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DRAGĂ  CLIENT,
DRAGĂ  CLIENT,

1.  INTRODUCERE  ȘI  INFORMAȚII  DESPRE  ACEST  MANUAL.

geluri,  seruri,  pigmenți)  deoarece  acestea  pot  provoca  efecte  secundare  și/sau  deteriorarea  
accesoriului

Nu  utilizați  produse  nespecifice  și  netestate  (creme,  emulsii,

Aceste  instrucțiuni  de  utilizare  tratează  tehnologia  și  gama  de  funcții  ale  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  și  accesoriile  specifice  ale  acestuia.  Conține  informații  importante  
pentru  instalarea  în  siguranță,  funcționarea  și  îngrijirea  în  siguranță  a  dispozitivului  și  
pentru  utilizarea  prevăzută.  Acest  manual  este  limitat  la  toate  informațiile  esențiale  
pentru  utilizarea  în  siguranță  a  dispozitivului.

Procesul  corect  de  tratare  și  aplicarea  acestuia  sunt  garantate  numai  atunci  când  se  utilizează  
accesorii  originale  certificate.

Vă  mulțumim  pentru  achiziționarea  DERMIDA®  MEDICAL  CONTROL  și  pentru  

încrederea  pe  care  o  acordați  în  noi.

MANUAL

Dispozitivul  pe  care  l-ați  achiziționat  vă  permite  să  lucrați  în  două  moduri:  în  modul  
wireless  datorită  bateriei  cu  litiu  încorporată  sau  în  modul  alimentat  cu  un  cablu.

Microdermabraziunea  se  realizeaza  folosind  piesa  de  mana  la  care  este  atasat  

un  cartus  steril  de  unica  folosinta.  Este  format  din  130  de  micro-aplicatoare  mici,  
ascuțite  (lungime  maximă  0,1  mm)  care  creează  un  efect  de  peeling  omogen  pentru  a  
stimula  reînnoirea  pielii  și  curățarea  profundă,  îndepărtând  celulele  moarte  ale  pielii.

CONTROLUL  MEDICAL  poate  fi  echipat  cu  diverse  accesorii

•  Microneedling  medical

(cartușe  cu  ace)  sunt  utilizate  pentru  a  efectua  următoarele  tratamente:

•  Microdermabraziune

INTRODUCEREȘI  INFORMAȚII  DESPRE  ASTA

ATEN IE!

Microneedlingul  medical  se  efectuează  folosind  piesa  de  mână  la  care  este  atașat  
un  modul  de  ac  steril,  de  unică  folosință.  Acest  modul  de  ac  este  format  din  
aplicatoare  mici,  ascuțite  (lungime  maximă  2,5  mm)  care  provoacă  micro-perforarea  
pielii  și,  prin  stimularea  epidermei  și  a  dermei,  asigură  o  reînnoire  mecanică  puternică  
a  pielii  (inducerea  colagenului).  După  aceea,  pielea  devine  mai  strălucitoare  și  mai  fermă.

4 5



,

•  Asigurați-vă  că  indicați  clientului  că  contactul

•  Alte  situații  iritante  precum  vizitele  la  piscină  și  la  saună,  peelingul  ablativ  sau  chimic  și  depilarea

•  Dacă  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  nu  este  utilizat  sau

sau  transport,  depozitați  într-un  loc  accesibil.

•  Datele  tehnice  prezentate  în  acest  manual

•  Utilizați  un  nou  modul  de  ac  în  ambalaj  steril  pentru  fiecare  client.  Înainte  de  tratament,  verificați  dacă

•  Nu  utilizați  curent  de  220  V  AC  deoarece  poate  provoca  incendiu  sau  defecțiuni.

curățați  cu  un  detergent  ușor  și  dezinfectant.

•  Piesa  de  mână  în  timpul  utilizării  de  către  un  capac  al  piesei  de  mână

accesoriile  și  toate  cablurile  piesei  de  mână  sunt  în  stare  bună.

să  fie  trimis  la  un  dealer  autorizat  pentru  inspecție  la  intervale  moderate  de  24  de  luni.

acest  tip  de  aplicații  au  fost  testate.

