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РЪКОВОДСТВО

Благодарим  Ви,  че  закупихте  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  и  за  доверието,  

което  ни  гласувате.

ВНИМАНИЕ!

ВЪВЕДЕНИЕ  И  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ТОВА

Медицинският  микронидлинг  се  извършва  с  помощта  на  наконечника,  към  
който  е  прикрепен  стерилен  иглен  модул  за  еднократна  употреба.  Този  иглен  
модул  се  състои  от  малки,  заострени  апликатори  (максимална  дължина  2,5  mm),  
които  причиняват  микроперфорация  на  кожата  и  чрез  стимулиране  на  епидермиса  
и  дермата  осигуряват  силно  механично  обновяване  на  кожата  (индукция  на  
колаген).  След  това  кожата  изглежда  по-сияйна  и  стегната.

(иглени  патрони)  се  използват  за  извършване  на  следните  лечения:

•  Микродермабразио

MEDICAL  CONTROL  може  да  бъде  оборудван  с  различни  аксесоари

•  Медицински  микронидлинг

Закупеното  от  вас  устройство  ви  позволява  да  работите  в  два  режима:  в  безжичен  
режим  благодарение  на  вградената  литиева  батерия  или  в  режим  на  захранване  с  

кабел.

Микродермабразиото  се  извършва  с  помощта  на  накрайника,  към  който  е  

прикрепен  стерилен  патрон  за  еднократна  употреба.  Състои  се  от  130  малки,  
заострени  микроапликатора  (максимална  дължина  0,1  mm),  които  създават  хомогенен  
пилинг  ефект,  за  да  стимулират  обновяването  на  кожата  и  дълбоко  почистване,  
премахвайки  мъртвите  кожни  клетки.

4 5

УВАЖАЕМИ  КЛИЕНТИ,

1.  ВЪВЕДЕНИЕ  И  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ТОВА  РЪКОВОДСТВО.

УВАЖАЕМИ  КЛИЕНТИ,

Не  използвайте  неспецифични  и  непроверени  продукти  (кремове,  емулсии,

Тези  инструкции  за  работа  се  отнасят  за  технологията  и  набора  от  функции  на  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  неговите  специфични  принадлежности.  Той  
съдържа  важна  информация  за  безопасен  монтаж,  безопасна  работа  и  грижа  за  уреда  и  
за  неговото  предназначение.  Това  ръководство  е  ограничено  до  цялата  информация,  
която  е  от  съществено  значение  за  безопасното  използване  на  устройството.

Правилният  процес  на  обработка  и  нейното  приложение  са  гарантирани  само  при  използване  на  
сертифицирани  оригинални  принадлежности.

гелове,  серуми,  пигменти),  тъй  като  те  могат  да  причинят  странични  ефекти  и/или  повреда  
на  аксесоара
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.  3  ВАЖНИ  ПРЕДПАЗНИ  МЕРКИ  ЗА  2  ЗДРАВЕ  И  БЕЗОПАСНОСТ2.1  ОБЩИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ

2.2  СПЕЦИФИЧНИ  БЕЛЕЖКИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ  ЗА  ПРОДУКТА

•  Други  дразнещи  ситуации  като  посещения  на  басейн  и  сауна,  аблативен  или  химически  
пилинг  и  депилация  на  третираните

•  Не  забравяйте  да  посочите  на  клиента,  че  контактът

•  Ако  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  не  се  използва  или

или  транспортирайте,  съхранявайте  на  достъпно  място.

•  Не  използвайте  220V  AC  захранване,  тъй  като  може  да  причини  пожар  или  неизправност.

•  Техническите  данни,  дадени  в  това  ръководство

•  Използвайте  нов  модул  на  иглата  в  стерилна  опаковка  за  всеки  клиент.  Преди  лечение  
проверете  дали

почиствайте  с  мек  почистващ  препарат  и  дезинфектант.

да  се  изпраща  на  оторизиран  дилър  за  проверка  на  умерени  интервали  от  24  месеца.

•  Накрайникът  по  време  на  употреба  от  капака  на  накрайника

аксесоарите  и  всички  кабели  на  накрайника  са  в  добро  състояние.

изхвърлете  в  съответствие  с  приложимите  разпоредби.

този  тип  приложения  са  тествани.

Медицинският  микронидълинг  изисква  специални  предпазни  мерки  за  здраве  и  безопасност,  както  е  
посочено  в  списъка,  и  трябва  да  се  извършва  само  от  подходящо  обучено  лице,  в  съответствие  с  
разпоредбите  и  законите,  които  са  в  сила  в  различните  страни.

Петната  трябва  да  се  избягват  през  първите  два  до  три  дни  след  лечението.

•  Използваните  или  дефектни  касети  и  тяхната  опаковка

иглените  модули  или  нещо  друго

Микродермабразиото  изисква  специални  предпазни  мерки  за

спазвайте  и  спазвайте  условията  за  експлоатация,  транспорт  и  съхранение

опаковката  не  е  повредена  и  срокът  на  годност  не  е  изтекъл.  Номерът  на  партидата  на  
използваните  иглени  модули

Можете  да  постигнете  идеални  резултати  с  процедурата  на  третиране  с  матрична  система  
за  игла.

•  Периодично  накрайника  за  видимо  замърсяване

•  Иглените  модули  са  стерилни  продукти  за  еднократна  употреба  (консумативи)  и

•  Прочетете  внимателно  и  изцяло  тези  инструкции  за  експлоатация.

•  Използвайте  само  оригинални  аксесоари  и  резервни  части.

•  Уверете  се,  че  иглените  модули  никога  не  са  в  контакт  със  замърсени  предмети,  като  напр.  Б.  
облеклото  влиза  в  контакт.  Замърсените  иглени  модули  не  трябва  да  се  използват  и  трябва  да  
се  изхвърлят  незабавно

•  Децата  трябва  да  бъдат  наблюдавани  и  не  им  е  позволено  да  използват  убождането

•  Следвайте  всички  стъпки  за  дезинфекция  на  устройството  преди  третиране.

са  покрити  със  защитно  фолио.  Накрайникът  трябва  да  бъде  преди  поставяне

проникване.

•  Спазвайте  правилата  за  безопасност.  Поддържайте  работното  място  хигиенично  чисто

•  Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  за  проверка  на  a

запишете  съответната  клиентска  карта,  за  да  избегнете  проблеми

•  Използвайте  само  локални  и  стерилни  препарати  за  лечение

може  да  се  използва  само  веднъж.

проверка.

•  Това  ръководство  е  едно  за  всички  лица,  които  използват

Play  Pen  МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ.

•  Носете  нитрилни  или  латексови  ръкавици  за  еднократна  употреба,  предпазна  маска  за  очите  и  
устните,  шапка  и  халат  за  еднократна  употреба  преди  началото  на  лечението  и  по  време  на  
всички  операции.

•  По  време  на  употреба  накрайникът  трябва  да  бъде  напълно  покрит  с  a

на  иглените  модули  са  покрити  със  защитен  филм.

•  Избягвайте  източници  на  смущения,  като  сте  близо  до  NeedlingPen  MEDICAL

и  осигурете  подходящо  осветление.

да  се  избягва  при  прясно  третирана  кожа.  Прясно  третираните  участъци  от  кожата  трябва  да  

бъдат  защитени  от  замърсяване  и  UV  радиация.

Изпратете  го  на  вашия  дилър,  ако  е  повреден,  ако  не  работи  нормално  или  ако  в  устройството  
или  накрайника  е  попаднала  течност.

•  Предавайте  тези  инструкции  за  работа  с  всяко  прехвърляне  на  собствеността  върху  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

да  докладват  производителите.

защита

•  Винаги  дръжте  накрайника  здраво,  преди  да  го  включите  или  поставите  на  рафта.  Ако  незакрепен  
накрайник  е  включен,  той  може  да  се  движи  поради  вибрации  и  да  причини  нараняване.

•  Никога  не  модифицирайте  аксесоарите  на  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

Използвайте,  почиствайте,  дезинфекцирайте  и  съхранявайте  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

напълно  зареден,  изключете  го  от  захранването  и  го  съхранявайте  в  държача  на  накрайника,  
за  да  предотвратите  търкаляне  или  падане  на  устройството.

•  Уверете  се,  че  течности  не  попадат  в  наконечника  или  захранването

•  Кожната  област  на  пациента  преди  лечението  с

•  Препоръчваме  да  използвате  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  като  правило

КОНТРОЛ  не  се  използват  мобилни  устройства.

•  Използвайте  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  само  ако  устройството  е

е  повреден,  в  специален  контейнер  според  разпоредбите  във  вашата  страна

,

Здраве  и  безопасност,  които  са  включени  в  списъка.

2.  ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ.

76
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1  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  ЗА  MICRONEEDLINGAND

2 .  5  НЕОБХОДИМИ  ПОТРЕБИТЕЛСКИ  КВАЛИФИКАЦИИ2.4  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  И  СТРАНИЧНИ  ЕФЕКТИ

.

