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MLS® Laser Therapy

Modelo 75W LaranjaModelo 75W Laranja
Classe IV

O que torna o ASAlaser diferente dos demais? Três letras: MLS®. Uma conquista importante na pesquisa 
ASAlaser, MLS® Laser Therapy (Multiwave Locked System) supera as limitações da terapia com laser 
tradicional garantindo tratamentos breves que são efetivos desde a primeira sessão e com resultados 
duradouros. Com base em emissões combinadas e sincronizadas, o paciente se beneficia das vantagens 
das emissões contínuas e pulsadas ao mesmo tempo e em segurança total.

Características:

As fontes MLS® têm uma potência de pico máxima de 75 W e 
uma potência média de até 1,2 W, utilizada na totalidade graças
à sincronização de emissões (contínua e pulsada), que permite 
atingir as profundidades do tecido, garantindo simultaneamente 
a segurança completa contra danos causados pelo calor. 
Graças ao maior poder de pico, pode-se agir sobre a fonte de 
dor de forma mais direta, aumentando os efeitos anti-inflamatórios, 
acelerando o efeito anti-edema e promove a ativação dos processos 
e regeneração celular.

O aplicador ergonômica, cobrindo uma área de alvo de 2 cm de 
diâmetro, é ideal para tratamento pontual ou varredura geral. 
O tratamento de áreas maiores pode ser facilmente realizado 
usando Charlie Orange, o aplicador multidiodo que pode cobrir 
uma área alvo de 5 cm² de diâmetro com uma potência de até 
3,6 W e um pico de potência de 75 W. Incluso bateria de longa 
duração e alça de suporte.

Ponteiras bocais exclusivas para a 
linha LaranjaProtocolos pré definidos e programáveis

Opcional: Charlie Orange
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Características

O aplicador ergonômico cobre uma área de alvo de 2 cm de diâmetro, facilitando a ativação dos 
fotorreceptores da área tratada e envolvendo ao mesmo tempo uma grande área do tecido subjacente. 
Ideal para o tratamento de pontos ou a varredura vertical, foi projetada para garantir o máximo 
desempenho ao longo do tempo.

Charlie: ideal para tratar grandes áreas do corpo. Use o seu
Mphi Vet para todo o seu potencial ao adicionar Charlie, o 
aplicador tem uma potência de até 3,3 W com um pico de 
potência de 25 W. Este aplicador pode cobrir uma área alvo 
de 5cm² de diâmetro, tornando mais fácil tratar Grandes 
áreas do corpo, promovendo a mioelaxação das zonas 
circundantes e reduzindo os tempos de tratamento.
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Opcional: Charlie
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