Microneedlingul  medical  necesită  precauții  speciale  de  sănătate  și  siguranță,  așa  cum  se  indică  în  listă  și  trebuie  
efectuate  numai  de  o  persoană  instruită  corespunzător,  conform  reglementărilor  și  legilor  în  vigoare  în  diferite  
țări.

Petele  trebuie  evitate  în  primele  două  până  la  trei  zile  după  tratament.

eliminați  în  conformitate  cu  reglementările  aplicabile.

Microdermabraziunea  necesită  precauții  speciale  pentru

•  Cartușele  uzate  sau  defecte  și  ambalajul  acestora

modulele  ac  sau  altceva

respectați  și  respectați  condițiile  de  exploatare,  transport  și  depozitare

ambalajul  nu  este  deteriorat  și  că  data  de  expirare  nu  a  depășit.  Numărul  de  lot  al  modulelor  de  
ac  utilizate

Puteți  obține  rezultate  ideale  cu  procedura  de  tratament  cu  sistemul  de  ace  matrice.

•  Modulele  de  ace  sunt  produse  sterile  de  unică  folosință  (consumabile)  și

•  Folosi i  numai  accesorii  i  piese  de  schimb  originale.

•  Piesa  de  mână  periodic  pentru  contaminare  vizibilă

•  Citiți  cu  atenție  și  complet  aceste  instrucțiuni  de  utilizare.

•  Copiii  trebuie  supravegheați  și  nu  au  voie  să  folosească  acul

•  Urmați  toți  pașii  pentru  a  dezinfecta  dispozitivul  înainte  de  tratament.

•  Asigura i-vă  că  modulele  acului  nu  sunt  niciodată  în  contact  cu  obiecte  contaminate,  cum  ar  fi  de  ex.  B.  
îmbrăcămintea  intră  în  contact.  Modulele  de  ac  contaminate  nu  trebuie  utilizate  și  trebuie  eliminate  imediat

•  Respectați  regulile  de  siguranță.  Păstrați  locul  de  muncă  curat  din  punct  de  vedere  igienic

folie  de  protecție  sunt  acoperite.  Piesa  de  mână  trebuie  să  fie  înainte  de  a  fi  pusă

pătrundere.

•  CONTROLUL  MEDICAL  NeedlingPen  pentru  verificarea  la  a

notați  cardul  de  client  relevant  pentru  a  evita  orice  probleme

•  Utilizați  numai  preparate  topice  și  sterile  pentru  tratament

Verifica.

poate  fi  folosit  o  singură  dată.

•  Acest  manual  este  unul  pentru  toate  persoanele  care  folosesc

Joacă  Pen  MEDICAL  CONTROL.

•  Purtați  mănuși  de  unică  folosință  din  nitril  sau  latex,  mască  de  protecție  a  ochilor  și  buzelor,  șapcă  și  
halat  de  unică  folosință  înainte  de  a  începe  tratamentul  și  în  timpul  tuturor  operațiilor.

•  În  timpul  utilizării,  piesa  de  mână  trebuie  acoperită  complet  cu  a

si  asigura  o  iluminare  adecvata.

ale  modulelor  acului  sunt  acoperite  cu  o  folie  de  protecție.

•  Evitați  sursele  de  interferență  prin  apropierea  NeedlingPen  MEDICAL

de  evitat  cu  pielea  proaspăt  tratată.  Zonele  de  piele  proaspăt  tratate  trebuie  protejate  de  contaminare  și  

radiații  UV.

să  raporteze  producătorii.

Trimiteți  distribuitorului  dumneavoastră  dacă  este  deteriorat,  dacă  nu  funcționează  normal  sau  
dacă  lichid  a  intrat  în  dispozitiv  sau  în  piesa  de  mână.

