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INLEIDING  EN  INFORMATIE  OVER  DIT

Met  het  apparaat  dat  je  hebt  gekocht,  kun  je  in  twee  modi  werken:  in  
de  draadloze  modus  dankzij  de  ingebouwde  lithiumbatterij  of  in  de  

modus  die  wordt  gevoed  door  een  snoer.

Medische  microneedling  wordt  uitgevoerd  met  behulp  van  het  
handstuk  waarop  een  steriele  naaldmodule  voor  eenmalig  gebruik  
is  bevestigd.  Deze  naaldmodule  bestaat  uit  kleine,  puntige  
applicators  (maximale  lengte  2,5  mm)  die  microperforaties  van  de  huid  
veroorzaken  en,  door  de  opperhuid  en  dermis  te  stimuleren,  zorgen  
voor  een  sterke  mechanische  huidvernieuwing  (collageeninductie).  
Daarna  ziet  de  huid  er  stralender  en  steviger  uit.

Microdermabrasie  wordt  uitgevoerd  met  behulp  van  het  handstuk  

waaraan  een  steriele  cartridge  voor  eenmalig  gebruik  is  bevestigd.  
Het  bestaat  uit  130  kleine,  puntige  micro-applicators  (maximale  lengte  
0,1  mm)  die  een  homogeen  peeling-effect  creëren  om  huidvernieuwing  
en  diepe  reiniging  te  stimuleren,  waarbij  dode  huidcellen  worden  
verwijderd.

De  MEDICAL  CONTROL  kan  worden  uitgerust  met  verschillende  accessoires

•  Medische  microneedling

(naaldpatronen)  worden  gebruikt  om  de  volgende  behandelingen  uit  
te  voeren:

•  Microdermabrasie

Dank  u  voor  de  aanschaf  van  de  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  

en  voor  het  vertrouwen  dat  u  in  ons  stelt.

HANDLEIDING

AANDACHT!

Het  juiste  behandelingsproces  en  de  toepassing  ervan  is  alleen  gegarandeerd  bij  gebruik  van  
gecertificeerde  originele  accessoires.

Gebruik  geen  niet-specifieke  en  niet-geteste  producten  (crèmes,  emulsies,

Deze  gebruiksaanwijzing  behandelt  de  technologie  en  het  scala  aan  functies  van  de  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  de  specifieke  accessoires.  Het  bevat  belangrijke  
informatie  voor  een  veilige  installatie,  veilige  bediening  en  onderhoud  van  het  apparaat  
en  voor  het  beoogde  gebruik.  Deze  handleiding  is  beperkt  tot  alle  informatie  die  
essentieel  is  voor  een  veilig  gebruik  van  het  apparaat.

gels,  serums,  pigmenten)  aangezien  deze  bijwerkingen  en/of  schade  aan  het  accessoire  kunnen  
veroorzaken
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BESTE  KLANT,
BESTE  KLANT,

1. INLEIDING  EN  INFORMATIE  OVER  DEZE  HANDLEIDING.



3  VEILIGHEIDBELANGRIJKE  VOORZORGSMAATREGELEN  VOOR  2  GEZONDHEID  EN  2.1  ALGEMENE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

2.2  PRODUCTSPECIFIEKE  VEILIGHEIDSINFORMATIE

•  Als  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  niet  wordt  gebruikt  of

of  transport,  op  een  toegankelijke  plaats  bewaren.

•  Gebruik  geen  220V  wisselstroom  aangezien  dit  brand  of  storingen  kan  veroorzaken.

•  Zorg  ervoor  dat  u  de  klant  erop  wijst  dat  de  contactpersoon

reinigen  met  een  mild  schoonmaakmiddel  en  ontsmettingsmiddel.

•  De  technische  gegevens  in  deze  handleiding

•  Gebruik  voor  elke  klant  een  nieuwe  naaldmodule  in  steriele  verpakking.  Controleer  vóór  de  behandeling

of  de

•  Het  handstuk  tijdens  gebruik  door  een  handstukhoes

accessoires  en  alle  handstukkabels  zijn  in  goede  staat.

met  matige  tussenpozen  van  24  maanden  voor  inspectie  naar  een  erkende  dealer  worden  gestuurd.

dit  soort  toepassingen  zijn  getest.

Medische  microneedling  vereist  speciale  voorzorgsmaatregelen  voor  gezondheid  en  veiligheid,  zoals  

aangegeven  in  de  lijst,  en  mag  alleen  worden  uitgevoerd  door  een  voldoende  opgeleid  persoon,  volgens  de  

voorschriften  en  wetten  die  in  verschillende  landen  van  kracht  zijn.

volgens  de  geldende  voorschriften  afvoeren.

Vlekken  moeten  de  eerste  twee  tot  drie  dagen  na  de  behandeling  worden  vermeden.

de  bedrijfs-,  transport-  en  opslagvoorwaarden  in  acht  nemen  en  naleven

Microdermabrasie  vereist  speciale  voorzorgsmaatregelen  voor  de

•  De  gebruikte  of  defecte  cartridges  en  hun  verpakking

de  naaldmodules  of  iets  anders

•  Het  handstuk  periodiek  voor  zichtbare  vervuiling

•  Gebruik  alleen  originele  accessoires  en  reserveonderdelen.

•  De  naaldmodules  zijn  steriele  wegwerpproducten  (consumables)  en

verpakking  niet  beschadigd  is  en  dat  de  houdbaarheidsdatum  niet  is  verstreken.  Het

batchnummer  van  de  gebruikte  naaldmodules

U  kunt  ideale  resultaten  bereiken  met  de  procedure  van  de  matrix-naaldsysteembehandeling.

•  Kinderen  moeten  onder  toezicht  staan  en  mogen  de  naald  niet  gebruiken

•  Volg  alle  stappen  om  het  apparaat  voor  de  behandeling  te  desinfecteren.

•  Zorg  ervoor  dat  de  naaldmodules  nooit  in  contact  komen  met  verontreinigde  voorwerpen,  zoals  b.v.  B.

kleding  in  aanraking  komt.  Verontreinigde  naaldmodules  mogen  niet  worden  gebruikt  en  moeten

onmiddellijk  worden  weggegooid

•  Lees  deze  gebruiksaanwijzing  zorgvuldig  en  volledig  door.

•  Volg  de  veiligheidsregels.  Houd  de  werkplek  hygiënisch  schoon

beschermende  film  zijn  bedekt.  Het  handstuk  moet  vóór  het  aantrekken  zijn

penetratie.

noteer  de  betreffende  klantenkaart  om  eventuele  problemen  te  voorkomen

•  Gebruik  alleen  actuele  en  steriele  preparaten  voor  de  behandeling

•  De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  voor  controle  op  a

•  Deze  handleiding  is  bedoeld  voor  alle  personen  die  de

mag  slechts  één  keer  worden  gebruikt.

controleren.

Speel  Pen  MEDISCHE  CONTROLE.

•  Draag  wegwerpbare  nitril-  of  latexhandschoenen,  oog-  en  lipbeschermingsmasker,  wegwerpkap  en

schort  voor  aanvang  van  de  behandeling  en  tijdens  alle  operaties.

•  Tijdens  gebruik  moet  het  handstuk  volledig  bedekt  zijn  met  een

te  vermijden  met  de  vers  behandelde  huid.  Vers  behandelde  huidgebieden  moeten  worden  beschermd

tegen  besmetting  en  UV-straling.

en  zorg  voor  voldoende  verlichting.

van  de  naaldmodules  zijn  bedekt  met  een  beschermfolie.

•  Vermijd  storingsbronnen  door  in  de  buurt  van  de  NeedlingPen  MEDICAL .  te  zijn

•  Houd  het  handstuk  altijd  stevig  vast  voordat  u  het  inschakelt  of  op  de  plank  plaatst.  Als  een  onbeveiligd

handstuk  wordt  ingeschakeld,  kan  het  door  trillingen  bewegen  en  letsel  veroorzaken.

bescherming

Stuur  naar  uw  dealer  als  het  beschadigd  is,  als  het  niet  normaal  werkt,  of  als  er  vloeistof  in  het

apparaat  of  het  handstuk  is  gekomen.

•  Overhandig  deze  gebruiksaanwijzing  bij  elke  eigendomsoverdracht  van  de  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL.

volledig  opgeladen  is,  de  stekker  uit  het  stopcontact  halen  en  in  de  handstukhouder  bewaren  om  te

voorkomen  dat  het  apparaat  wegrolt  of  valt.

•  Zorg  ervoor  dat  er  geen  vloeistoffen  in  het  handstuk  of  de  voeding  komen

fabrikanten  te  melden.

•  Pas  nooit  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL-
accessoires  aan.

Gebruik,  reinig,  desinfecteer  en  bewaar  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

BEDIENING  Er  worden  geen  mobiele  apparaten  gebruikt.

•  Gebruik  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  alleen  als  het  apparaat:

•  We  raden  u  aan  om  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  in  de  regel  te  gebruiken

•  Het  huidgebied  van  de  patiënt  vóór  de  behandeling  met

Gezondheid  en  veiligheid  die  in  de  lijst  zijn  opgenomen.

beschadigd  is,  in  een  speciale  container  volgens  de  voorschriften  in  uw  land

,

•  Andere  irritante  situaties  zoals  zwembad-  en  saunabezoek,  ablatieve  of  chemische  peeling  en

ontharen  van  de  behandelde

2.  BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.
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1  CONTRA-INDICATIESFORMICRONAALINGEN
MICRODERMABRASIE:

.2

2.6  BEDOELD  GEBRUIK,  OM  -
TOEPASSINGSGEBIED  EN  JUIST  GEBRUIK

4 .