2.6.1  УПОТРЕБА  ПО  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

2.4.2  НЕЖЕЛАНИ  РЕАКЦИИ

.4

2.6.2  ОБХВАТ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБХВАТ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ  И  ПРАВИЛНА  УПОТРЕБА
2.6  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ  ЗА  -

2
МИКРОДЕРМАБРАЗИО:

•  Лица  под  18  години  без  съгласието  на  родител  или  настойник.

•  Дискомфорт  в  първия  ден  от  лечението  •  Кожно  
дразнене  (като  сърбеж  или  чувство  на  горещина  в  третираната  зона),  което  

обикновено  се  появява  в  рамките  на  първите  12  до  72  часа  след  лечението

•  Третиране  на  линии/бръчки  за  подмладяване  на  кожата  •  
Физиологично  подобряване  на  кожната  активност  чрез  стимулация

•  Всяка  форма  на  активно  акне  в  третираната  зона.

•  Системни  инфекции  и  вирусни  заболявания  (напр.  хепатит  A,  B,  C,

Приложения  за  микродермабразио:

и  върху  тялото

медицински  лечения,  които  компрометират  дебелината  и  целостта  на  
епидермиса.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ви  позволява  да  работите  с  различни

специално  за  медицинско  лечение  на  здрава  кожа  с  цел

D,  E  или  F,  HIV  инфекция)  или  остри  локални  кожни  инфекции  (напр.  херпес,

•  За  микродермабразио:  специални  стерилни  игли  за  еднократна  употреба  с

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  неговите  аксесоари  не  могат  да  се  използват  от  
лица  с  ограничени  физически,  сетивни  или  умствени  способности  или  от  деца.  
Устройството  и  неговите  аксесоари  не  трябва  да  се  използват  от  лица  без  опит  
или  познания,  освен  ако  не  са  под  наблюдение  или  инструктирани.

•  Подходящо  обучение  от  производителя  или  неговия  дистрибутор  или  друг  
компетентен  орган,  както  по  отношение  на  аспектите  на  безопасността  (както  е  
посочено  в  инструкциите  за  употреба),  така  и  по  отношение  на  техническите,  
хигиенните  и  естетическите  аспекти  на  обработките.

Приложения  за  медицински  микронидлинг:

епидермиса

заболявания,  инфекции  на  дихателните  пътища,  сърдечно-съдовата  система  
или  кожата,  която  ще  се  третира.

  площ.

•  По  време  на  химиотерапия,  лъчетерапия  или  високи  дози

Стимулира  обновяването  и  дълбокото  почистване  на  кожата  и  премахва  мъртвите  
кожни  клетки.

областта.

•  Бременност  и  кърмене

В  някои  случаи  могат  да  се  появят  леки  странични  ефекти  по  време  и  след  
лечението.  Тези  нежелани  реакции  са  изброени  по-долу.

които  променят  нормалната  повторна  епителизация  на  кожата  (напр.  диабет,  
средиземноморска  анемия  и  др.)  или  които  са  подложени  на  химиотерапия.

•  Хиперпигментация

•  Лица,  страдащи  от  алергии,  епилепсия,  инфекции  или  автоимунни  заболявания

Ако  лицето,  отговорно  за  лечението,  има  и  най-малко  съмнение,  че  безопасността  на  
лекувания  пациент  не  е  гарантирана,  напр.  Б.  поради  заболяване  или  вторични  
състояния,  лечението  трябва  да  бъде  прекъснато  или  спряно  незабавно.

изчезва

•  Лечение  за  естетична  корекция  на  лицеви  несъвършенства

•  Ако  лечението  се  комбинира  с  друга  естетика

•  За  медицински  микроигли:  Стерилният  иглен  модул  за  еднократна  употреба,  
състоящ  се  от  заострени  апликатори  (максимална  дължина  2,5  mm),  беше

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  може  да  се  използва  само  от  персонал,  който  отговаря  
на  следните  изисквания:

•  Основни  познания  за  медицински  микронидълинг  и  микродермабразио  •  Познаване  на  
правилата  за  хигиена  и  безопасност  •  Познаване  на  рисковете  и  страничните  ефекти

•  Отворени  рани,  екземи  или  обриви  в  областта,  която  ще  се  третира

розацея). Аксесоари  (патрони  за  игли)  за  извършване  на  следните  лечения:

разработен  за  подмладяване  на  кожата.  С  микроигли  се  стимулират  
повърхностните  слоеве  на  кожата  и  по  време  на  механичния  процес  могат  да  
възникнат  микролезии.  След  това  кожата  има  нужда  от  почивка,  в  която  да  обмени  
клетки  и  да  се  регенерира.

•  Болни  или  лекувани  с  лекарства

•  За  лечение  на  хора  с  видими  отоци  и  синини  по

кортикостероидна  терапия

•  Леко,  временно  излющване  на  кожата,  което  обикновено  преминава  в  рамките  на  осем  
дни

•  Третиране  на  белези,  белези  от  акне  и  стрии

специални,  заострени  микроапликатори  (максимална  дължина  0,1  мм),  
които  създават  хомогенен  пилинг  ефект  на

2.  ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ.

8-ми 9
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2.7  СИМВОЛИ  ВЪРХУ  ПРОДУКТА

значение

2.6.3  ПРАВИЛНА  УПОТРЕБА

символи

4.1  ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

Защитните  капаци  на  накрайника,  необходими  за  леченията,  не  са  включени  в  
обхвата  на  доставката.  Подходящите  аксесоари  за  накрайника  могат  да  бъдат  
заявени  от  оторизирани  търговци  или  нашия  онлайн  магазин,  вижте  "4.3  
Аксесоари  и  резервни  части".

Символите,  описани  по-долу,  могат  да  бъдат  намерени  в  тези  инструкции  за  работа,  
върху  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  нейните  принадлежности  или  върху  
опаковката:

Всички  лечения,  извършвани  с  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  (медицински  
микроигли  и  микродермабразио),  трябва  да  се  извършват  в  сухо,  чисто  помещение  
без  дим  при  перфектни  хигиенни  условия.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  трябва  
да  се  подготви,  използва  и  поддържа,  както  е  описано  в  тези  инструкции  за  работа.  По-
специално  трябва  да  бъдат  изпълнени  приложимите  изисквания  за  проектиране  на  
работните  места  и  използваните  материали.

Правилната  употреба  изисква  само  следните  групи  пациенти:

Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  отговаря  на

1x  наконечник

•  Здрави  възрастни  мъже  и  жени

опасност!

Директиви  2006/42/ЕО  и  2004/108/ЕО

1x  кабел  за  накрайника

Неправилна  употреба  възниква,  когато  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  или  неговите  
аксесоари  се  използват  по  начин,  различен  от  описания  в  тези  инструкции  за  работа,  
или  когато  условията  на  работа  не  са  спазени.  Лечението  е  забранено,  особено  в  
случай  на  противопоказания  (вижте  параграф  "2.4  Противопоказания")

Корпусът  предлага  защита  срещу  груб  прах  и

1x  зарядно  устройство  за  батерии

Водна  капка

1x  тава  за  наконечник

1x  ръководство  за  употреба  и  поддръжка

2x  иглени  модула

устройство

Калъфът  осигурява  защита  срещу  капки  вода

Правилната  употреба  също  означава,  че  това  ръководство,  по-специално  раздел  „2.2  
Специфични  за  продукта  инструкции  за  безопасност“,  е  прочетено  и  разбрано  изцяло.

Писалка  за  игли  MEDICAL  CONTROL

IP21
IPX6

3.  ОБЕМ  НА  ДОСТАВКАТА.

ОБХВАТ  НА  ДОСТАВКА

4.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  УСТРОЙСТВОТО.

2.  ВАЖНИ  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ.

клас  на  защита

честотно  колебание

двигател

номинално  напрежение

2

DC  прецизен  двигател

режим  на  работа

5VDC

Безжичен

600гр

консумация  на  енергия

Скорост  1:  108  импулса/сек

Размер  на  продукта  (Д  x  Ш  x  В)

10

1  седмица

Скорост  2:  111  импулса/сек

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

11

Скорост  3:  115  импулса/сек

Тегло  на  наконечника

Скорост  4:  119  импулса/сек

80гр

модел  батерия

Скорост  5:  121  импулса/сек

общо  тегло

Код  на  модела:  13/00294-00

Скорост  6:  126  импулса/сек
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4.2  УСЛОВИЯ  НА  РАБОТА

4.3  АКСЕСОАРИ  И  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  може  да  работи  в  два  различни  режима:  в  безжичен  
режим  без  кабел  и  в  режим  със  свързан  захранващ  кабел  за  променлив  ток.

Описание  на  статията

устройство

количество

Писалка  за  игли  MEDICAL  CONTROL

Двойна  скала  за  настройка  на  работата

Включване /  показване  на  скоростта

(PD/DS  система)

Следните  аксесоари  и  резервни  части  могат  да  бъдат  получени  само  от  оторизирани  
дилъри.

резервна  част

Акумулаторна  батерия

описание

Бутон  за  включване /  скорост

съдържание

Аксесоари

количество

БАТЕРИЯ.

ДВОЕН  МАЩАБ.

ИГЛЕНИ  МОДУЛИ.

РЕКЛАМА.

БУТОН.

4.  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  УСТРОЙСТВОТО. 5.  ПУСКАНЕ  И  ИЗПОЛЗВАНЕ.