•  Țineți  întotdeauna  ferm  piesa  de  mână  înainte  de  a  o  porni  sau  de  a  o  așeza  pe  raft.  Dacă  o  piesă  de  mână  
neasigurată  este  pornită,  aceasta  se  poate  mișca  din  cauza  vibrațiilor  și  poate  provoca  răni.

protec ie

•  Predați  aceste  instrucțiuni  de  utilizare  cu  fiecare  transfer  de  proprietate  asupra  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL.

•  Nu  modificați  niciodată  accesoriile  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL.

Utilizați,  curățați,  dezinfectați  și  depozitați  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

complet  încărcat,  deconectați-l  de  la  sursa  de  alimentare  și  depozitați-l  în  suportul  
piesei  de  mână  pentru  a  preveni  rostogolirea  sau  căderea  dispozitivului.

•  Asigura i-vă  că  nu  pătrund  lichide  în  piesa  de  mână  sau  în  sursa  de  alimentare

•  Zona  de  piele  a  pacientului  înainte  de  tratament  cu

CONTROL  nu  sunt  folosite  dispozitive  mobile.

•  Folosiți  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  numai  dacă  dispozitivul  este

•  Vă  recomandăm  să  utiliza i  de  regulă  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL

Sănătate  și  siguranță  care  sunt  incluse  în  listă.

este  deteriorat,  într-un  recipient  special  conform  reglementărilor  din  țara  dumneavoastră

2.  INSTRUCȚIUNI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ.
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2.2  OBSERVAȚII  DE  SIGURANȚĂ  SPECIFICE  PRODUSULUI

2.1  INSTRUCȚIUNI  GENERALE  DE  SIGURANȚĂ .  3  PRECAUȚII  IMPORTANTE  PENTRU  2  SĂNĂTATE  ȘI  SIGURANȚĂ



•  Tratamentul  liniilor/ridurilor  pentru  întinerirea  pielii  •  Îmbunătățirea  
fiziologică  a  activității  pielii  prin  stimulare

•  Tratamentul  cicatricilor,  acneei  și  vergeturilor

Aplicații  pentru  microdermabraziune:

•  Persoane  cu  vârsta  sub  18  ani  fără  acordul  părinților  sau  tutorelui.

•  Orice  formă  de  acnee  activă  în  zona  de  tratat.

•  Infecții  sistemice  și  boli  virale  (de  exemplu,  hepatită  A,  B,  C,

•  Disconfort  în  prima  zi  de  tratament  •  Iritarea  pielii  (cum  ar  fi  
mâncărime  sau  senzație  de  căldură  în  zona  tratată),  care  apare  de  obicei  în  primele  12  până  la  72  de  

ore  după  tratament

si  pe  corp

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  vă  permite  să  lucrați  cu  diferite

tratamente  medicale  care  compromit  grosimea  si  integritatea  epidermei.

•  Instruire  adecvată  din  partea  producătorului  sau  distribuitorului  acestuia  sau  a  altui  organism  competent,  
atât  în  ceea  ce  privește  aspectele  de  siguranță  (așa  cum  sunt  indicate  în  instrucțiunile  de  utilizare),  cât  
și  aspectele  tehnice,  igienice  și  estetice  ale  tratamentelor.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  și  accesoriile  sale  nu  pot  fi  utilizate  de  către  persoane  cu  abilități  
fizice,  senzoriale  sau  mentale  limitate  sau  de  către  copii.  Dispozitivul  și  accesoriile  sale  nu  trebuie  
utilizate  de  persoane  fără  experiență  sau  cunoștințe,  decât  dacă  sunt  supravegheate  sau  instruite.

special  pentru  tratamentul  medical  al  pielii  sănătoase  în  scopul  de

Aplicații  pentru  microneedling  medical:

D,  E  sau  F,  infecție  cu  HIV)  sau  infecții  locale  acute  ale  pielii  (de  exemplu,  herpes,

•  În  timpul  chimioterapiei,  radioterapiei  sau  a  dozelor  mari

boli,  infecții  ale  tractului  respirator,  ale  sistemului  cardiovascular  sau  ale  zonei  pielii  de  tratat.

Zonă.