2.4.2  ONGEWENSTE  REACTIES

2.6.2  TOEPASSINGSGEBIED

2.6.1  BEDOELD  GEBRUIK

2.4  CONTRA-INDICATIES  EN  BIJWERKINGEN 2 .  5  VEREISTE  GEBRUIKERSKWALIFICATIES

•  Personen  onder  de  18  jaar  zonder  toestemming  van  de  ouders  of  voogd.

•  Ongemak  op  de  eerste  dag  van  de  behandeling  •  Huidirritatie

(zoals  jeuk  of  een  warm  gevoel  in  het  behandelde  gebied),  die  gewoonlijk  optreedt  binnen  de  eerste  12  tot

72  uur  na  de  behandeling

•  Behandeling  van  lijntjes/rimpels  voor  huidverjonging  •  Fysiologische

verbetering  van  de  huidactiviteit  door  stimulatie

•  Elke  vorm  van  actieve  acne  in  het  te  behandelen  gebied.

•  Systemische  infecties  en  virale  ziekten  (bijv.  hepatitis  A,  B,  C,

Toepassingen  voor  microdermabrasie:

en  op  het  lichaam

medische  behandelingen  die  de  dikte  en  integriteit  van  de  opperhuid  aantasten.

Met  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  kunt  u  met  verschillende

specifiek  voor  de  medische  behandeling  van  een  gezonde  huid  met  als  doel:

D,  E  of  F,  HIV-infectie)  of  acute  lokale  huidinfecties  (bijv.  herpes,

•  Voor  microdermabrasie:  speciale  steriele  naaldpatronen  voor  eenmalig  gebruik  met:

De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  de  accessoires  mogen  niet  worden  gebruikt  door  personen  met  

beperkte  fysieke,  zintuiglijke  of  mentale  vermogens  of  door  kinderen.  Het  apparaat  en  de  accessoires  

mogen  niet  worden  gebruikt  door  personen  zonder  ervaring  of  kennis,  tenzij  ze  onder  toezicht  staan  of  

instructies  hebben  gekregen.

•  Passende  opleiding  van  de  fabrikant  of  diens  distributeur  of  andere  bevoegde  instantie,  zowel  met  betrekking

tot  de  veiligheidsaspecten  (zoals  aangegeven  in  de  gebruiksaanwijzing)  als  de  technische,  hygiënische  en

esthetische  aspecten  van  de  behandelingen.

Toepassingen  voor  medische  microneedling:

de  opperhuid

ziekten,  infecties  van  de  luchtwegen,  het  cardiovasculaire  systeem  of  de  te  behandelen  huid.

Gebied.

•  Tijdens  chemotherapie,  bestralingstherapie  of  hoge  doses

Stimuleert  huidvernieuwing  en  dieptereiniging  en  verwijdert  dode  huidcellen.

het  gebied.

•  Zwangerschap  en  borstvoeding

In  sommige  gevallen  kunnen  tijdens  en  na  de  behandeling  milde  bijwerkingen  optreden.  Deze  bijwerkingen  

staan  hieronder  vermeld.

die  de  normale  re-epithelialisatie  van  de  huid  veranderen  (bijv.  diabetes,  mediterrane  anemie,  enz.)  of

die  chemotherapie  ondergaan.

•  Hyperpigmentatie

•  Personen  die  lijden  aan  allergieën,  epilepsie,  infecties  of  auto-immuunziekten

Indien  de  verantwoordelijke  voor  de  behandeling  ook  maar  de  minste  twijfel  heeft  dat  de  veiligheid  van  de  te  

behandelen  patiënt  niet  gegarandeerd  is,  b.v.  B.  wegens  ziekte  of  secundaire  aandoeningen  dient  de  

behandeling  per  direct  te  worden  onderbroken  of  gestaakt.

verdwijnen

•  Behandeling  voor  de  esthetische  correctie  van  gezichtsimperfecties

•  Als  de  behandeling  gecombineerd  wordt  met  andere  esthetische

•  Voor  medische  microneedling:  de  steriele  wegwerpnaaldmodule,  bestaande  uit  puntige  applicators

(maximale  lengte  2,5  mm),  werd

De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  mag  alleen  worden  gebruikt  door  personeel  dat  aan  de  volgende  eisen  

voldoet:

•  Open  wonden,  eczeem  of  uitslag  in  het  te  behandelen  gebied

•  Basiskennis  van  medische  microneedling  en  microdermabrasie  •  Kennis  van  hygiëne-  en  veiligheidsvoorschriften

•  Kennis  van  de  risico's  en  bijwerkingen

couperose).
Accessoires  (naaldpatronen)  om  de  volgende  behandelingen  uit  te  voeren:

ontwikkeld  voor  huidverjonging.  Bij  microneedling  worden  de  oppervlaktelagen  van  de  huid
gestimuleerd  en  kunnen  tijdens  het  mechanische  proces  microlaesies  ontstaan.  Daarna  heeft  de

huid  een  pauze  nodig  om  cellen  uit  te  wisselen  en  te  regenereren.

•  Personen  die  lijden  aan  ziekten  of  die  worden  behandeld  met  medicijnen

•  Om  mensen  te  behandelen  met  zichtbaar  oedeem  en  blauwe  plekken  in  de

therapie  met  corticosteroïden

•  Milde,  tijdelijke  huidexfoliatie  die  gewoonlijk  binnen  acht  dagen  verdwijnt

•  Behandeling  van  littekens,  acnelittekens  en  striae

speciale,  puntige  micro-applicators  (maximale  lengte  0,1  mm)  die  een  homogeen  peeling-

effect  creëren  om

2.  BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.
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2.6.3  JUIST  GEBRUIK

symbolen

4.1  TECHNISCHE  SPECIFICATIES

betekenis

2.7  SYMBOLEN  OP  HET  PRODUCT

De  voor  de  behandelingen  benodigde  beschermhoezen  van  het  handstuk  zijn  niet  
bij  de  levering  inbegrepen.  Passende  accessoires  voor  het  handstuk  kunnen  worden  
aangevraagd  bij  geautoriseerde  dealers  of  onze  online  shop,  zie  "4.3  Accessoires  
en  reserveonderdelen".

De  hieronder  beschreven  symbolen  zijn  te  vinden  in  deze  gebruiksaanwijzing,  op  de  
NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  zijn  accessoires  of  op  de  verpakking:

Alle  behandelingen  die  met  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  worden  uitgevoerd  
(medische  microneedling  en  microdermabrasie)  moeten  plaatsvinden  in  een  droge,  
schone,  rookvrije  ruimte  onder  perfecte  hygiënische  omstandigheden.  De  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  moet  worden  voorbereid,  gebruikt  en  verzorgd  zoals  beschreven  
in  deze  gebruiksaanwijzing.  Met  name  moet  worden  voldaan  aan  de  geldende  eisen  
voor  de  inrichting  van  werkplekken  en  de  te  gebruiken  materialen.

Correct  gebruik  vereist  alleen  de  volgende  patiëntengroepen:

De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  komt  overeen  met  de:

1x  handstuk

•  Gezonde  volwassen  mannen  en  vrouwen

Gevaar!

Richtlijnen  2006/42/EG  en  2004/108/EG

1x  kabel  voor  het  handstuk

Onjuist  gebruik  vindt  plaats  wanneer  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  of  de  
accessoires  worden  gebruikt  op  een  andere  manier  dan  beschreven  in  deze  
gebruiksaanwijzing  of  wanneer  de  gebruiksomstandigheden  niet  in  acht  worden  genomen.  
De  behandeling  is  verboden,  vooral  in  het  geval  van  contra-indicaties  (zie  paragraaf  “2.4  
Contra-indicaties”)

De  behuizing  biedt  bescherming  tegen  grof  stof  en

1x  acculader

Waterdruppel

1x  handstukbakje

1x  gebruiks-  en  onderhoudshandleiding

2x  naaldmodules

apparaat

De  case  biedt  bescherming  tegen  waterdruppels

Correct  gebruik  betekent  ook  dat  deze  handleiding,  in  het  bijzonder  paragraaf  "2.2  
Productspecifieke  veiligheidsinstructies",  volledig  is  gelezen  en  begrepen.

MEDISCHE  CONTROLE  naaldpen

IPX6
IP21

2.  BELANGRIJKE  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. 3.  LEVERINGSOMVANG.

LEVERINGSOMVANG

4.  APPARAATINFORMATIE.

beschermingsklasse

frequentie  oscillatie:

motor

nominale  spanning

2

DC-precisiemotor

bedrijfsmodus:

5VDC

Draadloze

600g

energieverbruik

Snelheid  1:  108  pulsen/sec

Productafmetingen  (L  x  B  x  H)

10

1w

Snelheid  2:  111  pulsen/sec

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

11

Snelheid  3:  115  pulsen/sec

Gewicht  handstuk

Snelheid  4:  119  pulsen/sec

80g

batterijmodel

Snelheid  5:  121  pulsen/sec

totale  gewicht

Modelcode:  13/00294-00

Snelheid  6:  126  pulsen/sec



4.3  ACCESSOIRES  EN  RESERVEONDERDELEN

4.2  BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  kan  in  twee  verschillende  modi  worden  
bediend:  in  draadloze  modus  zonder  kabel  en  in  modus  met  een  aangesloten  AC-

voedingskabel.

Beschrijving  artikel

apparaat

hoeveelheid

MEDISCHE  CONTROLE  naaldpen

Dubbele  werkinstellingsschaal

Inschakelen /  snelheidsweergave

(PD/DS-systeem)

De  volgende  accessoires  en  reserveonderdelen  zijn  alleen  verkrijgbaar  bij  
geautoriseerde  dealers.

reserveonderdeel

Oplaadbare  batterij

Omschrijving

Aan/uit-knop

inhoud

Accessoires

hoeveelheid

DUBBELE  SCHAAL.