1

литиева  батерия

13/00294-00

130AN

1

13

–

1

30%  до  75%

Иглени  модули  за  медицински  

микронидлинг

1

Опаковка

МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ

Кабел  на  накрайника

700hPa  до  1070hPa

ръководство  за  експлоатация

1

1

работна  температура

микродермабразио

МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ

Опаковка

1

–

12

въздушно  налягане

1

щепсел

влажност

Иглени  модули  за

1  брой  в  стерилни

Накрайник  NeedlingPen

–

1  брой  в  стерилни

9MN  0,18

+15  °C  до  +25  °C

1

1

писалка  за  игла
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1  БЕЗЖИЧЕН  РЕЖИМ:  МЕДИЦИНСКИ  
КОНТРОЛ  НА  NEEDLINGPEN

5.3  РЕЖИМ  НА  ЗАРЕЖДАНЕ

ПИСАЛКА  МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ

ВНИМАНИЕ!

5.2  КАБЕЛЕН  РЕЖИМ:

ВНИМАНИЕ!

5.4  ВКЛЮЧВАНЕ  И  ИЗКЛЮЧВАНЕ:  ВКЛЮЧВАНЕ  И  ИЗКЛЮЧВАНЕ5.

ВНИМАНИЕ!

По  време  на  зареждане  индикаторът  за  

зареждане  свети  в  червено

Устройството  работи  на  вътрешна  батерия,  без  кабелна  връзка.

2.  Свържете  захранващия  адаптер  към  електрическия  контакт
3.  За  да  заредите  батерията:  Включете  AC  адаптера  в  електрически  контакт

•  Само  иглените  модули,  изброени  в  глава  "4.3  Аксесоари  и  резервни  части"  на  страница  12,
Използвайте  аксесоари  и  резервни  части.

и  свържете  към  изхода  на  захранването

Когато  използвате  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  в  режим  с  кабел,  внимавайте  да  не  се  спънете  в  кабела.  Неправилно  
поставеният  кабел  може  да  представлява  опасност  от  спъване.

•  Уверете  се,  че  всички  кабели  са  прекарани  така,  че  никой  да  не  се  спъва  в  тях  или  те

Устройството  се  захранва  от  електрическата  мрежа  чрез  свързване  към  електрически  контакт  с  
кабел

Включване  и  изключване  на

Писалка  за  игли  МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ

Когато  зареждането  приключи,  
индикаторът  за  зареждане  ще  светне  в  зелено

Ако  накрайникът  не  се  държи  здраво,  когато  е  включен,  той  може  да  се  движи  неконтролируемо  поради  вибрациите.

може  да  дръпне  неволно.

Натиснете  и  задръжте  бутона  за  захранване  за  2-3  
секунди,  за  да  включите  или  изключите  устройството

•  Дръжте  накрайника  здраво,  преди  да  го  включите.

1.  Свържете  захранващия  блок  с  щепсела

Опасност  от  повреда  на  писалката  MEDICAL  CONTROL  Неподходящите  аксесоари  и  резервни  
части  могат  да  нарушат  работата  и  безопасността  на  писалката  MEDICAL  CONTROL.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  може  
да  бъде  повредена,  неизправна  или  неизправна.

1514

5.  ПУСКАНЕ  И  ИЗПОЛЗВАНЕ.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ.

ЗАРЕДЕТЕ  (ЧЕРВЕНО).

ЗАРЕДЕНО  (ЗЕЛЕНО).
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16 17

5.5  НАСТРОЙКА  НА  ЧЕСТОТАТА  И  СКОРОСТТА  НА  СТИМУЛАЦИЯТА

7  ПОСТАВЯНЕ  ИЛИ  ПОДМЯНА  НА  ИГЛЕНИТЕ  МОДУЛИ

ВНИМАНИЕ!

5.  6  ПРИКРИВАНЕ  НА  ПРЕДПАЗЕН  КАПАК  КЪМ  НАКОНЕЧНИК  И  КАБЕЛ

5.

ВНИМАНИЕ!

•  Избягвайте  източници  на  смущения,  като  се  уверите,  че  няма  преносими  или  мобилни  устройства

лежи  на  повърхността.

•  Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  само  при  стайна  температура  между  +15  °C

•  Само  оригинални  иглени  модули  за  медицински  микронидлинг  и  микродермабразио

здраво  в  накрайника.

•  Хванете  основата  на  патрона,  за  да  го  поставите  в  накрайника.

•  Модулът  на  иглата  в  конеца

Игленият  модул  може  да  се  използва  във  

всички  възможни  ориентации.

•  Обучете  пациентите  за  риска  от  източници  на  смущения.

Повреда  от  кондензация:  Ако  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  е  изложена  на  големи  температурни  колебания,  например  по  
време  на  транспортиране,  кондензацията  може  да  се  събере  вътре  и  да  повреди  електронните  компоненти.

•  Изключете  накрайника,  преди  да  смените  иглените  модули.

•  Иглените  модули  се  доставят  в  стерилна  опаковка.  Точно  преди  това

изчакайте  температурната  разлика.

завъртете  патрона  с  иглата  обратно  на  часовниковата  
стрелка  и  навън  от  накрайника

Как  да  хванете  патрона  с  иглата.

Преносими  и  мобилни  HF  комуникационни  устройства:  Устройства  като  мобилни  телефони  или  WLAN  рутери  могат  да  
повлияят  на  работата  на  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  чрез  излъчване  на  електромагнитно  излъчване.  Безопасната  работа  на  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  вече  не  е  гарантирана.

Когато  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  е  в  режим  на  работа,  честотата  на  стимулация  може  да  се  променя  
или  регулира  чрез  кратко  натискане  на  бутона  за  включване.  Устройството  може  да  работи  на  общо  шест  
различни  скорости.  Наконечникът  започва  с  ниска  скорост  и  преминава  към  висока  скорост.

•  Винаги  поставяйте  накрайника  върху  държача  на  наконечника,  така  че  модулът  на  иглата  да  не  е

За  да  предпазите  наконечника  и  неговия  кабел  от  замърсяване  по  време  на  лечението,  
препоръчваме  да  поставите  капак  за  кабел  за  еднократна  употреба  с  диаметър  20-27  mm  към  накрайника.

употреба,  които  са  подходящи  за  предоставения  накрайник.

•  Изключете  накрайника.

Скоростта  по  подразбиране  е  108  стимулации  в  секунда.  Контролният  блок  автоматично  се  нулира  към  
тази  настройка  по  подразбиране  при  всяко  включване.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  има  честотен  
диапазон  от  108  -  126  (1-6  нива  на  скорост)  трептения  в  секунда  и  може  да  се  регулира  на  шест  нива.

•  Изхвърлете  правилно  използвания  модул  на  иглата,  който  вече  не  е  необходим  за  текущото  лечение.

•  Уверете  се,  че  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  е  достигнал  стайна  температура  преди  употреба.  Ако  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  е  бил  изложен  на  температурни  колебания,  поне  3  часа  на  10  °C  преди  да  го  използвате

•  Завъртете  патрона  с  иглата  по  посока  на  
часовниковата  стрелка,  докато  почувствате  
съпротивление.  Модулът  на  иглата  вече  е  на  мястото  си

и  +25  °C.

устройства  се  използват  в  близост  до  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

конектор  на  накрайника.

•  Проверете  дали  модулът  на  иглата  е  
правилно  позициониран.

Премахнете  употребата  от  стерилна  опаковка.

Намалена  функционалност  поради  електромагнитни  смущения.

предприеме.

•  За  да  премахнете  модула  на  иглата,

ДИСПЛЕЙ  ЗА  СКОРОСТ.

ИЗВЕСТИЕ.

5.  ПУСКАНЕ  И  ИЗПОЛЗВАНЕ.

ЗА  МИКРОНИДЛИНГ  И  МИКРОДЕРМАБРАЗИО
ВАЖНИ  БЕЛЕЖКИ  ЗА  ИГЛЕВИТЕ  МОДУЛИ
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За  по-добър  визуален  контрол  е  препоръчително  да  регулирате  степента  на  изпъкналост  при  включен  
накрайник.

Тази  система  за  настройка  позволява  на  оператора  да  работи  прецизно,  тъй  като  той  винаги  знае  колко  
точно  стърчи  модулът  на  иглата  за  всички  видове  третиране  (микроигли,  микроубождания  и  
микродермабразио).

•  Включете  накрайника.

Тялото  на  наконечника  е  оборудвано  с  патентована  система  за  двойна  настройка  на  технологията  PD/
DS,  Performance  Deep /  Double  System,  която  показва  зададената  степен  на  изпъкналост.

Изберете  клиента  и  зоната  за  третиране.

Завъртането  по  посока  на  часовниковата  стрелка  (когато  гледате  патрона)  увеличава  
степента  на  изпъкналост.

Как  да  регулирате  
степента  на  изпъкналост.

•  Степента  на  изпъкналост  (дължина  на  иглата)  в  зависимост  от  лечението  (медицинско

регулирайте  накрайника.  Като  използвате  скалата  като  водач,  завъртете,  докато  маркировката  
застане  в  желаната  позиция.  През

•  Степента  на  изпъкналост  в  зависимост  от  характеристиките  на  кожата  на  клиента

микронидлинг  или  микродермабразио),  индикацията  и  съответния  режим  на  иглата.

