Introductie

Dermapen N2

Gebruikshandleiding

Let op: alleen geschikt voor professioneel gebruik door een
vakbekwaam persoon. Het kan ongelukken veroorzaken of
het apparaat kan beschadigen.

Instelring voor het verstellen
van de naaldlengte

De beauty specialist
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2. Aanpassen van de snelheid
Kort na het starten, drukt u kort op de aan/uitknop. Dit zorgt ervoor dat de
snelheid wordt aangepast. Vervolgens zal het lampje geel branden.
Het apparaat start op stand 1 (groen). De laagste snelheid. Wanneer u op de
aan/uitknop drukt gaat het naar stand 2 (licht blauw). Drukt u nog een keer op
de knop dan gaat het apparaat naar stand 3 (licht blauw) en zo naar stand 4
(roze) tot en met stand 5 (rood).

6. Breng een actief product aan op het te behandelen gebied.
7. Selecteer de juiste snelheid en naalddiepte van de dermapen.
8. Begin de behandeling.
9. Voor een maximaal resultaat is het aan te raden na de behandeling een
masker aan te brengen voor 10-30 minuten.
10. Eindig de behandeling met het aanbrengen van een vitamine crème,
masseer de crème zachtjes in. Bescherm de huid hierna tegen de zon.
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Naalddiepte

2e richting (blauw)
Maak constant contact met de huid en beweeg van het midden naar de
buitenkant van het gelaat. Til het apparaat aan het eind van de beweging op en
start weer vanuit het midden. Dit creëert een streep-effect volgens protocol.
3e richting (paars)
Beweeg naar buiten en naar boven (behalve bij de neus en de bovenlip).

Naald lengte wordt verkleind

Behandeling

TOEPASSING

0.2 -0.3 mm

Voor een maximale penetra�e van
huidverzorgingsproducten in de
huid en algehele verbetering van
de huidskleur en textuur van de
huid.

0.5 mm

Voor rimpels, li�ekens veroorzaakt
door acne en waterpokken, an�aging behandelingen en tegen
dunner haar.
Voor striae, cellulite en diepe
li�ekens.
Voor erns�ge huidafwijkingen
zoals diepe li�ekens, rimpels en
verjonging van de zwaar
beschadigde huid.
Voor zeer erns�ge li�ekens en
rimpels.

1.5 mm

2.0mm-2.5mm

GEBIED
Voorhoofd
Tussen de wenkbrauwen
Neus
Oog gebied
Jukbeen
Wangen en kin
Lip gebied
Lippen
Littekens
Striae
Ernstige littekens

Hoe begint u de behandeling?
1. Reinig de huid grondig met water en zeep of met alcohol.
2. Scrub de huid met een speciale cleaner of scrub.
3. Breng een verdovende crème aan op het te behandelen gebied en laat het
15 - 30 minuten inwerken.
4. Verwijder de verdovende crème zeer grondig.
5. Desinfecteer het te behandelen gebied.
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NAALDDIEPTE

1.0 mm

Let op:
1. Zichtbare verandering van de huid: enkele dagen tot een week.
2. Het eindresultaat kan tot 6 maanden duren.
3. Aantal behandelingen in de meeste gevallen: 2 tot 3 keer.
4. Interval tussen behandelingen voor de meeste aandoeningen: 4 tot 6 weken.
5. In geval van diepe rimpels, acne littekens, striae: 6 tot 8 behandelingen met
een interval van 6 weken tussen de behandelingen.

Met de klok mee
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Behandel instructies
1e richting (rood)
Behandel met de zgn. Streep-methode en volg de lijnen van beneden naar
boven. Begin beneden en behandel met opwaartse bewegingen.

Adviezen
1. Let bij het verwisselen van de naaldcontainer op dat de naalddiepte altijd op
‘0’ staat.
2. Zet de naalddiepte altijd op ‘0’ voor u met een nieuwe behandeling begint.
3. Zet de dermapen altijd aan voordat u de naalddiepte instelt.
4. Test altijd eerst op een stukje huid voordat u verder gaat met de
behandeling.
5. Til de dermapen altijd op voordat u van richting verandert. Draai niet met de
dermapen terwijl de pen nog in contact is met de huid. Dit kan krassen
veroorzaken.

3. Instellen naaldlengte
U kunt de lengte van de naalden instellen door de instelring met de klok mee of
tegen de klok in te draaien. Wanneer u met de klok mee draait wordt de naald
langer, tegen de klok in wordt de naald korter.