ADVERTENTIE.

KNOP.

NAALDMODULES.

ACCU.

4.  APPARAATINFORMATIE. 5.  INBEDRIJFSTELLING  EN  GEBRUIK.

1

lithium  batterij

13/00294-00

130AN

1

13

–

1

30%  tot  75%

Naaldmodules  voor  medische  

microneedling

1

verpakking

MEDISCHE  CONTROLE

Handstuk  kabel

700hPa  tot  1070hPa

handleiding

1

1

bedrijfstemperatuur

microdermabrasie

MEDISCHE  CONTROLE

verpakking

1

–

12

luchtdruk

1

stekker

vochtigheid

Naaldmodules  voor

1  stuk  in  steriele

Handstuk  NeedlingPen

–

1  stuk  in  steriele

9MN  0.18

+15  °C  tot  +25  °C

1

1

naaldpen



5.3  LAADMODUS

1  DRAADLOZE  MODUS:  NAALDPEN  
MEDISCHE  CONTROLE
5 .

AANDACHT!

5.4  IN-  EN  UITSCHAKELEN:  AAN  EN  UIT

5.2  BEDRADE  MODUS:

AANDACHT!

AANDACHT!

NAALDPEN  MEDISCHE  CONTROLE

2.  Sluit  de  voedingsadapter  aan  op  het  stopcontact

Het  apparaat  wordt  gebruikt  door  de  interne  batterij  te  laten  werken,  zonder  

kabelverbinding.

Tijdens  het  opladen  licht  de  oplaadindicator  

rood  op

3.  Om  de  batterij  op  te  laden:  Steek  de  AC-adapter  in  een  stopcontact

•  Alleen  de  naaldmodules  vermeld  in  hoofdstuk  "4.3  Accessoires  en  reserveonderdelen"  op  pagina  12,
Gebruik  accessoires  en  reserveonderdelen.

en  sluit  aan  op  de  uitgang  van  de  voeding

Wanneer  u  de  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  in  bedrade  modus  gebruikt,  pas  dan  op  dat  u  niet  over  het  snoer  struikelt.  Een  

misplaatste  kabel  kan  struikelgevaar  opleveren.

Het  apparaat  werkt  op  netstroom  door  het  met  de  kabel  op  een  stopcontact  aan  te  sluiten

•  Zorg  ervoor  dat  alle  kabels  zo  worden  gelegd  dat  niemand  erover  kan  struikelen  of  dat  ze

In-  en  uitschakelen  van  de

Naaldpen  MEDISCHE  CONTROLES

Wanneer  het  opladen  is  voltooid,  wordt  de  

oplaadindicator  groen

Als  het  handstuk  bij  het  inschakelen  niet  stevig  wordt  vastgehouden,  kan  het  door  de  trillingen  ongecontroleerd  bewegen.

onbedoeld  kan  trekken.

•  Houd  het  handstuk  stevig  vast  voordat  u  het  inschakelt.

Houd  de  aan/uit-knop  2-3  seconden  ingedrukt  om  het  

apparaat  in  of  uit  te  schakelen

1.  Sluit  de  power  pack  aan  met  de  jackplug

Gevaar  voor  storing  van  de  MEDICAL  CONTROL-naaldpen  Ongeschikte  accessoires  en  

reserveonderdelen  kunnen  de  werking  en  veiligheid  van  de  MEDICAL  CONTROL-naaldpen  nadelig  beïnvloeden.  De  

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  kan  beschadigd  raken,  defect  raken  of  defect  raken.

14 15

5.  INBEDRIJFSTELLING  EN  GEBRUIK.

LADEN  (ROOD).

ZET  AAN /  UIT.

GELADEN  (GROEN).
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7  NAALDMODULES  PLAATSEN  OF  VERVANGEN

5.5  DE  STIMULATIEFREQUENTIE  EN  SNELHEID  INSTELLEN 5 .  6  BESCHERMENDE  DEKSEL  AAN  HANDSTUK  EN  KABEL  BEVESTIGEN

5 .

AANDACHT!

AANDACHT!

•  Om  de  naaldmodule  te  verwijderen,

•  Vermijd  storingsbronnen  door  ervoor  te  zorgen  dat  er  geen  draagbare  of  mobiele

rust  op  het  oppervlak.

•  De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  alleen  bij  een  kamertemperatuur  tussen  +15  °C

stevig  in  het  handstuk.

•  Alleen  originele  naaldmodules  voor  medische  microneedling  en  microdermabrasie

•  Houd  de  basis  van  de  patroon  vast  om  deze  in  het  handstuk  te  plaatsen.

•  De  naaldmodule  in  de  draad

De  naaldmodule  kan  in  alle  mogelijke

oriëntaties  worden  gebruikt.

•  Schakel  het  handstuk  uit  voordat  u  de  naaldmodules  vervangt.

Condensatieschade:  Als  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  wordt  blootgesteld  aan  grote  
temperatuurschommelingen,  bijvoorbeeld  tijdens  transport,  kan  condens  zich  binnenin  verzamelen  en  de  
elektronische  componenten  beschadigen.

•  Informeer  patiënten  over  het  risico  van  storingsbronnen.

draai  de  naaldpatroon  linksom  en  uit  het
handstuk

•  De  naaldmodules  worden  in  steriele  verpakking  verzonden.  Vlak  daarvoor

wachten  op  temperatuurverschil.

Hoe  de  naaldpatroon  vast  te  pakken.

Wanneer  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  in  de  bedrijfsmodus  staat,  kan  de  
stimulatiefrequentie  worden  gewijzigd  of  geregeld  door  kort  op  de  aan-knop  te  drukken.  Het  
apparaat  kan  met  in  totaal  zes  verschillende  snelheden  worden  bediend.  Het  handstuk  begint  
bij  lage  snelheid  en  gaat  over  naar  hoge  snelheid.

•  Plaats  het  handstuk  altijd  zo  op  de  handstukhouder  dat  de  naaldmodule  niet

gebruik  dat  geschikt  is  voor  het  meegeleverde  handstuk.

Om  het  handstuk  en  de  kabel  te  beschermen  tegen  verontreiniging  tijdens  de  
behandeling,  raden  wij  aan  om  een  wegwerpbare  kabelhoes  met  een  diameter  van  20-27  
mm  op  het  handstuk  te  monteren.

Draagbare  en  mobiele  HF-communicatieapparatuur:  Apparaten  zoals  mobiele  telefoons  of  WLAN-routers  
kunnen  de  werking  van  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  beïnvloeden  door  elektromagnetische  straling  uit  
te  zenden.  Een  veilige  werking  van  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  is  niet  langer  gegarandeerd.

en  +25  °C.

De  standaardsnelheid  is  108  stimulaties  per  seconde.  De  besturingseenheid  wordt  bij  elke  
inschakeling  automatisch  teruggezet  naar  deze  standaardinstelling.  De  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  heeft  een  frequentiebereik  van  108  -  126  (1-6  snelheidsniveaus)  
oscillaties  per  seconde  en  kan  in  zes  niveaus  worden  aangepast.

•  Zorg  ervoor  dat  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  vóór  gebruik  op  kamertemperatuur  is  gekomen.
Als  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  is  blootgesteld  aan  temperatuurschommelingen,  minimaal  3
uur  per  10  °C  voor  gebruik

•  Gooi  de  gebruikte  naaldmodule  die  niet  meer  nodig  is  voor  de  huidige  behandeling  weg.

•  Draai  de  naaldpatroon  met  de  klok  mee
totdat  u  weerstand  voelt.  De  naaldmodule
is  nu  op  zijn  plaats

•  Schakel  het  handstuk  uit.

apparaten  worden  gebruikt  in  de  buurt  van  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.
•  Controleer  of  de  naaldmodule  correct  is

geplaatst.

connector  van  het  handstuk.

Verminderde  functionaliteit  door  elektromagnetische  interferentie.

Verwijder  het  gebruik  uit  de  steriele  verpakking.

nemen.

SNELHEIDSWEERGAVE.

EEN  KENNISGEVING.

5.  INBEDRIJFSTELLING  EN  GEBRUIK.

BELANGRIJKE  OPMERKINGEN  VOOR  DE  NAALDMODULES
VOOR  MICRONEEDLING  EN  MICRODERMABRASIE
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AANDACHT!

[MATRIXNEEDLING  ® ]

5.8  NAALDMODUS  DIEPTE-AFSTELLING

SYSTEEMTHERAPIE

5.  INBEDRIJFSTELLING  EN  GEBRUIK.

Dit  instelsysteem  stelt  de  operator  in  staat  nauwkeurig  te  werken,  omdat  hij  altijd  precies  weet  hoe  ver  de  

naaldmodule  uitsteekt  voor  alle  soorten  behandelingen  (microneedling,  microprikken  en  microdermabrasie).

Voor  een  betere  visuele  controle  is  het  raadzaam  om  de  mate  van  uitsteeksel  aan  te  passen  terwijl  het  

handstuk  is  ingeschakeld.

microneedling  of  microdermabrasie),  de  indicatie  en  de  bijbehorende  naaldmodus.

•  De  mate  van  uitsteeksel  door  draaien  van  het  beweegbare  deel  van

Hoe  de  mate  van  

uitsteeksel  aan  te  passen.