•  Степента  на  изпъкналост  чрез  завъртане  на  подвижната  част  на
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ВНИМАНИЕ!

[MATRIXNEEDLING  ® ]

5.8  РЕГУЛИРАНЕ  НА  ДЪЛБОЧИНАТА  НА  ИГЛАТА

СИСТЕМНА  ТЕРАПИЯ

н
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Вода  от  опунция
Активни  съставки:  керамиди,  екстракт  от  бамбук,  алантоин,  хамамелис,  витамин  Е

Активни  съставки:  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoin,  Urea,  Hyaluron

Активни  съставки:  Matrixyl®,  Niacinamide,  Hyaluronic  Acid,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Активни  съставки:  Ензими  за  възстановяване  на  ДНК,  протеини,  екстракт  от  планктон

Активни  съставки:  екстракт  от  папая,  бромелаин,  манитол,  витамин  Е

След  основното  почистване  кожата  е  оптимално  подготвена  за  третиране  с  ензимен  пилинг.  Това  не  
само  отстранява  мъртвите  кожни  клетки,  но  и  поставя  курса  за  бързо  обновяване  на  кожата  след  
процедурата.  Използваме  капсулирани  ензими  от  папая  и  бромелаин  в  нашия  ензимен  пилинг,  тъй  като  и  
двете  активни  съставки  са  се  доказали  като  особено  нежни.

Нашите  уникални  хидратиращи  маски  се  предлагат  както  за  процедури  за  лице,  така  и  за  тяло.  Те  
осигуряват  интензивна  хидратация  на  кожата,  подпомагат  процеса  на  регенерация  на  кожата  и  
стимулират  производството  на  собствен  еластин  и  колаген  в  организма.  Зачервяването,  раздразнението,  
микроразкъсванията  и  сухотата  намаляват  незабавно.  С  тази  мощна  маска  гарантирано  няма  да  се  нуждаете  
повече  от  серум  след  лечението.

Поради  фармацевтичната  чистота  и  по-високата  ефективност  препоръчваме  използването  на  стерилна  
ампула  с  активна  съставка.  С  13  стерилни  мезосерума,  ние  предлагаме  уникално  разнообразие,  с  което  
можете  да  третирате  специфично  естетични  дефекти.  За  интензивна  хидратация  често  се  препоръчва  
първоначално  третиране  с  Hyaluron  Booster.

Специално  координираните  активни  съставки  ви  позволяват  да  извлечете  най-доброто  
от  лечението.

Като  цяло  имате  две  възможности  за  комбиниране  на  прилагането  на  микронидлинг  с  терапия  с  активно  
вещество  (серум).  Или  работите  със  стерилен  серум  директно  с  писалката  за  игли,  или  използвате  серум  
за  последваща  грижа  след  лечението.

Ние  сме  пионерите  в  микронидлинга  и  колаген  индукционната  терапия  в  Германия.

В  същото  време  кожната  бариера  и  естествената  защитна  функция  на  кожата  могат  да  бъдат  подсилени  с  
висококачествени  почистващи  препарати.  Ние  предлагаме  Treatment  Cleanser  (базова  серия)  за  
чувствителна,  нормална  и  смесена  кожа  и  Treatment  Purifying  Cleanser  за  мазна  кожа,  склонна  към  акне.

За  да  провеждате  систематично  лечението  с  медицински  микронидълинг,  вие  освен  апарата  
се  нуждаете  и  от  стерилни  серуми  и  продукти  за  грижа.

Можете  да  защитите  добре  кожата  си  след  третирането  с  личното  си  поведение.  За  външни  влияния  -  като  
UV  радиация  -  имате  нашия  UV  Protect  Cream  SPF50+.  Това  е  UV-защитен,  възстановяващ,  тънък  и  много  
бързо  попиващ  слънцезащитен  крем  с  висок  слънцезащитен  фактор  80.  Базиран  е  на  доказани  UVB  и  UVA  филтри,  
както  и  подхранващи  съставки  за  стабилизиране  на  кожата.

Получете  повече  от  вашето  лечение.  С  дневни  кремове,  специално  съобразени  с  целта  на  вашето  лечение,  
можете  оптимално  да  допълните  лечението.  Предлагаме  лечебни  дневни  кремове  против  стареене,  целулит,  
пигментни  петна,  белези  или  мазна  кожа.  За  да  направите  това,  използвайте  крема  като  дневна  грижа  през  
всички  дни  между  процедурите.  Съставът  на  активните  съставки  варира  значително  във  всяка  област  на  
приложение.

Преди  микронидлинга  кожата  трябва  да  бъде  старателно,  но  все  пак  много  нежно,  отстранена  от  
мъртвите  кожни  клетки,  себума,  грима  и  кожните  замърсявания.

След  лечението  е  необходима  незабавна  първа  помощ.  Нашият  възстановяващ  балсам  след  третиране  
осигурява  точно  това.  Кремът  укрепва  отслабената  кожна  бариера  и  възстановява  баланса  на  кожата.  
Освен  това  регулира  рН  на  кожата.  Интензивно  грижовен,  ремонтиращ  и  градивен.  За  по-добро  използване  
кремът  е  хигиенично  опакован  в  индивидуални  сашета.

Съставът  на  активните  съставки  варира  значително  във  всяка  област  на  приложение.

При  пробождане  с  електрическата  писалка,  главата  на  иглата  се  движи  нагоре  и  надолу,  което  води  до  до  
18  000  удара  в  минута  с  устройства  с  висока  производителност.  По  време  на  това  движение  нагоре  и  надолу  
писалката  за  игла  се  насочва  по  кожата,  оставяйки  малки  вертикални  канали  за  пробиване  в  повърхността  
на  кожата,  така  наречената  перфорация.  Този  процес  задейства  серия  от  биологични  процеси,  които  
помагат  на  кожата  да  се  „ремонтира“  и  обнови.  Голям  брой  кожни  проблеми  могат  да  бъдат  лекувани  
ефективно  по  този  начин.  Целта  е  200  до  250  убождания  на  cm²  за  оптимален  резултат.

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

СЕРУМ

ХИДРАТАЦИЯ

ИГЛИЧКА

21

ПОЧИСТВАНЕ

20

РЕМОНТПИЛИНГ

ЗАЩИТА

6.  ПРИЛОЖЕНИЕ:  [MATRIXNEEDLING  ® ]  СИСТЕМНА  ТЕРАПИЯ.

СИСТЕМНОТО  
ЛЕЧЕНИЕ  НА  
ПРОБЛЕМНИТЕ  ЗОНИ.

8  СТЪПКИ  ЗА  ПЕРФЕКТЕН  РЕЗУЛТАТ:
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Ж

т.е

М

Нано

скорост

Иглените  глави  на  писалката  за  игли  X-tra  CONTROL  или  SMART  CONTROL  не  пасват  на  MEDICAL  
CONTROL  и  обратно,  тъй  като  имат  различни  техники  на  заключване.

No  DA130058-2

дълбочина  на  иглата

Използвайте  само  оригинални  аксесоари  DERMIDA®  за  съответния  уред.

No  DA130055-2

Изброените  тук  комбинации  са  само  ориентировъчни  стойности.  Действително  
използваните  настройки  може  да  варират  в  зависимост  от  предпочитанията  на  
практикуващия  или  типа  кожа.
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0,5  мм  -  1,0  мм

Безболезнено  доставяне  на  активни  съставки  без  престой,

3  до  4

Устни,  BB  блясък,  общо  обновяване  на  кожата,  нано  пилинг,

1,0  мм  -  1,5  мм

микродермабразио

4  до  51,5  мм  -  1,0  мм

5  до  6

Белези,  белези  от  акне,  стрии,  целулит,  локални  мастни  натрупвания,  дълбоки  
бръчки,  мелазма,  бръчки,  груби  пори,  хиперпигментация,  обезцветяване  на  кожата

2,0  мм  -  2,5  мм

1  до  20,2  мм-0,5  мм

22

2  до  3

М

д

НИВА  НА  СКОРОСТ:

[MATRIXNEEDLING  ® ]

ОПАСНОСТ:

ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСАЛКА  ЗА  ИГЛИ  МЕДИЦИНСКИ  КОНТРОЛ  ИГЛЕНИ  ГЛАВИ.
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6.1  ГЛАВА  НА  ИГЛАТА /  НИВА  НА  СКОРОСТ.
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серумдебела  кожа бележкискоросттънка  кожаобласти  на  приложение

0,5  мм  -  1,0  мм

Аргирелин  +

0,5  мм  -  0,75  мм

Обръщане  на  околоочния  контур

0,5  мм

Аргирелин  +

*

Интензивен  анти-стареене*

носа  и  моста  на  носа

*

0,25  мм

превъзхождащ

0,5  мм  -  1,0  мм

1

торбички  под  очите)

намръщена  линия

0,25  мм-0,5  мм

Пептидни  бустери

0,5  мм

0,25  мм

1  -  3

0,25  мм-0,5  мм

0,25  мм-0,5  мм

Хиалуронов  бустер

Пептидни  бустери

1  -  3

зона  около  очите

1  -  3

1  -  3

бръчки  по  челото

(пачи  крак,  бръчки  под  очите,

скули

24 25

6.2  ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ.