•  Pentru  microdermabraziune:  cartu e  speciale  de  ace  sterile  de  unică  folosin ă  cu

Stimulează  reînnoirea  pielii  și  curățarea  profundă  și  îndepărtează  celulele  moarte  ale  pielii.

epiderma

În  unele  cazuri,  pot  apărea  reacții  adverse  ușoare  în  timpul  și  după  tratament.  Aceste  reacții  adverse  sunt  
enumerate  mai  jos.

zona.

care  modifică  reepitelizarea  normală  a  pielii  (de  exemplu,  diabet,  anemie  mediteraneană  etc.)  sau  
care  urmează  chimioterapie.

•  Sarcina  și  alăptarea

•  Hiperpigmentare

dispărea

•  Pentru  microneedling  medical:  Modulul  de  ac  steril  de  unică  folosință,  format  din  aplicatoare  
ascuțite  (lungime  maximă  2,5  mm),  a  fost

•  Dacă  tratamentul  este  combinat  cu  alt  aspect  estetic

Dacă  persoana  responsabilă  de  tratament  are  cea  mai  mică  îndoială  că  siguranța  pacientului  care  este  
tratat  nu  este  garantată,  de  ex.  B.  din  cauza  bolii  sau  a  unor  afectiuni  secundare  tratamentul  trebuie  
intrerupt  sau  suspendat  imediat.

•  Persoane  care  suferă  de  alergii,  epilepsie,  infecții  sau  autoimune

•  Tratament  pentru  corectarea  estetică  a  imperfecțiunilor  feței

dezvoltat  pentru  întinerirea  pielii.  Cu  microneedling,  straturile  de  suprafață  ale  pielii  sunt  
stimulate  și  pot  apărea  microleziuni  în  timpul  procesului  mecanic.  După  aceea,  pielea  are  nevoie  

de  o  pauză  în  care  să  facă  schimb  de  celule  și  să  se  regenereze.

Accesorii  (cartușe  cu  ace)  pentru  efectuarea  următoarelor  tratamente:

•  Răni  deschise,  eczeme  sau  erupții  cutanate  în  zona  de  tratat

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  poate  fi  utilizat  numai  de  personal  care  îndeplinește  următoarele  cerințe:

•  Cunoștințe  de  bază  despre  microneedling  medical  și  microdermabraziune  •  Cunoașterea  regulilor  de  
igienă  și  siguranță  •  Cunoașterea  riscurilor  și  efectelor  secundare

rozacee).

•  Exfoliere  ușoară,  temporară  a  pielii,  care  se  rezolvă  de  obicei  în  opt  zile

micro-aplicatoare  speciale,  ascuțite  (lungime  maximă  0,1  mm)  care  creează  un  efect  de  
peeling  omogen  pentru

terapie  cu  corticosteroizi

•  Persoane  care  suferă  de  boli  sau  tratate  cu  medicamente

•  Pentru  a  trata  persoanele  cu  edem  vizibil  și  vânătăi  în

2.  INSTRUCȚIUNI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ.

al  8-lea 9

.

2.4  CONTRAINDICAȚII  ȘI  EFECTE  ADVERSE

2.6.2  DOMENIU  DE  APLICARE

MICRODERMABRAZIUNE:

DOMENIUL  DE  APLICARE  ȘI  UTILIZARE  CORRECTĂ

2

2.6  UTILIZARE  PREVONTATĂ,  PENTRU  -

2.4.2  REACȚII  ADVERSE

4 .

2 .  5  CALIFICARI  NECESARE  DE  UTILIZATOR

1  CONTRAINDICAȚII  FORMICRONEEDLINGȘI

2.6.1  UTILIZARE  PREVONTATĂ



IPX6
IP21

2.  INSTRUCȚIUNI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ. 3.  DOMENIU  DE  LIVRARE.

SCOPUL  LIVRARII

4.  INFORMAȚII  DISPOZITIV.

2

mod  de  operare

greutate  totală

5VDC

clasa  de  protectie

oscilație  de  frecvență

Motor  de  precizie  DC

tensiune  nominală

Dimensiunea  produsului  (L  x  l  x  H)