•  De  mate  van  uitsteeksel  afhankelijk  van  de  kenmerken  van  de  huid  van  de  cliënt

het  handstuk  afstellen.  Gebruik  de  schaal  als  richtlijn  en  draai  totdat  de  markering  zich  in  de

gewenste  positie  bevindt.  Door

•  De  mate  van  uitsteeksel  (naaldlengte)  afhankelijk  van  de  behandeling  (medische)

Kies  de  cliënt  en  het  te  behandelen  gebied.

Het  handstuklichaam  is  uitgerust  met  een  gepatenteerd  dubbel  verstelsysteem  met  PD/DS-technologie,  het  

Performance  Deep /  Double  System,  dat  de  ingestelde  mate  van  uitsteeksel  aangeeft.

•  Zet  het  handstuk  aan.

Met  de  klok  mee  draaien  (wanneer  u  naar  de  cartridge  kijkt)  verhoogt  de  mate  van  uitsteeksel.

EEN  KENNISGEVING.



Actieve  ingrediënten:  papaja-extract,  bromelaïne,  mannitol,  vitamine  E

Actieve  ingrediënten:  ceramiden,  bamboe-extract,  allantoïne,  toverhazelaar,  vitamine  E

Actieve  ingrediënten:  DNA-reparatie-enzymen,  eiwitten,  planktonextract

Actieve  ingrediënten:  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoïne,  Ureum,  Hyaluron

Actieve  ingrediënten:  Matrixyl®,  Niacinamide,  Hyaluronzuur,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Cactusvijgwater

Na  de  basisreiniging  wordt  de  huid  optimaal  voorbereid  op  de  behandeling  met  een  enzympeeling.  
Dit  verwijdert  niet  alleen  dode  huidcellen,  maar  zet  ook  de  koers  voor  een  snelle  huidvernieuwing  na  
de  ingreep.  We  gebruiken  ingekapselde  papaja-enzymen  en  bromelaïne  in  onze  Enzymatic  Treatment  
Peeling,  omdat  beide  actieve  ingrediënten  bijzonder  zachtaardig  zijn  gebleken.

Vanwege  de  farmaceutische  zuiverheid  en  de  hogere  effectiviteit  raden  wij  het  gebruik  van  een  
steriele  ampul  met  werkzame  stof  aan.  Met  13  steriele  meso-serums  bieden  we  een  unieke  variëteit  
waarmee  je  specifiek  esthetische  oneffenheden  kunt  behandelen.  Voor  intensieve  hydratatie  is  vaak  een  
eerste  behandeling  met  de  Hyaluron  Booster  aan  te  raden.

Wij  zijn  de  pioniers  op  het  gebied  van  microneedling  en  collageeninductietherapie  in  Duitsland.

De  samenstelling  van  actieve  ingrediënten  varieert  sterk  per  toepassingsgebied.

Bij  het  naalden  met  de  elektrische  naaldpen  wordt  een  naaldkop  op  en  neer  bewogen,  wat  resulteert  
in  tot  18.000  slagen  per  minuut  met  hoogwaardige  apparaten.  Tijdens  deze  op-  en  neergaande  beweging  
wordt  de  naaldpen  over  de  huid  geleid,  waardoor  er  kleine  verticale  gaatjes  in  het  huidoppervlak  
achterblijven,  de  zogenaamde  perforatie.  Dit  proces  brengt  een  reeks  biologische  processen  op  gang  
die  de  huid  helpen  zichzelf  te  "herstellen"  en  te  vernieuwen.  Op  deze  manier  kan  een  groot  aantal  
huidproblemen  effectief  worden  behandeld.  Het  streven  is  200  tot  250  lekke  banden  per  cm²  voor  een  
optimaal  resultaat.

Voor  de  microneedling  moet  de  huid  grondig,  maar  toch  heel  voorzichtig,  worden  verwijderd  van  
dode  huidcellen,  talg,  make-up  en  huidonzuiverheden.

Na  de  behandeling  is  onmiddellijke  eerste  hulp  vereist.  Onze  Post  Treatment  Repair  Balm  levert  
precies  dat.  De  crème  versterkt  de  verzwakte  huidbarrière  en  brengt  de  huidbalans  weer  in  balans.  Het  
regelt  ook  de  pH  van  de  huid.  Intensief  verzorgend,  herstellend  en  constructief.  Voor  een  beter  gebruik  
is  de  crème  hygiënisch  verpakt  in  individuele  sachets.

Om  de  medische  behandeling  met  microneedling  systematisch  uit  te  voeren,  heeft  u  
naast  het  apparaat  ook  steriele  serums  en  verzorgingsproducten  nodig.

Tegelijkertijd  kunnen  de  huidbarrière  en  de  natuurlijke  beschermende  functie  van  de  huid  worden  
versterkt  met  hoogwaardige  reinigingsmiddelen.  We  bieden  de  Treatment  Cleanser  (Basic  Series)  
voor  de  gevoelige,  normale  en  gecombineerde  huid  en  de  Treatment  Purifying  Cleanser  voor  de  vette  
huid  die  vatbaar  is  voor  acne.

U  kunt  uw  huid  na  de  behandeling  goed  beschermen  door  uw  persoonlijke  gedrag.  Voor  invloeden  
van  buitenaf  -  zoals  UV-straling  -  heb  je  onze  UV  Protect  Cream  SPF50+.  Het  is  een  UV-beschermende,  
herstellende,  dunne  en  zeer  snel  intrekkende  zonbeschermingscrème  met  een  hoge  zonbeschermingsfactor  
van  80.  Het  is  gebaseerd  op  bewezen  UVB-  en  UVA-filters,  evenals  voedende  ingrediënten  voor  

huidstabilisatie.

Over  het  algemeen  heeft  u  twee  mogelijkheden  om  de  toepassing  microneedling  te  combineren  met  een  
therapie  met  werkzame  stoffen  (serum).  Ofwel  werk  je  direct  met  de  naaldstift  in  een  steriel  serum,  ofwel  
gebruik  je  na  de  behandeling  een  nazorgserum.

Door  speciaal  op  elkaar  afgestemde  actieve  ingrediënten  kunt  u  het  beste  uit  de  
behandeling  halen.

Haal  meer  uit  uw  behandeling.  Met  dagcrèmes  speciaal  afgestemd  op  uw  behandeldoel,  kunt  u  de  
behandeling  optimaal  aanvullen.  Wij  hebben  dagbehandelingen  voor  anti-aging,  cellulitis,  pigmentvlekken,  
littekens  of  een  vette  huid.  Gebruik  hiervoor  de  crème  als  dagverzorging  op  alle  dagen  tussen  uw  
behandelingen.  De  samenstelling  van  actieve  ingrediënten  varieert  sterk  per  toepassingsgebied.

Onze  unieke  Hydratatiemaskers  zijn  beschikbaar  voor  zowel  gezichts-  als  lichaamsbehandelingen.  Ze  
zorgen  voor  een  intensieve  hydratatie  van  de  huid,  ondersteunen  het  regeneratieproces  van  de  huid  en  
stimuleren  de  lichaamseigen  aanmaak  van  elastine  en  collageen.  Roodheid,  irritatie,  microtranen  en  
droogheid  worden  onmiddellijk  verminderd.  Met  dit  powermasker  heb  je  na  de  behandeling  gegarandeerd  
geen  serum  meer  nodig.

DAGELIJKSE  ZORG

SERUM

HYDRATATIE

NAALDEN

21

SCHOONMAAK

20

REPARATIEPELLEN

BESCHERMEN

6.  TOEPASSING:  [MATRIXNEEDLING  ® ]  SYSTEEMTHERAPIE.

DE  SYSTEMISCHE  
BEHANDELING  VAN  
PROBLEEMZONES.

8  STAPPEN  VOOR  EEN  PERFECT  RESULTAAT:



GEVAAR:

TOEPASSINGSGEBIEDEN

NAALDPEN  MEDISCHE  CONTROLE  NAALDKOPPEN.

SNELHEIDSNIVEAUS:

[MATRIXNEEDLING  ® ]

23

0,5  mm  -  1,0  mm

Pijnloze  levering  van  actieve  ingrediënten  zonder  downtime,

3  tot  4

Lippen,  BB  Glow,  Algemene  huidvernieuwing,  Nano  Peels,

1,0  mm  -  1,5  mm

microdermabrasie

4  tot  51,5  mm  -  1,0  mm

5  tot  6

Littekens,  acnelittekens,  striae,  cellulitis,  lokale  vetophopingen,  diepe  
rimpels,  melasma,  rimpels,  grove  poriën,  hyperpigmentatie,  
huidverkleuring

2,0  mm  -  2,5  mm

1  tot  20.2mm-0.5mm

22

2  tot  3

6.1  NAALDKOP /  SNELHEIDSNIVEAUS.

De  naaldkoppen  van  de  X-tra  CONTROL-  of  SMART  CONTROL-naaldpen  passen  niet  op  de  MEDICAL  
CONTROL  en  omgekeerd,  omdat  ze  verschillende  vergrendelingstechnieken  hebben.

naald  diepte

nano

Nr.  DA130058-2

snelheid

9s

Gebruik  alleen  originele  DERMIDA®-accessoires  voor  het  juiste  apparaat.