извършвайте  с  Hyaluron  Booster.
*  Първоначално  третиране  при  необходимост  за  интензивна  хидратация
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тънка  кожа скорост бележкиобласти  на  приложение дебела  кожа серум

(Общо)

и  назолабиални  гънки)

0,5  мм  -  0,75  мм

3  -  5

1,0  мм  -  1,5  мм

2  -  3

Големи  пори

1,0  мм

0,5  мм

Интензивен  анти-стареене*

Аргирелин  +

контрол

*

белези  от  акне

Ретинол  +  витамин  С

1,5  мм  -  2,0  мм

Силни  бръчки

(ъгли  на  устата,  марионетки

възрастови  петна

2  -  40,5  мм  -  1,0  мм

0,75  мм  -  1,0  мм

Пептидни  бустери

белези  и

2

Разтягане  и  възстановяване  на  белези

0,75  мм  -  1,0  мм

Несъвършенство  в  цвета  на  кожата

0,5  мм

хиперпигментация  и

1,0  мм  -  1,25  мм

бустер

част  за  устата

3  -  4

2726

6.2  ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ.

*  Първоначално  третиране  при  необходимост  за  интензивна  хидратация

извършвайте  с  Hyaluron  Booster.
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тънка  кожа скорост бележкиобласти  на  приложение дебела  кожа серум

Разтягане  и  възстановяване  на  белези

2  -  3

1,0  мм  -  1,5  мм

белег

Несъвършенство  в  цвета  на  кожата

1,0  мм  -  1,5  мм

0,75  мм  -  1,5  мм

контрол

3  -  5

0,75  мм  -  1,5  мм

целулит

Усилвател  на  липолизата

разтягане  и

3  -  5

1,0  мм  -  1,5  мм

стрии

Разтягане  и  възстановяване  на  белези

1,0  мм  -  1,5  мм

1,5  мм

пигментни  петна

3  -  5

1,5  мм

0,5  мм  -  0,75  мм

обръщане  на  целулита

4  -  5

0,75  мм  -  1,0  мм

Местни  мастни  подложки

6.2  ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ.

28 29

Machine Translated by Google



тънка  кожа скорост бележкиобласти  на  приложение дебела  кожа серум

устни

Възстановяване  на  акне  и  мазна  кожа

0,25  мм-0,5  мм

BB  блясък

0,25  мм-0,5  мм

0,25  мм-0,4  мм

12

0,25  мм-0,4  мм

растеж  на  косата

бустер  за  устни

12

0,25  мм-0,5  мм

мазна  кожа

DM  Cell  Brightening  
Foundation*

0,25  мм  -  0,75  мм

0,25  мм  -  1,0  мм

1  -  3

0,25  мм  -  1,0  мм 1  -  3

Ускорители  на  растежа  на  косата

30 31

6.2  ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ.

*  Моля,  обърнете  внимание  на  нашите  отделни  инструкции  за  BB  Glow.
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ПОДНОВЯВАНЕ  НА  КОЖАТА  И  ПРЕДОТВРАЩАВАНЕ  НА  БРЪЧКИ

ЛЕКИ  ДО  СРЕДНИ  БРЪЧКИ

ДЪЛБОКИ  БРЪЧКИ

след  лечение

ИГЛИЧКА

No  DA143732

No  DA143727

след  лечение

Крем  SPF  50+

Лечебен  скраб

ХИДРАТАЦИЯ

No  DA155613-1

Крем  SPF  50+

ПОЧИСТВАНЕ

ИГЛИЧКА

почистващо  средство

No  DA300165

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Лечебен  скраб

No  DA141852

No  DA143722-1

Хидратираща  маска  за  лице

UV  защита

лечения

Иглописец  0,5  
мм

РЕМОНТ

No  DA300165

Иглописец  0,25  
мм

Възстановяващ  балсам

No  DA155601-1

No  DA143722-1

след  лечение

ХИДРАТАЦИЯ

Интензивен  анти-стареене*

ПОЧИСТВАНЕ

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA141852

РЕМОНТ

Крем  SPF  50+

ПИЛИНГ

почистващо  средство

ПИЛИНГ

ензимен

No  DA161206

ПИЛИНГ

Ежедневна  грижа  за  лечението

No  DA113200

лечения

Ежедневна  грижа  за  лечението

Ежедневна  грижа  за  лечението

ЗАЩИТА

No  DA143722-1

Възстановяващ  балсам

СЕРУМ

Хидратираща  маска  за  лице

No  DA141852

Писалка  0,75  мм  -  
1,0  мм

No  DA143727

No  DA113200

ЗАЩИТА

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

СЕРУМ

No  DA161206

Възстановяващ  балсам

Лечебен  скраб

No  DA143732

СЕРУМ

Основни  серии

РЕМОНТ

No  DA113200

Хидратираща  маска  за  лице

Основни  серии

Основни  серии

ензимен

No  DA143727

почистващо  средство

ИГЛИЧКА

No  DA143732

No  DA161206

EGF  клетъчен  бустер

Хиалуронов  бустер

лечения

No  DA180051-3

ензимен

UV  защита

ХИДРАТАЦИЯ

ЗАЩИТА

No  DA300165

ПОЧИСТВАНЕ

UV  защита

32 33

6.3  ИЗБОР  НА  ПРОДУКТ  ЗА  ПРОЦЕДУРА  НА  ЛИЦЕ.

*  Първоначално  третиране  при  необходимост  за  интензивна  хидратация

извършвайте  с  Hyaluron  Booster.
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ПЕРИОРБИТАЛНИ  БРЪЧКИ  (БРЪЧКИ  ПРЕД  ОЧИТЕ,  КРАВЕШКИ  КРАКА  И  ТОРБИЧКИ)

ПЕРИОРАЛНИ  ЛИНИИ  (ЪГЪЛ  НА  УСТАТА,  МАРИОНЕТКА  И  НАЗОЛАБИАЛНИ  ЛИНИИ)

БРЪЧКИ  НА  ЧЕЛОТО

след  лечение

Бустер*

No  DA161206

Ежедневна  грижа  за  лечението

UV  защита

Бустер*

No  DA143727

ХИДРАТАЦИЯ

No  DA141852No  DA161206

ПОЧИСТВАНЕ

ИГЛИЧКА

лечения

No  DA143722-1

UV  защитаслед  лечение

No  DA300165

ХИДРАТАЦИЯ

UV  защита

лечения

Иглописец  1.0  мм

Хидратираща  маска  за  лице

No  DA113200

ИГЛИЧКА

Възстановяващ  балсам

No  DA143732

No  DA141852

почистващо  средство

ХИДРАТАЦИЯ

Околоочен  контур

Крем  SPF  50+

No  DA143722-1

Хидратираща  маска  за  лице

Крем  SPF  50+

почистващо  средство

No  DA155607-1

ПИЛИНГ

Основни  серии

No  DA161206

лечения

Крем  SPF  50+

Не  се  препоръчва  
пилинг.

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Ежедневна  грижа  за  лечението

ЗАЩИТА

No  DA143727

след  лечение

СЕРУМ

Хидратираща  маска  за  лице

No  DA113200

обръщане

No  DA141852

РЕМОНТ

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

СЕРУМ

Не  се  препоръчва  
пилинг.

Основни  серии

No  DA300165

ензимен

No  DA155614-1

почистващо  средство

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

РЕМОНТ

No  DA143727

Иглописец  0,25  
мм

Основни  серии

Ежедневна  грижа  за  лечението

Аргирелин  +  пептиди

No  DA113200

ПОЧИСТВАНЕ

ИГЛИЧКА

No  DA143722-1

Възстановяващ  балсам

Аргирелин  +  пептиди

СЕРУМ

Лечебен  скраб

No  DA300165

РЕМОНТ

ЗАЩИТА

Иглописец  0,75  
мм

ЗАЩИТА

No  DA155614-1

ПОЧИСТВАНЕ

Възстановяващ  балсам
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ПИГМЕНТНИ  И  СТАРЕЧЕСКИ  БЕЛЕГИ