3

6. Sluit het netsnoer aan op de achterkant van de dermapen.
7. Sluit de dc-adapter aan in het stopcontact.
8. Het apparaat gaat aan wanneer u de on/off knop ‘2’ seconden ingedrukt
houdt. Hierna wordt het lampje groen. Het apparaat gaat uit wanneer u de
aan/uitknop ‘2’ seconden ingedrukt houdt.

Inhoud doos:
1. Dermapen
2. Adaptar voor netstroom
3. Laadsnoer
4. 2 x Micro Needling cartridge (12 naaldjes per cartridge)

Bajonet cartridge aansluiting

Naald lengte wordt vergroot

1. Dermapen gereed maken
1. Haal een cartridge uit de gesteriliseerde verpakking.
2. Plaats de naaldcontainer in de dermapen, druk de cartridge horizontaal tot
het eind in het apparaat (1).
3. Vergrendel de cartridge door het tegen de klok in te draaien (2).
4. Stel de naaldlengte in nadat u het apparaat heeft ingeschakeld.
5. Wanneer u de cartridge wilt verwijderen, draait u het met de klok mee (3).

Een behandeling met een dermapen is een behandeling waarbij de huid op
gecontroleerde wijze doelgericht en met vooraf bepaalde diepte wordt
geperforeerd met fijne naalden van chirurgisch staal. De huid wordt zo
aangezet tot het aanmaken van collageen en elastine. Serums kunnen beter
geabsorbeerd worden, wanneer er een opening in de huid wordt gecreëerd.
Ook ontstaan er nieuwe haarvaten voor een verbeterde bloedtoevoer in de
behandelde gebieden.
Als reactie op deze behandeling wordt de huid dikker en steviger waardoor
uiteindelijk littekens, fijne lijntjes en andere huidaandoeningen verminderen.

Aan/uitknop & snelheidsknop

Tegen de klok in

Gebruiksinstructies
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NAALDDIEPTE
DUNNE HUID
0.25 - 0.5mm
0.25 - 0.5mm
0.25mm
0.25mm
0.5mm
0.5 – 1.0mm
0.25mm
0.25mm
1.0 – 1.25mm
1.0 – 1.5mm
2.0 – 2.5mm

AANBEVOLEN TIJD
TUSSEN
BEHANDELINGEN

3 tot 5 dagen

1 week.

1 – 2 weken
1 – 2 weken

2 weken

DIKKE HUID
0.5 – 0.75mm
0.5 – 1.0mm
0.5mm
0.25mm
0.5 – 1.0mm
1.0 – 2.0mm
0.5 – 1.0mm
0.25mm
1.5 – 2.0mm
1.5 – 2.5mm
2.2 – 2.5mm
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Bijwerkingen

WAARSCHUWINGEN
Neem alle instructies grondig door en bewaar het voor later gebruik.

• Roken en/of een ongezonde levensstijl kunnen het resultaat van de
behandeling negatief beïnvloeden. Probeer zo minimaal mogelijk, liefst
helemaal niet, te roken tijdens en na de behandelkuur. Eet voldoende fruit en
groente zodat het lichaam de optimale voeding binnenkrijgt.

Na de behandeling wordt de huid rood. Dit ziet er ongeveer hetzelfde uit als
een zonnebrand. De huid voelt wat strak en gevoelig aan op de behandelde
gebieden, maar na een paar uur zal dit afnemen. Binnen 24 uur is de huid
volledig hersteld en na 3 dagen is alle roodheid verdwenen.

Alleen voor professioneel gebruik. Gebruik is enkel toegestaan door een
bekwaam persoon. Het kan ongelukken veroorzaken of het apparaat
beschadigen.
Gebruik dit apparaat niet bij de volgende kenmerken van uw cliënt:

Mag de patiënt zonnen of onder de zonnebank?
• Zonlicht is niet goed voor de huid die behandeld gaat worden. Bescherm het
te behandelen gebied 4 weken vóór en 4 weken ná de behandeling goed tegen
de zon (minimaal SPF30).
• De patiënt mag niet onder de zonnebank of een zonnebankkuur volgen
tijdens de behandelingen.
• Na de behandeling moet het behandelde gebied beschermd worden tegen
directe blootstelling aan de zon met een SPF30 zon bescherming voor
minimaal 14 dagen. De patiënt kan daarnaast eventueel een hoed dragen.
Zorgvuldigheid met het dragen van zon bescherming wordt dagelijks en het
hele jaar door geadviseerd , dus ook als het bewolkt is.
• Zonlicht of zonnebanklicht kan hyperpigmentatie geven (bruine verkleuring),
dat blijvend kan zijn. Het is mogelijk dat de behandeling niet door kan gaan,
wanneer het te behandelen gebied te bruin is.