Nr.  DA130055-2

De  hier  vermelde  combinaties  zijn  slechts  richtwaarden.  De  daadwerkelijk  gebruikte  
instellingen  kunnen  variëren  op  basis  van  de  voorkeur  van  de  behandelaar  of  het  
huidtype.



dikke  huidtoepassingsgebieden snelheiddunne  huid notitiesserum

0,5  mm  -  1,0  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

Argireline  +

Omkering  van  de  oogcontour

Argireline  +

*

0,5  mm

Intense  anti-aging*

neus  en  neusbrug

*

0,25  mm

0,5  mm  -  1,0  mm

1

superieur

wallen  onder  de  ogen)

0,5  mm

0.25mm-0.5mm

fronslijn

Peptideboosters

1  -  3

Peptideboosters

0.25mm-0.5mm

0.25mm-0.5mm

Hyaluronzuur  booster

0,25  mm

1  -  3

gebied  rond  de  ogen

1  -  3

1  -  3

(kraaienpootjes,  oogrimpels,

jukbeenderen

voorhoofd  rimpels

2524

6.2  TOEPASSINGSGEBIEDEN.

*  Initiële  behandeling,  indien  nodig,  voor  intensieve  hydratatie
uitvoeren  met  de  Hyaluron  Booster.



toepassingsgebieden dikke  huid snelheiddunne  huid notitiesserum

(In  totaal)

en  neus-lippenplooien)

0,5  mm  -  0,75  mm

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

2  -  3

Grote  poriën

1,0  mm

0,5  mm

Intense  anti-aging*

Argireline  +

Controle

*

acne  littekens

Retinol  +  Vitamine  C

1,5  mm  -  2,0  mm

Sterke  rimpels

(mondhoeken,  marionetten

ouderdomsvlekken

2  -  40,5  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm

Peptideboosters

littekens  en

2

Rekken  en  littekenomkering

0,75  mm  -  1,0  mm

Huidskleur  imperfectie

0,5  mm

hyperpigmentatie  en

1,0  mm  -  1,25  mm

booster

mondstuk

3  -  4

26 27

6.2  TOEPASSINGSGEBIEDEN.

*  Initiële  behandeling,  indien  nodig,  voor  intensieve  hydratatie
uitvoeren  met  de  Hyaluron  Booster.



toepassingsgebieden dikke  huid snelheiddunne  huid notitiesserum

Rekken  en  littekenomkering

2  -  3

1,0  mm  -  1,5  mm

litteken

Huidskleur  imperfectie

1,0  mm  -  1,5  mm

0,75  mm  -  1,5  mm

Controle

3  -  5

0,75  mm  -  1,5  mm

cellulitis

Lipolyse  Booster

uitrekken  en

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

Striae

Rekken  en  littekenomkering

1,0  mm  -  1,5  mm

1,5  mm

pigmentvlekken

3  -  5

1,5  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

cellulitis  omkering

4  -  5

0,75  mm  -  1,0  mm

Lokale  vetkussentjes

6.2  TOEPASSINGSGEBIEDEN.

28 29



toepassingsgebieden dikke  huid snelheiddunne  huid notitiesserum

lippen

Omkering  van  acne  en  vette  huid

0.25mm-0.5mm

BB  gloed

0.25mm-0.5mm

0.25mm-0.4mm

1  -  2

0.25mm-0.4mm

haargroei

lipversterker

1  -  2

0.25mm-0.5mm

vettige  huid

DM  Cell  Brightening  
Foundation*

0,25  mm  -  0,75  mm

0,25  mm  -  1,0  mm

1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm 1  -  3

Haargroeiboosters

3130

6.2  TOEPASSINGSGEBIEDEN.

*  Let  op  onze  aparte  BB  Glow  instructies.



HUIDVERNIEUWING  EN  RIMPELPREVENTIE

LICHTE  TOT  MIDDELGROTE  RIMPELS

DIEPE  RIMPELS

na  de  behandeling

NAALDEN

Nr.  DA143732

Nr.  DA143727

na  de  behandeling

Crème  SPF  50+

Behandelingsscrub

HYDRATATIE

Nr.  DA155613-1

Crème  SPF  50+

SCHOONMAAK

NAALDEN

reinigingsmiddel

Nr.  DA300165

DAGELIJKSE  ZORG

Behandelingsscrub

Nr.  DA141852

Nr.  DA143722-1

Hydratatie  gezichtsmasker

UV-bescherming

behandelingen

Naaldstift  0,5  mm

REPARATIE

Nr.  DA300165

Naaldstift  0,25  

mm

Reparatie  balsem

Nr.  DA155601-1

Nr.  DA143722-1

na  de  behandeling

HYDRATATIE

Intense  anti-aging*

SCHOONMAAK

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA141852

REPARATIE

Crème  SPF  50+

PELLEN

reinigingsmiddel

PELLEN

enzymatisch

Nr.  DA161206

PELLEN

Dagelijkse  behandeling  zorg

Nr.  DA113200

behandelingen

Dagelijkse  behandeling  zorg

Dagelijkse  behandeling  zorg

BESCHERMEN

Nr.  DA143722-1

Reparatie  balsem

SERUM

Hydratatie  gezichtsmasker

Nr.  DA141852

Naaldstift  0,75  

mm  -  1,0  mm

Nr.  DA143727

Nr.  DA113200

BESCHERMEN

DAGELIJKSE  ZORG

SERUM

Nr.  DA161206

Reparatie  balsem

Behandelingsscrub

Nr.  DA143732

SERUM

Basis  serie

REPARATIE

Nr.  DA113200

Hydratatie  gezichtsmasker

Basis  serie

Basis  serie

enzymatisch

Nr.  DA143727

reinigingsmiddel

NAALDEN

Nr.  DA143732

Nr.  DA161206

EGF-celbooster

Hyaluronzuur  booster

behandelingen

Nr.  DA180051-3

enzymatisch

UV-bescherming

HYDRATATIE

BESCHERMEN

Nr.  DA300165

SCHOONMAAK

UV-bescherming
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6.3  GEZICHTSBEHANDELING  PRODUCTSELECTIE.

*  Initiële  behandeling,  indien  nodig,  voor  intensieve  hydratatie
uitvoeren  met  de  Hyaluron  Booster.



VOORHOOFD  RIMPELS

PERIORAL  LIJNEN  (HOEK  VAN  DE  MOND,  MARIONET  EN  NASOLABIALE  LIJNEN)

PERIORBITALE  RIMPELS  (OOGRIMPELS,  KOEVOETJES  EN  ZAKKEN)

na  de  behandeling

Booster*

Nr.  DA161206

Dagelijkse  behandeling  zorg

UV-bescherming

Booster*

Nr.  DA143727

HYDRATATIE

Nr.  DA141852Nr.  DA161206

SCHOONMAAK

NAALDEN

behandelingen

Nr.  DA143722-1

UV-beschermingna  de  behandeling

Nr.  DA300165

HYDRATATIE

UV-bescherming

behandelingen

Naaldstift  1,0  mm

Hydratatie  gezichtsmasker

Nr.  DA113200

NAALDEN

Reparatie  balsem

Nr.  DA143732

Nr.  DA141852

reinigingsmiddel

HYDRATATIE

Oogcontour

Crème  SPF  50+

Nr.  DA143722-1

Hydratatie  gezichtsmasker

Crème  SPF  50+

reinigingsmiddel

Nr.  DA155607-1

PELLEN

Basis  serie

Nr.  DA161206

behandelingen

Crème  SPF  50+

Geen  peeling  aan  

te  raden.

DAGELIJKSE  ZORG

Dagelijkse  behandeling  zorg

BESCHERMEN

Nr.  DA143727

na  de  behandeling

SERUM

Hydratatie  gezichtsmasker

Nr.  DA113200

omkering

Nr.  DA141852

REPARATIE

DAGELIJKSE  ZORG

SERUM

Geen  peeling  aan  

te  raden.

Basis  serie

Nr.  DA300165

enzymatisch

Nr.  DA155614-1

reinigingsmiddel

DAGELIJKSE  ZORG

REPARATIE

Nr.  DA143727

Naaldstift  0,25  mm

Basis  serie

Dagelijkse  behandeling  zorg

Argireline  +  peptiden

Nr.  DA113200

SCHOONMAAK

NAALDEN

Nr.  DA143722-1

Reparatie  balsem

Argireline  +  peptiden

SERUM

Behandelingsscrub

Nr.  DA300165

REPARATIE

BESCHERMEN

Naaldstift  0,75  mm

BESCHERMEN

Nr.  DA155614-1

SCHOONMAAK

Reparatie  balsem
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6.3  GEZICHTSBEHANDELING  PRODUCTSELECTIE.

*  Initiële  behandeling,  indien  nodig,  voor  intensieve  hydratatie
uitvoeren  met  de  Hyaluron  Booster.