БЕЛЕЗИ  И  БЕЛЕЗИ  ОТ  АКНЕ

ГОЛЕМИ  ПОРИ

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

бустер

No  DA161206

No  DA141852

ензимен

UV  защита

Ежедневна  грижа  за  лечението

No  DA143727

ПИЛИНГ

Възстановяващ  балсам

Ежедневна  грижа  за  лечението

ПОЧИСТВАНЕ

ИГЛИЧКА

лечения

No  DA143732

Контрол  на  несъвършенствата

ЗАЩИТА

No  DA155606-1 No  DA113200

No  DA300165

ХИДРАТАЦИЯ

Разтягане  и  белег
Серия  за  разтягане  и  белези

СЕРУМ

No  DA161206

ИГЛИЧКА

ензимен

No  DA143732

No  DA155605-1

почистващо  средство

ХИДРАТАЦИЯ

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA143730

Крем  SPF  50+

No  DA143722-1

Хидратираща  маска  за  лице

обръщане

ПОЧИСТВАНЕ

Серия  тонове  на  кожата

ПИЛИНГ

Основни  серии

UV  защита

почистващо  средство

ИГЛИЧКА

No  DA300165

ПОЧИСТВАНЕ

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

след  лечение

цвят  на  кожата

No  DA143732

след  лечение

СЕРУМ

РЕМОНТ

No  DA300165

РЕМОНТ

No  DA143722-1

No  DA141852

РЕМОНТ

Иглописец  1.0  
мм

лечения

No  DA113200

Лечебен  скраб

UV  защита

ензимен

Крем  SPF  50+

ПИЛИНГ

ХИДРАТАЦИЯ

ЗАЩИТА

No  DA143722-1

след  лечение

Възстановяващ  балсам

Ежедневна  грижа  за  лечението

Хидратираща  маска  за  лице

No  DA113200

лечения

почистващо  средство Крем  SPF  50+

Възстановяващ  балсам

Ретинол  +  витамин  С

СЕРУМ

Лечебен  скраб

No  DA161206

Хидратираща  маска  за  лице

No  DA141852

ЗАЩИТА

Иглописец  0,5  
мм

Лечебен  скраб

No  DA155608-1

No  DA143731

Иглописец  1.0  
мм
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БЕЛЕЗИ,  СТРИИ  И  БЕЛЕЗИ  ОТ  БРЕМЕННОСТ

БРЪЧКИ  НА  ТЯЛОТО

ЦЕЛУЛИТ  И  СЛАБОСТ  НА  ТЪКАНИТЕ

ЗАЩИТА

обръщане Възстановяващ  балсам

No  DA300165

Крем  SPF  50+

ЗАЩИТА

хидратация  на  тялото

No  DA113200

ПИЛИНГ

почистващо  средство Целулитна  серия

ПОЧИСТВАНЕ

СЕРУМ

Лечебен  скраб

Крем  SPF  50+

ИГЛИЧКА

маска

No  DA161206 No  DA143723-1

No  DA155605-1

ХИДРАТАЦИЯ

Лечебен  скраб

No  DA113200

маска

СЕРУМ

след  лечение

ИГЛИЧКА

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA161206

No  DA161206

лечения

ИГЛИЧКА

РЕМОНТ

No  DA141852

No  DA143731

UV  защита

No  DA300165

хидратация  на  тялото

Ретинол  +  витамин  С

No  DA143727

ензимен

ПИЛИНГ

Ежедневна  грижа  за  лечението

след  лечениелечения

Иглописец  1,5  
мм

No  DA143732

Крем  SPF  50+

Ежедневна  грижа  за  лечението

обръщане  на  целулита

Възстановяващ  балсам

почистващо  средство

СЕРУМ

ХИДРАТАЦИЯ

No  DA143732

ЗАЩИТА

No  DA155610-1 No  DA113200

No  DA143723-1

маска

Бустер*

Лечебен  скраб

No  DA143723-1

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Серия  за  разтягане  и  белези

Възстановяващ  балсампочистващо  средство

ХИДРАТАЦИЯ

РЕМОНТ

No  DA155608-1

UV  защита

No  DA143728

Основни  серии

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Иглописец  1.0  
мм

No  DA141852

ПОЧИСТВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ

лечения

след  лечениеРазтягане  и  белег

ПИЛИНГ

ензимен

UV  защита

хидратация  на  тялото

No  DA300165

РЕМОНТ

Иглописец  1.0  
мм

ензимен

No  DA143732

No  DA141852

Ежедневна  грижа  за  лечението
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ПИГМЕНТНИ  И  СТАРЕЧЕСКИ  БЕЛЕГИ

МЕСТНИ  МАЗНИ  ПЛОЩАДКИ

ТОНИЗИРАНЕ

ЗАЩИТА

Иглописец  0,5  
мм Възстановяващ  балсам

No  DA300165

Крем  SPF  50+

Крем  SPF  50+

Лечебен  скраб

No  DA113200

лечения след  лечение
Целулитна  серия

ПОЧИСТВАНЕ

СЕРУМ

Контрол  на  несъвършенствата

бустер

ИГЛИЧКА

маска

No  DA161206 No  DA143723-1

No  DA155606-1

маска

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA113200

липолиза

ПИЛИНГ

Възстановяващ  балсам

ХИДРАТАЦИЯ

UV  защита

No  DA161206

No  DA161206

лечения

ИГЛИЧКА

РЕМОНТ

No  DA141852

No  DA143730

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA300165

РЕМОНТ

Ежедневна  грижа  за  лечението

No  DA143728

ензимен

ПИЛИНГ

ензимен

маска
лечения

Иглописец  1.0  
мм

No  DA143732

Ежедневна  грижа  за  лечението

Иглописец  1.0  
мм

СЕРУМ

почистващо  средство

почистващо  средство

СЕРУМ

ХИДРАТАЦИЯ

No  DA143732

ЗАЩИТА

No  DA180051-3 No  DA113200

No  DA143723-1

ЗАЩИТА

Целулитна  серия

Лечебен  скраб

No  DA143723-1

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Лечебен  скраб

след  лечение
почистващо  средство

ХИДРАТАЦИЯ

РЕМОНТ

No  DA155612-1

UV  защита

No  DA143728

хидратация  на  тялото

Серия  тонове  на  кожата

ензимен

No  DA141852

ПОЧИСТВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ

Хиалуронов  бустер

след  лечение
ИГЛИЧКА

ПИЛИНГ

цвят  на  кожата

Възстановяващ  балсам

хидратация  на  тялото

No  DA300165

UV  защитахидратация  на  тялото

Крем  SPF  50+

No  DA143732

No  DA141852

Ежедневна  грижа  за  лечението
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РАСТЕЖ  НА  КОСА

УСТНА

АКНЕ  И  МАЗНА  КОЖА

ПОЛЕЗНИ  АКСЕСОАРИ АРТИКУЛ  №

ПИЛИНГ

ензимен
Възстановяващ  балсам

Лечение  Чай  за  възстановяване  на  кожата

писалка  за  игла

0,25  мм  -  1,0  мм

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA113200

No  DA300165

балсам  за  изпълнение

ПИЛИНГ

Например:  понеделник  
=  0,25  mm,  сряда  =  0,25  mm,  петък  =  0,5  mm.

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

No  DA155611-1

DA141511

СЕРУМ

No  DA155609-1

Акне  и  мазна  кожа

СЕРУМ

Спринцовки  за  фино  дозиране  (отстраняване  на  стерилни  серуми)

писалка  за  игла

DA141722-1

No  DA135129

Лечебен  скраб

Ками

No  DA143725

No  DA300165

Ежедневна  грижа  за  лечението

ПОЧИСТВАНЕ

бустер  за  устни

No  DA143729

ХИДРАТАЦИЯ

No  DA300165

обръщане

Растеж  на  косата

Четка  за  маска  (за  ензимен  пилинг)

Алуминиев  държач  за  наконечник

ПОЧИСТВАНЕ ЗАЩИТА

Основни  серии

DA180075

Нашият  съвет.

Хидратираща  маска  за  лице

0,25  мм-0,5  мм

DA141711

Серия  за  мазна  кожа
Лечение  Пречистване

Ками

No  DA143727

ИГЛИЧКА

No  DA143722-1

ИГЛИЧКА

бустер

Акрилна  поставка  за  24  стерилни  серума

Sheet  mask  (за  индивидуални  серуми)

0,25  мм  -  0,5  мм  или  нано
DA310277

UV  защита

No  DA180061

Бустер  серум  след  почистване  и  
дезинфекция  на  скалпа.

DA141891

шампоан  за  скалпа

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА

Ежедневна  грижа  за  лечението

РЕМОНТ

ИГЛИЧКА

No  DA141852

Използвайте  растежа  на  косата

No  DA155615-1

след  лечение
почистващо  средство

Препоръчваме  комбинирано  третиране  с  0,25  
mm  и  0,5  mm.

Крем  SPF  50+

No  DA180060

DA142087

писалка  за  игла

СЕРУМ

скраб  за  скалп

No  DA143732

Alcoderm  дезинфектант  за  кожа

грижа  за  устните

6.5  ИЗБОР  НА  ПРОДУКТ  СПЕЦИАЛНИ  ОБЛАСТИ  НА  ПРИЛОЖЕНИЕ.
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ПОЧИСТВАНЕ.

ЕНЗИМЕН  ПИЛИНГ.

ЗАЩИТА.

ХИДРАТАЦИЯ.

РЕМОНТ.

ИГЛИЧКА.

СЕРУМ.

ПОДГОТОВКА  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ.

ЕЖЕДНЕВНА  ГРИЖА.

Забележка:  При  дължина  на  иглата  0,75  mm  може  да  е  препоръчително  да  използвате  анестетичен  крем  след  това
(напр.  крем  Emla).  Моля,  обърнете  внимание  на  времето  на  експозиция  на  производителя

Важна  забележка:  По  време  на  лечението  писалката  за  игла  никога  не  трябва  да  се  обръща  с  главата  надолу  (главата  
на  иглата  сочи  нагоре).  Течността  в  главата  на  иглата  може  да  потече  в  отделението  на  двигателя  и  да  причини  
непоправима  повреда  (обратен  поток  на  течността).