Niet gebruiken bij:
• Woekerende littekens
• Gevoeligheid voor eczeem
• Psoriasis en verhoornde huid
• Last van Herpes Simples infectie (koortslip)
• Bij Diabetes
• Verhoogde moedervlekken en wratten

1. Bij acute ziekte met koorts boven de 38°C
2. Bij allergieën en hemofilie
3. Bij melanoom
4. Als u regelmatig het ziekenhuis bezoekt.
5. Bij gebruik van medicatie lees bijsluiter en raadpleeg een deskundige.
6. Onder de 12 jaar oud
Gebruik het apparaat niet op een plek waar veel hitte, stof of een hoge
luchtvochtigheid is.
Nooit gebruiken in de buurt van ontvlambare stoffen.
Het apparaat nooit gebruiken in een vochtige omgeving of een plek met hoge
luchtvochtigheid.
Niet gebruiken als er vloeistof in het apparaat is gesijpeld.
Niet onderdompelen in water.

Absoluut niet gebruiken bij:
• Scleroderma, hart- en vaatafwijkingen
• Bloedstolling problemen, actieve bacteriële of schimmelinfecties, immuniteit
afwijkingen (HIV)
• Niet aan te raden bij zwangerschap en borstvoeding

Onderhoud & garantie

Wat te vermijden tijdens het herstelproces?
• De huid is na de behandeling extra kwetsbaar. De patiënt dient tot 48 uur na
de behandeling zon, zweten, zware inspanning, hete baden/douches/sauna en
haarkleuring te vermijden.
• Totdat de huid compleet hersteld is dient de patiënt scrubben en pulken te
vermijden, dit kan leiden tot littekenvorming. Er kunnen infecties en
hyperpigmentatie (bruine verkleuring van de huid) ontstaan indien er toch aan
vellen wordt
getrokken. Belangrijk is om een hoge SPF bescherming te gebruiken (minimaal
SPF 30) evenals de ondersteunende producten om het herstelproces te
bevorderen.

Gebruik geen andere voltage dan 220V/230V.
Repareer het apparaat niet zelf en haal het apparaat niet uit elkaar.
Raak het apparaat of het snoer niet aan met natte handen. Dit kan een
elektrische schok veroorzaken.
Gebruik geen snoer dat beschadigd is, dit kan ongelukken veroorzaken.
Haal het snoer uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt of
opgeladen is.

De dermapen is onder strikte kwaliteitseisen geproduceerd. De garantie voor
mankementen aan het apparaat is 12 maanden vanaf de aankoopdatum
(mét factuur). Alle gebreken die vallen onder de fabrieksgarantie zullen
gedurende deze 12 maanden gerepareerd worden.
Schade ontstaan zoals hieronder beschreven vallen niet onder de
garantievoorwaarden:
-Gebruikersfout door slecht gebruik
-Niet goedgekeurde elektrische verbindingen
-Schade bij verkeerd gebruik of het zelf proberen te repareren van het
apparaat
-Schade veroorzaakt door natuurverschijnselen (brand, overstroming,
aardbevingen etc.)
-Val schade
-Vervangen met onjuiste onderdelen
Contact
SelectGoodz
T: 06 836 96 228
E: info@selectgoodz.nl

Bij het gebruik van de dermapen wordt het volgende aangeraden:
- Gooi een gebruikte naald cartridge altijd na gebruik direct weg.
- Bewaar een gebruikte naald cartridge niet voor later
gebruik!
- Gebruik altijd papier of gaas om het hele apparaat met isopropyl alcohol
schoon te maken.
- Gebruik in alcohol gedrenkte watten tips om ook de hoekjes en gaatjes
schoon te maken.
- Maak voor het opbergen de dermapen schoon met alcohol.

Testnormen

EN 60601 - 1 : 2006 + A1: 2013
EN 60601 - 1 - 2 : 2007
EN 61000 - 3 - 2 : 2014
EN 61000 - 3 - 3 : 2013

Controleer het apparaat regelmatig. Wanneer er problemen optreden laat het
apparaat repareren.
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