PIGMENTELE  EN  LEEFTIJDSMARKTEN

LITTEKENS  EN  ACNE-LITTEKENS

GROTE  PORIN

DAGELIJKSE  ZORG

booster

Nr.  DA161206

Nr.  DA141852

enzymatisch

UV-bescherming

Dagelijkse  behandeling  zorg

Nr.  DA143727

PELLEN

Reparatie  balsem

Dagelijkse  behandeling  zorg

SCHOONMAAK

NAALDEN

behandelingen

Nr.  DA143732

Imperfectiecontrole

BESCHERMEN

Nr.  DA155606-1 Nr.  DA113200

Nr.  DA300165

HYDRATATIE

Rekken  &  litteken

Stretch  &  Litteken  Serie

SERUM

Nr.  DA161206

NAALDEN

enzymatisch

Nr.  DA143732

Nr.  DA155605-1

reinigingsmiddel

HYDRATATIE

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA143730

Crème  SPF  50+

Nr.  DA143722-1

Hydratatie  gezichtsmasker

omkering

SCHOONMAAK

Huidskleur  serie

PELLEN

Basis  serie

UV-bescherming

reinigingsmiddel

NAALDEN

Nr.  DA300165

SCHOONMAAK

DAGELIJKSE  ZORG

na  de  behandeling

huidskleur

Nr.  DA143732

na  de  behandeling

SERUM

REPARATIE

Nr.  DA300165

REPARATIE

Nr.  DA143722-1

Nr.  DA141852

REPARATIE

Naaldstift  1,0  mm

behandelingen

Nr.  DA113200

Behandelingsscrub

UV-bescherming

enzymatisch

Crème  SPF  50+

PELLEN

HYDRATATIE

BESCHERMEN

Nr.  DA143722-1

na  de  behandeling

Reparatie  balsem

Dagelijkse  behandeling  zorg

Hydratatie  gezichtsmasker

Nr.  DA113200

behandelingen

reinigingsmiddel Crème  SPF  50+

Reparatie  balsem

Retinol  +  Vitamine  C

SERUM

Behandelingsscrub

Nr.  DA161206

Hydratatie  gezichtsmasker

Nr.  DA141852

BESCHERMEN

Naaldstift  0,5  mm

Behandelingsscrub

Nr.  DA155608-1

Nr.  DA143731

Naaldstift  1,0  mm

6.3  GEZICHTSBEHANDELING  PRODUCTSELECTIE.
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CELLULITE  EN  WEEFSEL  ZWAKTE

LICHAAMSRIMPELS

LITTEKENS,  STRETCH  MARK  EN  ZWANGERSCHAP  MARK

BESCHERMEN

omkering Reparatie  balsem

Nr.  DA300165

Crème  SPF  50+

BESCHERMEN

hydratatie  lichaam

Nr.  DA113200

PELLEN

reinigingsmiddel Cellulitis  serie

SCHOONMAAK

SERUM

Behandelingsscrub

Crème  SPF  50+

NAALDEN

masker

Nr.  DA161206 Nr.  DA143723-1

Nr.  DA155605-1

HYDRATATIE

Behandelingsscrub

Nr.  DA113200

masker

SERUM

na  de  behandeling

NAALDEN

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA161206

Nr.  DA161206

behandelingen

NAALDEN

REPARATIE

Nr.  DA141852

Nr.  DA143731

UV-bescherming

Nr.  DA300165

hydratatie  lichaam

Retinol  +  Vitamine  C

Nr.  DA143727

enzymatisch

PELLEN

Dagelijkse  behandeling  zorg

na  de  behandelingbehandelingen

Naaldstift  1,5  mm

Nr.  DA143732

Crème  SPF  50+

Dagelijkse  behandeling  zorg

cellulitis  omkering

Reparatie  balsem

reinigingsmiddel

SERUM

HYDRATATIE

Nr.  DA143732

BESCHERMEN

Nr.  DA155610-1 Nr.  DA113200

Nr.  DA143723-1

masker

Booster*

Behandelingsscrub

Nr.  DA143723-1

DAGELIJKSE  ZORG

Stretch  &  Litteken  Serie

Reparatie  balsemreinigingsmiddel

HYDRATATIE

REPARATIE

Nr.  DA155608-1

UV-bescherming

Nr.  DA143728

Basis  serie

DAGELIJKSE  ZORG

Naaldstift  1,0  mm

Nr.  DA141852

SCHOONMAAK

SCHOONMAAK

behandelingen

na  de  behandelingRekken  &  litteken

PELLEN

enzymatisch

UV-bescherming

hydratatie  lichaam

Nr.  DA300165

REPARATIE

Naaldstift  1,0  mm

enzymatisch

Nr.  DA143732

Nr.  DA141852

Dagelijkse  behandeling  zorg

38 39

6.4  PRODUCTSELECTIE  LICHAAMSBEHANDELING .

*  Initiële  behandeling,  indien  nodig,  voor  intensieve  hydratatie
uitvoeren  met  de  Hyaluron  Booster.



TONING

LOKALE  VETPADS

PIGMENTELE  EN  LEEFTIJDSMARKTEN

BESCHERMEN

Naaldstift  0,5  mm

Reparatie  balsem

Nr.  DA300165

Crème  SPF  50+

Crème  SPF  50+

Behandelingsscrub

Nr.  DA113200

behandelingen na  de  behandeling

Cellulitis  serie

SCHOONMAAK

SERUM

Imperfectiecontrole

booster

NAALDEN

masker

Nr.  DA161206 Nr.  DA143723-1

Nr.  DA155606-1

masker

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA113200

lipolyse

PELLEN

Reparatie  balsem

HYDRATATIE

UV-bescherming

Nr.  DA161206

Nr.  DA161206

behandelingen

NAALDEN

REPARATIE

Nr.  DA141852

Nr.  DA143730

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA300165

REPARATIE

Dagelijkse  behandeling  zorg

Nr.  DA143728

enzymatisch

PELLEN

enzymatisch

masker

behandelingen

Naaldstift  1,0  mm

Nr.  DA143732

Dagelijkse  behandeling  zorg

Naaldstift  1,0  mm

SERUM

reinigingsmiddel

reinigingsmiddel

SERUM

HYDRATATIE

Nr.  DA143732

BESCHERMEN

Nr.  DA180051-3 Nr.  DA113200

Nr.  DA143723-1

BESCHERMEN

Cellulitis  serie

Behandelingsscrub

Nr.  DA143723-1

DAGELIJKSE  ZORG

Behandelingsscrub

na  de  behandeling

reinigingsmiddel

HYDRATATIE

REPARATIE

Nr.  DA155612-1

UV-bescherming

Nr.  DA143728

hydratatie  lichaam

Huidskleur  serie

enzymatisch

Nr.  DA141852

SCHOONMAAK

SCHOONMAAK

Hyaluronzuur  booster

na  de  behandeling

NAALDEN

PELLEN

huidskleur

Reparatie  balsem

hydratatie  lichaam

Nr.  DA300165

UV-bescherminghydratatie  lichaam

Crème  SPF  50+

Nr.  DA143732

Nr.  DA141852

Dagelijkse  behandeling  zorg

6.4  PRODUCTSELECTIE  LICHAAMSBEHANDELING .
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ACNE  &  VETTE  HUID

NUTTIGE  ACCESSOIRES ITEM  NR.LIP

HAARGROEI

PELLEN

enzymatisch

Reparatie  balsem

Behandeling  Huidherstel  Thee

naaldpen

0,25  mm  -  1,0  mm

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA113200

Nr.  DA300165

prestatie  balsem

PELLEN

Bijvoorbeeld:  

maandag  =  0,25  mm,  woensdag  =  0,25  mm,  vrijdag  =  0,5  

mm.

DAGELIJKSE  ZORG

Nr.  DA155611-1

DA141511

SERUM

Nr.  DA155609-1

Acne  en  vette  huid

SERUM

Fijndoseerspuiten  (verwijderen  van  steriele  sera)

naaldpen

DA141722-1

Nr.  DA135129

Behandelingsscrub

kami

Nr.  DA143725

Nr.  DA300165

Dagelijkse  behandeling  zorg

SCHOONMAAK

lipversterker

Nr.  DA143729

HYDRATATIE

Nr.  DA300165

omkering

Haargroei

Maskerborstel  (voor  enzympeeling)

Handstukhouder  aluminium

SCHOONMAAK BESCHERMEN

Basis  serie

DA180075

Onze  tip.

Hydratatie  gezichtsmasker

0.25mm-0.5mm

DA141711

Vette  huid  serie

Behandeling  Zuiverend

kami

Nr.  DA143727

NAALDEN

Nr.  DA143722-1

NAALDEN

booster

Acrylrek  voor  24  steriele  sera

Bladmasker  (voor  individuele  serums)

0,25  mm  -  0,5  mm  of  nano
DA310277

UV-bescherming

Nr.  DA180061

Booster  serum  na  het  reinigen  en  desinfecteren  

van  de  hoofdhuid.

DA141891

hoofdhuid  shampoo

DAGELIJKSE  ZORG

Dagelijkse  behandeling  zorg

REPARATIE

NAALDEN

Nr.  DA141852

Gebruik  de  haargroei

Nr.  DA155615-1

na  de  behandeling

reinigingsmiddel

Wij  adviseren  een  combinatiebehandeling  met  

0,25  mm  en  0,5  mm.

Crème  SPF  50+

Nr.  DA180060

DA142087

naaldpen

SERUM

hoofdhuid  scrub

Nr.  DA143732

Alcoderm  huidontsmettingsmiddel

lip  verzorging

6.5  PRODUCTSELECTIE  SPECIALE  TOEPASSINGSGEBIEDEN.
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DAGELIJKSE  ZORG.

ENZYM  PEELING.

HYDRATATIE.

BESCHERMEN.

NAALDPEN.

REPARATIE.

SERUM.

SCHOONMAAK.

BEREIDING  EN  DESINFECTIE.

Belangrijke  opmerking:  Tijdens  de  behandeling  mag  een  naaldpen  nooit  ondersteboven  worden  gehouden  (naaldkop  wijst  
naar  boven).  Vloeistof  in  de  naaldkop  zou  in  de  motorruimte  kunnen  lopen  en  onherstelbare  schade  kunnen  veroorzaken  
(vloeistofterugstroming).

(bijv.  Emla-crème).  Let  op  de  belichtingstijden  van  de  fabrikant
Let  op:  Vanaf  een  naaldlengte  van  0,75  mm  kan  het  raadzaam  zijn  om  achteraf  een  verdovende  crème  te  gebruiken

6.6  INSTRUCTIES:  STAP  VOOR  STAP.

Raak  uw  huid  de  komende  twee  uur  niet  met  uw  hand  aan.  Vermijd  hevig  zweten,  
stoombaden  en  direct  zonlicht  op  de  dag  van  de  behandeling.  Draag  geen  make-up.