6.6  ИНСТРУКЦИИ:  СТЪПКА  ПО  СТЪПКА.

Избягвайте  да  докосвате  кожата  си  с  ръка  през  следващите  два  часа.  Избягвайте  
силно  изпотяване,  парни  бани  и  пряка  слънчева  светлина  в  деня  на  лечението.  
Не  се  гримирайте.

Решете  дали  искате  да  извършите  лечението  в  мрежов  режим  или  безжично.  
Прикрепете  желаната  приставка  за  игла  към  устройството  и  се  уверете,  че  е  
стабилна  и  не  е  повредена.  Пуснете  писалката  за  игла  в  действие  с  бутона  ВКЛ./
ИЗКЛ.  Желаната  дължина  на  иглата  може  да  се  зададе  само  когато  устройството  е  
включено.

Сега  сънят  е  най-добрата  почивка  за  вашата  кожа.  Ако  е  необходимо,  трябва  да  
смените  калъфката  на  възглавницата  си  предварително.  В  дните,  които  следват  
между  процедурите,  можете  допълнително  да  подобрите  резултатите  от  лечението  
със  специалните  дневни  кремове  от  DERMIDA® .

Сега  стегнете  с  два  пръста  областта  на  кожата,  която  искате  да  третирате.  
Плъзнете  писалката  по  кожата  в  желания  модел.
Уверете  се,  че  сте  пробождали  всяка  област  от  кожата  между  5  и  8  пъти.

Отстранете  грима  и  почистете  третираните  части  на  тялото  с  обилно  количество  
вода  и  мекия  Treatment  Cleanser.  Вземете  малко  количество  Cleanser  и  го  смесете  
с  малко  хладка  вода.

Следващата  стъпка  е  да  премахнете  мъртвите  кожни  клетки  от  кожата  си.  За  целта  
ензимният  пилинг  се  нанася  неразреден  върху  кожата  с  четка  за  маска.  Не  
забравяйте  да  избягвате  областта  на  устата  и  очите.  Оставете  да  действа  около  
5-10  минути.  След  това  отстранете  обилно  с  вода  и  гъба,  без  да  оставяте  следи.  
Внимателно  подсушете  и  напръскайте  кожните  участъци  неразредени  с  
дезинфектанта  за  кожа  Alcoderm®  (време  на  престой  30  секунди).

Microneedling  е  перфектен  по  всяко  време  на  годината.  Ако  третираната  част  от  
тялото  е  изложена  на  слънце  е  необходима  специална  UV  защита  с  висок  
слънцезащитен  фактор.  За  целта  отстранете  тънкия  и  много  бързо  попиващ  
слънцезащитен  крем  DERMIDA®  UV  Protect

Сега  се  създава  нежна  и  интензивна  пяна  за  грижа.  Разнесете  тази  пяна  върху  
частта  от  тялото.  Масажирайте  го  нежно  и  след  това  го  измийте  обилно.

Преди  лечението  се  уверете,  че  имате  желаните  приставки  за  игли  и  
всички  продукти,  от  които  се  нуждаете.  Поддържайте  работното  място  хигиенично  
чисто  и  осигурете  подходящо  осветление.Преди  да  използвате  писалката,  трябва  
да  почистите  добре  кожата,  която  искате  да  третирате  и  да  я  дезинфекцирате  с  
Alcoderm®.

След  процедурата  каналите  на  кожата  ви  са  отворени  за  около  15  минути  и  са  особено  
податливи  на  високоефективни  маски.  Отстранете  DER  MIDA  ®

Microneedling  натоварва  кожата  ви.  Чувствителни  и  чувствителни  типове  кожа  вече  
използват  DERMIDA®  Възстановяващ  балсам  след  третиране.  Това  е  интензивно  
овлажняващ  и  антииритативен  балсам  за  грижа  за  незабавна  употреба  след  
инжектиране.  Възстановяващият  балсам  е  хигиенично  опакован  в  индивидуални  
сашета.  Разкъсайте  сашето  и  разнесете  балсама  върху  кожата  с  кръгови  движения.  
Оставете  да  се  абсорбира  напълно.

Като  цяло  имате  две  възможности  за  комбиниране  на  приложението  с  микронидлинг  
с  терапия  с  активна  съставка  (серум).  Работете  със  стерилен  серум  директно  с  
писалката  за  игли  или  използвайте  серум  за  последваща  грижа  след  лечението.  
Поради  фармацевтичната  чистота  и  по-високата  ефективност  препоръчваме  
използването  на  стерилна  ампула  с  активно  вещество.  Взимате  серума  с  
предоставената  фина  дозираща  спринцовка.  За  да  направите  това,  внимателно  
отстранете  бялата  капачка  от  ампулата.  Пробийте  сивата  преграда  със  спринцовката  
за  събиране  и  издърпайте  спринцовката,  за  да  я  отворите.  След  това  канюлата  може  
лесно  да  се  отстрани,  за  да  се  разнесе  безопасно  серума  върху  кожата.  Серумът  е  
високоефективен  и  съдържа  10  мл.Необходими  са  ви  само  2  до  3  мл  за  третиране  на  
лицето,  повече  за  тялото  в  зависимост  от  размера  на  третираната  зона.

Хидратираща  маска  от  опаковката.  Ако  има  такива,  отстранете  двата  защитни  
филма  и  поставете  маската  върху  третираната  част  на  тялото.

Крем  SPF  50+  и  нанесете  върху  третираната  зона.

Сега  се  отпуснете  за  10  до  15  минути  и  оставете  маската  да  си  свърши  работата.  
След  това  отстранете  маската  и  нежно  масажирайте  излишния  серум.
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ВНИМАНИЕ!

7.4  ПОЧИСТВАНЕ  НА  ПОВЪРХНОСТИТЕ

ВНИМАНИЕ!

7.1  ИНСПЕКЦИЯ

7.3  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  ПОВЪРХНОСТИ
ВНИМАНИЕ!

7.2  ДОГОВОРНИ  МАТЕРИАЛИ

7.5  ПОЧИСТВАНЕ  И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ  НА  УСТРОЙСТВОТО

•  леки  киселини  (т.е.  борна  киселина    10%,  оцетна  киселина    10%,  лимонена  киселина    10%)

(т.е.  сода  каустик,  амоняк  и  всички  съединения  с  pH  >  7)

Външно  почистване:

•  Никога  не  поставяйте  накрайника,  контролния  блок  или  захранването  в  автоклав  или  в  автоклав

•  Никога  не  поставяйте  накрайника,  контролния  блок  или  захранването  в  автоклав  или  в  автоклав

мека  кърпа,  напоена  с  почистващ/дезинфекционен  разтвор.

•  Съвместимост  на  материалите  при  избор  на  почистващи  препарати  и  дезинфектанти

•  Съвместимост  на  материалите  при  избор  на  почистващи  препарати  и  дезинфектанти

•  Етанол

•  Ацетон  и  бензин

Повърхностите  на  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  не  са  устойчиви  на:

•  Кабелът  на  наконечника,  накрайникът  и  останалата  част  на  наконечника

Повреда  от  течности.  Ако  препарати  или  дезинфектанти  попаднат  в  накрайника,  контролния  блок  или  
захранването,  може  да  възникне  късо  съединение.

Опасност  от  късо  съединение.  Съществува  риск  от  повреда  на  електронните  компоненти,  ако  компонентите  
на  писалката  MEDICAL  CONTROL  бъдат  демонтирани  и  почистени,  докато  все  още  са  електрически  свързани.

•  Никога  не  поставяйте  накрайника,  контролния  блок  или  захранващия  блок  в  почистващи  или

Може  също  така  да  корозира  електрически  и  механични  компоненти.

(напр.  солна  киселина    20%,  сярна  киселина    50%,  азотна  киселина    15%)

Дезинфектант  за  потапяне.

Повърхностите  на  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  са  устойчиви  на:

•  алкални  разтвори

Дезинфектант  за  потапяне.

Преди  и  след  всяка  употреба:

•  ароматни/халогенирани  въглеводороди  (напр.  фенол,  хлороформ)

•  Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  нейните  принадлежности  с  една

Чиста  ултразвукова  вана.

заразени,  както  е  описано  в  раздел  „7.5  Почистване  и  дезинфекция  на  
устройството“ .

Може  също  така  да  корозира  електрически  или  механични  компоненти.

Повреда  от  течности.  Ако  почистващи  препарати  или  дезинфектанти  попаднат  в  накрайника,  
контролния  блок  или  захранването,  може  да  възникне  късо  съединение.

Прегледите  могат  да  се  извършват  само  от  оторизирани  търговци.  Препоръчваме  
да  предавате  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  на  специализиран  търговец  на  
редовни  интервали  от  24  месеца  за  проверка  съгласно  спецификациите  на  
производителя.  Можете  да  направите  това  например  с  вашия  специализиран  търговец  
или  на  info@dermida.de  контакт.

Чиста  ултразвукова  вана.

•  алифатни  въглеводороди  (напр.  пентан,  хексан)

обмисли.

