: 150VA ±10%

Modo de operação do ULTRASSOM: Contínuo

Frequência do ultrassom (aplicador corporal): 1,9 MHZ (±10%)         

Frequência do ultrassom (aplicadores faciais): 3,3 MHZ (±10%)

Potência de saída declarada (corporal): 36W (±20%)

Energia de saída aplic. facial: 5,6J (±20%)

Foco do aplicador corporal: 10mm, 15mm e 20mm (±5%)

Foco dos aplicadores faciais: 1.5mm, 3mm e 4,5mm (±5%)

Tempo de emissão (SHOT TIME ON) aplic. corporal: 1 a 5 segundos

Tempo de emissão (SHOT TIME ON) aplic. facial: 10 a 280ms

Tempo de intervalo de emissão (SHOT TIME OFF): 1 a 5 segundos

Peso do equipamento sem acessórios (parte superior): 3,34Kg 

Peso do equipamento sem acessórios (parte inferior): 16,90Kg

Dimensões (LxAxP): 570x1170x520mm

Temperatura de armazenamento: -20°C a 60°C

Embalagem para transporte:  Utilizar a original                                                     

Faixa de umidade relativa do ar recomendada para 

armazenamento e transporte: 10 a 60%

Características técnicas
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