Bepaal  of  u  de  behandeling  op  netstroom  of  draadloos  wilt  uitvoeren.  Bevestig  de  
gewenste  naaldbevestiging  op  het  apparaat  en  zorg  ervoor  dat  deze  goed  vastzit  en  
niet  beschadigd  is.  Zet  de  naaldpen  in  gebruik  met  de  AAN/UIT-knop.  De  gewenste  
naaldlengte  kan  alleen  worden  ingesteld  als  het  apparaat  is  ingeschakeld.

Slaap  is  nu  de  beste  rust  van  je  huid.  Indien  nodig  dient  u  van  tevoren  uw  
kussensloop  te  verwisselen.  In  de  dagen  die  volgen  tussen  de  behandelingen  kunt  
u  uw  behandelresultaten  verder  verbeteren  met  de  speciale  dagverzorgingscrèmes
van  DERMIDA® .

Trek  nu  met  twee  vingers  het  huidgebied  dat  u  wilt  behandelen  aan.  Schuif  de  pen  
in  het  gewenste  patroon  over  de  huid.

Verwijder  make-up  en  reinig  de  te  behandelen  lichaamsdelen  met  veel  water  en  de  milde  
Treatment  Cleanser.  Neem  een  kleine  hoeveelheid  Cleanser  en  meng  dit  met  wat  lauw  

water.

Zorg  ervoor  dat  u  elk  deel  van  de  huid  5  tot  8  keer  naalden.

Nu  ontstaat  er  een  zacht  en  intensief  verzorgend  schuim.  Verdeel  dit  schuim  over  
het  lichaamsdeel.  Masseer  het  zachtjes  in  en  was  het  daarna  grondig  af.

Microneedling  is  perfect  op  elk  moment  van  het  jaar.  Als  het  behandelde  lichaamsdeel  
wordt  blootgesteld  aan  de  zon,  is  speciale  UV-bescherming  met  een  hoge  
zonbeschermingsfactor  vereist.  Verwijder  hiervoor  de  dunne  en  zeer  snel  intrekkende  
zonbeschermingscrème  DERMIDA®  UV  Protect

De  volgende  stap  is  het  verwijderen  van  dode  huidcellen  van  je  huid.  Hiervoor  wordt  
de  enzymatische  peeling  met  een  maskerborstel  onverdund  op  de  huid  aangebracht.  
Zorg  ervoor  dat  u  het  gebied  rond  de  mond  en  de  ogen  vermijdt.  Laat  ongeveer  5-10  
minuten  intrekken.  Daarna  met  veel  water  en  een  spons  verwijderen  zonder  resten  
achter  te  laten.  Dep  zachtjes  droog  en  spuit  de  huid  onverdund  in  met  het  Alcoderm®  
huiddesinfectiemiddel  (verblijftijd  30  seconden).

Zorg  ervoor  dat  u  vóór  de  behandeling  de  naaldhulpstukken  heeft  die  u  wilt  en  
alle  producten  die  u  nodig  hebt.  Houd  de  werkplek  hygiënisch  schoon  en  zorg  voor  
voldoende  verlichting  Voordat  u  de  pen  gebruikt,  dient  u  de  te  behandelen  huid  grondig  
te  reinigen  en  te  desinfecteren  met  Alcoderm®.

Na  de  behandeling  zijn  uw  huidkanalen  ongeveer  15  minuten  open  en  zijn  ze  bijzonder  
ontvankelijk  voor  zeer  effectieve  maskers.  Verwijder  de  DER  MIDA  ®

Microneedling  belast  uw  huid.  Gevoelige  en  gevoelige  huidtypes  gebruiken  nu  de  
DERMIDA®  Post  Treatment  Repair  Balm.  Dit  is  een  intensief  hydraterende  en  anti-
irriterende  verzorgende  balsem  voor  direct  gebruik  na  het  naalden.  De  Repair  Balm  is  
hygiënisch  verpakt  in  individuele  sachets.  Scheur  het  sachet  open  en  verdeel  de  balsem  
met  cirkelvormige  bewegingen  over  de  huid.  Laat  het  volledig  intrekken.

Over  het  algemeen  heeft  u  twee  mogelijkheden  om  de  microneedling-toepassing  te  
combineren  met  een  therapie  met  actieve  ingrediënten  (serum).  Werk  ofwel  direct  in  
een  steriel  serum  met  de  naaldstift  of  gebruik  een  nazorgserum  na  de  behandeling.  
Vanwege  de  farmaceutische  zuiverheid  en  de  hogere  effectiviteit  raden  wij  het  gebruik  
van  een  steriele  ampul  met  werkzame  stof  aan.  U  neemt  het  serum  in  met  de  
meegeleverde  fijndoseerspuit.  Verwijder  hiervoor  voorzichtig  de  witte  dop  van  de  ampul.  
Doorboor  het  grijze  septum  met  de  opvangspuit  en  trek  de  spuit  open.  De  canule  kan  
dan  eenvoudig  worden  verwijderd  om  het  serum  veilig  op  de  huid  te  verspreiden.  Het  
serum  is  zeer  effectief  en  bevat  10  ml.Voor  een  gezichtsbehandeling  heeft  u  slechts  2  
tot  3  ml  nodig,  meer  op  het  lichaam  afhankelijk  van  de  grootte  van  het  te  behandelen  
gebied.

Hydratatiemasker  van  de  verpakking.  Verwijder  indien  aanwezig  de  twee  
beschermfolies  en  plaats  het  masker  op  het  behandelde  deel  van  het  lichaam.

Crème  SPF  50+  en  breng  aan  op  het  behandelde  gebied.

Ontspan  nu  10  tot  15  minuten  en  laat  het  masker  zijn  werk  doen.  Verwijder  vervolgens  
het  masker  en  masseer  zachtjes  het  overtollige  serum  in.



AANDACHT!

7.4  REINIGING  VAN  DE  OPPERVLAKKEN

7.1  INSPECTIE

AANDACHT!

7.2  CONTRACTUELE  MATERIALEN

7.3  DESINFECTIE  VAN  OPPERVLAKKEN

AANDACHT!

7.5  REINIGING  EN  DESINFECTIE  VAN  HET  APPARAAT

Gevaar  voor  kortsluiting.  Er  bestaat  een  risico  op  schade  aan  elektronische  componenten  als  componenten  
van  de  MEDICAL  CONTROL-naaldpen  worden  gedemonteerd  en  gereinigd  terwijl  ze  nog  elektrisch  zijn  
aangesloten.

•  Plaats  het  handstuk,  de  bedieningseenheid  of  de  voeding  nooit  in  een  reinigings-  of

Het  kan  ook  elektrische  en  mechanische  componenten  aantasten.

Dompel  ontsmettingsmiddel  in.

•  alkalische  oplossingen

Dompel  ontsmettingsmiddel  in.

De  oppervlakken  van  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  zijn  bestand  tegen:

Voor  en  na  elk  gebruik:

Schoon  ultrasoon  bad.

•  De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  zijn  accessoires  met  één

Schoon  ultrasoon  bad.

•  alifatische  koolwaterstoffen  (bijv.  pentaan,  hexaan)

•  aromatische/gehalogeneerde  koolwaterstoffen  (bijv.  fenol,  chloroform)

Schade  door  vloeistoffen.  Als  reinigingsmiddelen  of  desinfectiemiddelen  in  het  handstuk,  de  
bedieningseenheid  of  de  voeding  komen,  kan  er  kortsluiting  optreden.

geïnfecteerd  zoals  beschreven  in  paragraaf  “7.5  Reinigen  en  desinfecteren  van  het
apparaat” .

Het  kan  ook  elektrische  of  mechanische  componenten  aantasten.

beschouwen.

controleren.
De  keuringen  mogen  alleen  worden  uitgevoerd  door  geautoriseerde  dealers.  Wij  
raden  aan  om  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  met  regelmatige  tussenpozen  
van  24  maanden  af  te  geven  aan  een  vakhandelaar  voor  controle  volgens  de  specificaties  
van  de  fabrikant.  Dit  kunt  u  bijvoorbeeld  doen  bij  uw  vakhandelaar  of  via  info@dermida.de  
contact.

•  Schakel  vóór  alle  reinigings-  en  onderhoudswerkzaamheden  de  stroomtoevoer  uit.

•  de  meeste  anorganische  zouten  en  hun  waterige  oplossingen  (bijv.
natriumchloride,  calciumchloride,  magnesiumsulfaat)

Gebruik  voor  het  reinigen  van  de  MEDICAL  CONTROL-naaldpen  een  mild  reinigingsmiddel  
op  zeepbasis  en  een  desinfectiemiddel  dat  in  het  betreffende  land  is  goedgekeurd.  Aan  de  
hand  van  onderstaande  materiaalcompatibiliteit  kunt  u  beoordelen  welke  reinigingsmiddelen  
en  desinfectiemiddelen  het  meest  geschikt  zijn.

•  Plaats  het  handstuk,  de  bedieningseenheid  of  de  voeding  nooit  in  een  reinigings-  of

•  oxiderende  zuren  (bijv.  perazijnzuren)

•  sterke  zuren

•  Plaats  het  handstuk,  de  bedieningseenheid  of  de  voeding  nooit  in  een  autoclaaf  of  in  een  autoclaaf

Externe  reiniging:

•  Plaats  het  handstuk,  de  bedieningseenheid  of  de  voeding  nooit  in  een  autoclaaf  of  in  een  autoclaaf

•  lichte  zuren  (dwz  boorzuur  ÿ  10%,  azijnzuur  ÿ  10%,  citroenzuur  ÿ  10%)

(dwz  bijtende  soda,  ammoniak  en  alle  verbindingen  met  pH  >  7)

•  Materiaalcompatibiliteit  bij  het  kiezen  van  reinigingsmiddelen  en  desinfectiemiddelen

zachte  doek  gedrenkt  in  een  reinigings-/desinfectieoplossing.