проверка.

•  Никога  не  поставяйте  накрайника,  контролния  блок  или  захранващия  блок  в  почистващи  или

За  да  почистите  писалката  MEDICAL  CONTROL,  използвайте  мек  почистващ  препарат  на  
сапунена  основа  и  дезинфектант,  одобрени  в  съответната  страна.  Въз  основа  на  следната  
съвместимост  на  материалите  можете  да  прецените  кои  почистващи  препарати  и  
дезинфектанти  са  най-подходящи.

•  повечето  неорганични  соли  и  техните  водни  разтвори  (напр.  натриев  
хлорид,  калциев  хлорид,  магнезиев  сулфат)

•  Изключете  захранването  преди  всяка  работа  по  почистване  и  поддръжка.

•  окислителни  киселини  (напр.  пероцетна  киселина)

•  силни  киселини

7.  ПОЧИСТВАНЕ  И  ПОДДРЪЖКА.
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8.1  НАКОНЕЧНИК,  ЗАРЯДНО  УСТРОЙСТВО  ЗА  БАТЕРИЯ

ВНИМАНИЕ!

9.1  МЕДИЦИНСКИ  МИКРОНИДЛИНГ

9.2  ЕСТЕТИЧНО  МИКРОДЕРМАБРАЗИО

ОТГОВОРНОСТ

8.2  ИГЛЕНИ  МОДУЛИ

Компонентите  са  видимо  заети  или  вече  не  функционират  нормално.

•  Без  обучение  от  производителя  или  оторизиран  търговец

Отговорност  на  доставящата  компания  (или  който  и  да  е  от  нейно  име)  е  да  осигури  
подходящо  обучение,  за  да  се  научи  какво  е  описано  в  това  ръководство  и  да  се  
гарантира,  че  лечението  се  извършва  правилно.  Въпреки  това  е  силно  препоръчително  
да  се  консултирате  предварително  с  местните  здравни  власти  за  всяко  задължение  
за  посещаване  на  препоръчани  или  задължителни  курсове  за  обучение  съгласно  
разпоредбите  на  различните  страни.

•  Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  нейните  принадлежности  само  в  оригиналната  опаковка

беше  извършено.

Писалка  за  игли  MEDICAL  CONTROLустройство

•  електрическата  система  на  помещението,  в  което  се  намира  NeedlingPen  MEDICAL

Щети  от  падане.  Ако  накрайникът  падне,  той  може  да  се  повреди.

Отговорност  на  доставящата  компания  (или  който  и  да  е  от  нейно  име)  е  да  осигури  
подходящо  обучение,  за  да  се  научи  какво  е  описано  в  това  ръководство  и  да  се  
гарантира,  че  лечението  се  извършва  правилно.  В  тази  връзка  ще  се  проведе  обучение  
с  висококвалифициран  персонал.

CONTROL  е  инсталиран  не  в  съответствие  с  приложимите  закони,  национални  
разпоредби  за  безопасност  и  европейски  стандарти.

•  Винаги  поставяйте  наконечника  върху  равна,  стабилна  повърхност,  така  че  да  не  го  прави

транспорт.

•  устройството  не  отговаря  на  тези,  съдържащи  се  в  това  ръководство

може  да  падне.

Винаги  съхранявайте  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  и  аксесоарите  му  при  
следните  условия:

Използват  се  инструкции,  препоръки  и  предупреждения.

•  Върнете  накрайника  в  държача  му  след  всяка  употреба,  за  да  го  запазите  безопасно.

YOYU  BRANDS  GmbH  не  носи  отговорност  за  безопасността,  надеждността  и

YOYU  BRANDS  GmbH  отхвърля  всякаква  отговорност  за  лични  наранявания  или  щети  
на  имущество,  причинени  от  неоторизирано  манипулиране  на  устройството,  липса  или  
недостатъчна  поддръжка  и  неспазване  на  разпоредбите,  съдържащи  се  в  това  ръководство.

•  Ако  накрайникът  бъде  изпуснат,  проверете  визуално  компонентите.

устройство

Ефективност  на  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  ако:

Писалка  за  игли  MEDICAL  CONTROL

•  Занесете  контролния  модул  или  накрайника  на  оторизиран  дилър,  ако

Винаги  съхранявайте  стерилните  иглени  модули  при  следните  условия:

8.  УСЛОВИЯ  ЗА  ТРАНСПОРТ  И  СЪХРАНЕНИЕ. 9.  ОБУЧЕНИЕ.

10.  ГРАЖДАНСКО  ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

температура  на  околната  среда

30%  до  65%

10%  до  90%Относителна  влажност

Относителна  влажност

48

въздушно  налягане

-15°C  до  +25°C

-10ºC  до  +40ºC

температура  на  околната  среда

49

540hPa  до  1070hPa
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Писалката  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  която  сте  закупили,  изисква  
използването  на  специални  материали  и  вещества  при  нейното  производство.  Може  също  
така  да  съдържа  опасни  вещества,  които,  ако  бъдат  неправилно  изпуснати  в  околната  
среда,  могат  да  окажат  въздействие  върху  околната  среда  и  човешкото  здраве.

•  Всички  условия  на  употреба,  които  не  са  предвидени  от  производителя.

Устройството  има  гаранция  срещу  дефекти  в  материалите  и  монтажа  от  завода  за  период  
от  дванадесет  месеца.

на  разположение  при  поискване,  за  да  предостави  всякаква  информация  относно  в  устройствата

•  Ремонтите  се  извършват  в  нашия  завод  или  в  специализирани  сервизи.  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  трябва  да  бъде  изпратена  предварително

съдържащите  се  опасни  вещества  и  тяхното  възстановяване  и  повторна  употреба  
или  относно  възможностите  за  повторна  употреба  на  старото  устройство.

Не  се  покриват  от  гаранцията  части,  подлежащи  на  износване  при  нормална  употреба,  
и  части,  които  са  се  повредили  поради  неправилна  употреба  или  лоша  поддръжка.

За  да  се  предотврати  изпускането  на  опасни  вещества  в  околната  среда  и  да  се  насърчи  
опазването  на  природните  ресурси,  производителят  трябва  да  улесни  повторната  
употреба,  възстановяването  и  рециклирането  на  материалите,  съдържащи  се  в  
устройството,  когато  потребителят  възнамерява  да  изхвърли  устройството.  
Публичните  органи  предприемат  подходящи  мерки,  така  че  потребителите,  
дистрибуторите  и  производителите  да  допринасят  за  събирането  на  ОЕЕО  и  да  ги  
задължават  да  ги  използват  повторно  или  рециклират.  Когато  изхвърляте  устройството,  
имайте  предвид,  че  се  прилагат  специални  национални  правни  разпоредби:

да  бъдат  одобрени  от  YOYU  BRANDS  GmbH.  Транспортните  разходи

•  YOYU  BRANDS  GmbH  не  носи  отговорност  за  каквито  и  да  било  прекъсвания  или  повреди

Устройството  може  да  се  повреди  или  да  спре,  ако  не  се  обслужва  редовно  от  YOYU  GmbH  или  оторизиран  
сервизен  център.  Моля,  свържете  се  със  сервизен  център  приблизително  на  всеки  24  месеца  след  
употреба  и  износване  на  вътрешните  компоненти.

клиентът  трябва  да  понесе.

на  услугата,  които  се  дължат  на  обстоятелства,  които  не  са

•  Обмислете  възможните  вредни  ефекти  върху

представени.

околната  среда  и  човешкото  здраве,  които  могат  да  бъдат  в

•  При  никакви  обстоятелства  клиентът  не  може  да  изисква  обезщетение  за  щети,  причинени  от

•  Не  изхвърляйте  уреда  като  битов  отпадък,  а  го  събирайте  отделно.  За  да  направите  
това,  свържете  се  с  компания,  която  е  специализирана  в  изхвърлянето  на  
стари  електрически/електронни  устройства  като  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL,  или  с  местните  власти  за  отпадъци.

опасни  вещества,  присъстващи  в  електрически  и  електронни  устройства  
или  неправилна  употреба  на  устройствата  или  техните  части

претърпя  повреда  на  устройството.

•  Ремонти  в  резултат  на  природни  бедствия,  механичен  удар,  повреда  на  
електрическата  система,  небрежност,  неправилна  употреба  или  злоупотреба  
с  уреда,  обслужване  или  ремонти  по

се  дължат.  Устройството,  за  което  се  отнася  това  ръководство

•  За  допълнителна  информация,  моля,  свържете  се  с  kontakt@prpmed.de

Използване  на  материали  и/или  от  лица,  които  не  са  упълномощени  от  YOYU  
BRANDS  GmbH.

се  състои  от  механични  части,  изработени  от  метал  и  пластмаса,  както  и  
електрически  компоненти.  Производителят  е  на  страната  на  потребителите

ДВАНАДЕСЕТ  МЕСЕЦА  ГАРАНЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
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УСЛОВИЯ,  КОИТО  НЕ  СЕ  ПОКРИВАТ  ОТ  ГАРАНЦИЯТА.

13.  ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА  УСТРОЙСТВОТО.

12 .

11.  ГАРАНЦИЯ.
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