10

1w

Viteza  2:  111  impulsuri/sec

Fără  fir

185  mm  x  170  mm  x  72  mm

consumul  de  energie

Viteza  1:  108  impulsuri/sec

11

Viteza  4:  119  impulsuri/sec

80  g

Viteza  3:  115  impulsuri/sec

Greutatea  piesei  de  mână

Cod  model:  13/00294-00

Viteza  6:  126  impulsuri/sec

motor

600  g

Viteza  5:  121  impulsuri/sec

model  de  baterie

2.6.3  UTILIZARE  CORECTĂ

simboluri

4.1  SPECIFICAȚII  TEHNICE

sens

2.7  SIMBOLULE  PE  PRODUS

CONTROLUL  MEDICAL  NeedlingPen  corespunde

1x  piesă  de  mână

•  Bărbați  și  femele  adulți  sănătoși

Simbolurile  descrise  mai  jos  pot  fi  găsite  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare,  pe  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL  și  accesoriile  acestuia  sau  pe  ambalaj:

Pericol!

Toate  tratamentele  efectuate  cu  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  (microneedling  medical  și  
microdermabraziune)  trebuie  să  aibă  loc  într-o  cameră  uscată,  curată,  fără  fum,  în  condiții  de  igienă  
perfecte.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  trebuie  pregătit,  utilizat  și  îngrijit  așa  cum  este  descris  în  
aceste  instrucțiuni  de  utilizare.  În  special,  trebuie  îndeplinite  cerințele  aplicabile  pentru  proiectarea  
locurilor  de  muncă  și  materialele  care  trebuie  utilizate.

Utilizarea  corectă  necesită  doar  următoarele  grupuri  de  pacienți:

1x  încărcător  de  baterie

Picătură  de  apă

Directivele  2006/42/CE  și  2004/108/CE

1x  cablu  pentru  piesa  de  mână

Utilizarea  necorespunzătoare  are  loc  atunci  când  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  sau  accesoriile  sale  
sunt  utilizate  în  alt  mod  decât  cel  descris  în  aceste  instrucțiuni  de  utilizare  sau  când  nu  sunt  respectate  
condițiile  de  funcționare.  Tratamentul  este  interzis,  mai  ales  în  cazul  contraindicațiilor  (vezi  paragraful  „2.4  
Contraindicații”)

1x  manual  de  utilizare  și  întreținere

Carcasa  oferă  protecție  împotriva  prafului  grosier  și

1x  tavă  pentru  piese  de  mână

Utilizarea  corectă  înseamnă,  de  asemenea,  că  acest  manual,  în  special  secțiunea  „2.2  Instrucțiuni  de  
siguranță  specifice  produsului”,  a  fost  citit  și  înțeles  în  întregime.

CONTROL  MEDICAL  stilou  stilou

Capacele  de  protecție  ale  piesei  de  mână  necesare  pentru  tratamente  nu  sunt  incluse  în  pachetul  
de  livrare.  Accesoriile  adecvate  pentru  piesa  de  mână  pot  fi  solicitate  de  la  dealerii  autorizați  sau  de  
la  magazinul  nostru  online,  vezi  „4.3  Accesorii  și  piese  de  schimb”.

2x  module  de  ace

dispozitiv

Carcasa  oferă  protecție  împotriva  picăturilor  de  apă
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–

13/00294-00

baterie  cu  litiu

130AN

13

1

Module  de  ace  pentru  microneedling  

medical

30%  până  la  75%

700  hPa  până  la  1070  hPa

1

Cablul  piesei  de  mână

Ambalare

CONTROL  MEDICAL

temperatura  de  functionare

microdermabraziune

CONTROL  MEDICAL

manual  de  utilizare

1

1

Ambalare

–

1

12

1

stecher

umiditate

presiunea  aerului

Piesa  de  mână  NeedlingPen

1  bucată  în  steril

Module  de  ac  pentru

–

1

1

stilou  pentru  ac

9MN  0,18

1  bucată  în  steril

+15  °C  până  la  +25  °C

4.3  ACCESORII  ȘI  PIESE  DE  SCHIMB

4.2  CONDIȚII  DE  OPERARE

CONTROL  MEDICAL  stilou  stilou

Scala  dubla  de  setari  de  lucru

Articol  de  descriere

dispozitiv

cantitate

Porniți /  afișajul  vitezei

(sistem  PD/DS)