•  Materiaalcompatibiliteit  bij  het  kiezen  van  reinigingsmiddelen  en  desinfectiemiddelen

•  Ethanol

•  Aceton  en  benzine

De  oppervlakken  van  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  zijn  niet  bestand  tegen:

Schade  door  vloeistoffen.  Als  reinigingsmiddelen  of  desinfectiemiddelen  in  het  handstuk,  de  
bedieningseenheid  of  de  voeding  komen,  kan  er  kortsluiting  optreden.

•  De  handstukkabel,  het  handstuk  en  de  handstukrest  van  de

(bijv.  zoutzuur  ÿ  20%,  zwavelzuur  ÿ  50%,  salpeterzuur  ÿ  15%)

7.  REINIGING  EN  ONDERHOUD.
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9.1  MEDISCHE  MICRONEEDLING

AANDACHT!

9.2  ESTHETISCH  MICRODERMABRASIE

AANSPRAKELIJKHEID

8.1  HANDSTUK,  BATTERIJLADER

8.2  NAALDMODULES

apparaat

•  Als  het  handstuk  is  gevallen,  moet  u  de  onderdelen  visueel  inspecteren.

•  de  elektrische  installatie  van  de  ruimte  waarin  de  NeedlingPen  MEDICAL
is  uitgevoerd.

•  De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  zijn  accessoires  alleen  in  de  originele  verpakking

Het  is  de  verantwoordelijkheid  van  het  leverende  bedrijf  (of  wie  dan  ook  namens  hen)  
om  adequate  training  te  geven  om  te  leren  wat  in  deze  handleiding  wordt  beschreven  
en  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  behandeling  correct  wordt  uitgevoerd.  Het  wordt  echter  
ten  zeerste  aanbevolen  om  vooraf  bij  de  lokale  gezondheidsautoriteiten  na  te  gaan  of  u  
verplicht  bent  om  aanbevolen  of  verplichte  trainingen  te  volgen  volgens  de  voorschriften  
van  verschillende  landen.

MEDISCHE  CONTROLE  naaldpen

•  Geen  training  van  de  fabrikant  of  een  geautoriseerde  dealer

•  het  apparaat  voldoet  niet  aan  de  eisen  in  deze  handleiding

vervoer.

•  Plaats  het  handstuk  altijd  op  een  vlakke,  stabiele  ondergrond  zodat  het  niet

apparaat

CONTROL  is  geïnstalleerd,  voldoet  niet  aan  de  toepasselijke  wetten,  nationale
veiligheidsvoorschriften  en  Europese  normen.

Schade  door  vallen.  Als  het  handstuk  valt,  kan  het  beschadigd  raken.

Het  is  de  verantwoordelijkheid  van  het  leverende  bedrijf  (of  wie  dan  ook  namens  hen)  
om  adequate  training  te  geven  om  te  leren  wat  in  deze  handleiding  wordt  beschreven  
en  om  ervoor  te  zorgen  dat  de  behandeling  correct  wordt  uitgevoerd.  Hiervoor  zal  een  
opleidingsevenement  plaatsvinden  met  hooggekwalificeerd  personeel.

YOYU  BRANDS  GmbH  wijst  elke  aansprakelijkheid  af  voor  persoonlijk  letsel  of  schade  
aan  eigendommen  veroorzaakt  door  ongeoorloofde  manipulatie  van  het  apparaat,  
ontbrekend  of  onvoldoende  onderhoud  en  niet-naleving  van  de  voorschriften  in  deze  
handleiding.

YOYU  BRANDS  GmbH  is  niet  aansprakelijk  voor  veiligheid,  betrouwbaarheid  en

•  Plaats  het  handstuk  na  elk  gebruik  terug  in  de  houder  om  het  veilig  te  bewaren.

Er  wordt  gebruik  gemaakt  van  instructies,  aanbevelingen  en  waarschuwingen.

kan  vallen.

Bewaar  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  en  de  accessoires  altijd  onder  de  
volgende  omstandigheden:

Componenten  zijn  zichtbaar  bezet  of  werken  niet  meer  normaal.

Bewaar  de  steriele  naaldmodules  altijd  onder  de  volgende  omstandigheden:

•  Breng  de  regeleenheid  of  het  handstuk  naar  een  erkende  dealer  als:

MEDISCHE  CONTROLE  naaldpen

Prestaties  van  de  NeedlingPen  MEDISCHE  CONTROLE  als:

10.  BURGERLIJKE  VERPLICHTING.

8.  TRANSPORT-  EN  OPSLAGVOORWAARDEN. 9.  OPLEIDING.

Relatieve  vochtigheid 10%  tot  90%

Relatieve  vochtigheid

omgevingstemperatuur

luchtdruk

48

omgevingstemperatuur

-10ºC  tot  +40ºC
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-15°C  tot  +25°C

30%  tot  65%

540hPa  tot  1070hPa
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•  Elke  gebruiksomstandigheid  die  niet  door  de  fabrikant  is  voorzien.

De  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  die  u  hebt  gekocht,  vereist  het  gebruik  van  speciale  

materialen  en  stoffen  bij  de  vervaardiging  ervan.  Het  kan  ook  gevaarlijke  stoffen  bevatten  die,  als  ze  niet  op  

de  juiste  manier  in  het  milieu  terechtkomen,  een  impact  kunnen  hebben  op  het  milieu  en  de  menselijke  

gezondheid.

Het  apparaat  heeft  een  garantie  van  twaalf  maanden  tegen  defecten  in  materialen  en  montage  af  fabriek.

op  verzoek  beschikbaar  om  informatie  te  verstrekken  over  de  apparaten  in  de  apparaten

•  De  reparaties  worden  uitgevoerd  in  onze  fabriek  of  in  gespecialiseerde  werkplaatsen.  De  NeedlingPen

MEDICAL  CONTROL  moet  vooraf  worden  verzonden

gevaarlijke  stoffen  bevat  en  hun  terugwinning  en  hergebruik  of  over  de  mogelijkheden  om  het  oude

apparaat  opnieuw  te  gebruiken.

Niet  onder  de  garantie  vallen  onderdelen  die  onderhevig  zijn  aan  slijtage  door  normaal  gebruik  en  

onderdelen  die  defect  zijn  geraakt  door  verkeerd  gebruik  of  slecht  onderhoud.
Om  het  vrijkomen  van  gevaarlijke  stoffen  in  het  milieu  te  voorkomen  en  het  behoud  van  natuurlijke  

hulpbronnen  te  bevorderen,  moet  de  fabrikant  het  hergebruik,  de  terugwinning  en  de  recycling  van  de  

materialen  in  het  apparaat  vergemakkelijken  wanneer  de  gebruiker  van  plan  is  het  apparaat  weg  te  gooien.  

Overheden  nemen  passende  maatregelen  zodat  gebruikers,  distributeurs  en  fabrikanten  bijdragen  aan  de  

inzameling  van  AEEA  en  hen  verplichten  deze  te  hergebruiken  of  te  recyclen.  Houd  er  bij  het  afvoeren  van  

het  apparaat  rekening  mee  dat  er  speciale  nationale  wettelijke  voorschriften  van  toepassing  zijn:

goedgekeurd  zijn  door  YOYU  BRANDS  GmbH.  De  transportkosten

•  YOYU  BRANDS  GmbH  is  niet  aansprakelijk  voor  eventuele  storingen  of  storingen

Het  apparaat  kan  defect  raken  of  stoppen  als  het  niet  regelmatig  wordt  onderhouden  door  YOYU  GmbH  of  een  erkend  

servicecentrum.  Neem  ongeveer  elke  24  maanden  na  gebruik  en  slijtage  van  de  interne  onderdelen  contact  op  met  een  

servicecentrum.

de  klant  moet  dragen.

van  de  dienst,  die  te  wijten  zijn  aan  omstandigheden  die  niet

•  Houd  rekening  met  de  mogelijke  schadelijke  effecten  op  de

vertegenwoordigd.

milieu  en  de  menselijke  gezondheid  die  mogelijk  in

•  De  klant  kan  in  geen  geval  vergoeding  eisen  voor  schade  veroorzaakt  door:

•  Gooi  het  apparaat  niet  weg  bij  het  gemeentelijk  afval,  maar  verzamel  het  apart.  Neem  hiervoor  contact

op  met  een  bedrijf  dat  gespecialiseerd  is  in  de  verwijdering  van  oude  elektrische/elektronische

apparaten,  zoals  de  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  of  met  de  plaatselijke  afvaldienst.

gevaarlijke  stoffen  aanwezig  in  elektrische  en  elektronische  apparaten  of  oneigenlijk  gebruik

van  de  apparaten  of  hun  onderdelen

leed  aan  het  falen  van  het  apparaat.

•  Reparaties  als  gevolg  van  natuurrampen,  mechanische  schokken,  storingen  in  het  elektrisch

systeem,  verwaarlozing,  verkeerd  gebruik  of  misbruik  van  het  apparaat,  service  of  reparaties

onder

zijn  verschuldigd.  Het  apparaat  waarnaar  deze  handleiding  verwijst

•  Neem  voor  meer  informatie  contact  op  met  kontakt@prpmed.de

Gebruik  van  materialen  en/of  door  niet  door  YOYU  BRANDS  GmbH  geautoriseerde  personen.

bestaat  uit  mechanische  onderdelen  van  metaal  en  kunststof  en  elektrische  onderdelen.  De

fabrikant  staat  achter  de  gebruikers
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11.  GARANTIE.
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