Baterie  reincarcabila

Descriere

Următoarele  accesorii  și  piese  de  schimb  pot  fi  obținute  numai  de  la  distribuitorii  
autorizați.

piesa  de  schimb

Accesorii

cantitate

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  poate  fi  operat  în  două  moduri  diferite:  în  modul  
wireless  fără  cablu  și  în  modul  cu  un  cablu  de  alimentare  CA  conectat.

Buton  de  pornire/viteză

continuturi
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5.  PUNCARE  ȘI  UTILIZARE.

ÎNCĂRCARE  (ROȘU).

PORNIRE/OPRIRE.

ÎNCĂRCAT  (VERDE).

5 .

CONTROL  MEDICAL  PEN  NEEDLING

5.3  MODUL  DE  ÎNCĂRCARE

ATEN IE!

5.2  MODUL  CABLAT:

ATEN IE!

5.4  PORNIREA  ȘI  OPRITAREA:  PORNIRE  ȘI  OPRIT1  MOD  FĂRĂ  FĂRĂ:  COMANDĂ  MEDICALĂ  CU  
ACĂ

ATEN IE!

Utilizați  accesorii  și  piese  de  schimb.

și  conectați-vă  la  ieșirea  sursei  de  alimentare

Atunci  când  utilizați  MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen  în  modul  cu  fir,  aveți  grijă  să  nu  vă  împiedicați  de  cablu.  Un  cablu  gresit  poate  
fi  un  pericol  de  împiedicare.

În  timpul  încărcării,  indicatorul  de  încărcare  

se  aprinde  roșu

•  Numai  modulele  de  ac  enumerate  în  capitolul  "4.3  Accesorii  și  piese  de  schimb"  la  pagina  12,

3.  Pentru  a  încărca  bateria:  Conectați  adaptorul  de  curent  alternativ  la  o  priză  electrică

Pornirea  și  oprirea

Dispozitivul  este  alimentat  de  la  rețea  conectându-l  la  o  priză  cu  cablu

•  Asigurați-vă  că  toate  cablurile  sunt  așezate  astfel  încât  nimeni  să  nu  se  împiedice  de  ele  sau  de  ele

Dacă  piesa  de  mână  nu  este  ținută  ferm  când  este  pornită,  se  poate  mișca  necontrolat  din  cauza  vibrațiilor.

poate  trage  neintenționat.

Controale  medicale

Când  încărcarea  este  completă,  
indicatorul  de  încărcare  va  deveni  verde

1.  Conectați  sursa  de  alimentare  cu  mufa  jack

Pericol  de  funcționare  defectuoasă  a  stiloului  injectorului  MEDICAL  CONTROL  Accesoriile  și  piesele  
de  schimb  neadecvate  pot  afecta  funcționarea  și  siguranța  stiloului  injectorului  MEDICAL  CONTROL.  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL  poate  fi  deteriorat,  eșuat  sau  funcțional  defectuos.

Aparatul  este  utilizat  prin  ac ionarea  bateriei  interne,  fără  conexiune  prin  cablu.

•  Țineți  ferm  piesa  de  mână  înainte  de  a  o  porni.

Apăsați  și  mențineți  apăsat  butonul  de  
pornire  timp  de  2-3  secunde  pentru  a  porni  
sau  opri  dispozitivul

2.  Conectați  adaptorul  de  alimentare  la  priză



Scoateți  utilizarea  din  ambalajul  steril.

lua.

se  sprijină  la  suprafață.

•  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  numai  la  o  temperatură  a  camerei  între  +15  °C

•  Evitați  sursele  de  interferență,  asigurându-vă  că  nu  este  portabil  sau  mobil

ferm  în  piesa  de  mână.

•  Doar  module  de  ace  originale  pentru  microneedling  medical  și  microdermabraziune

•  ine i  de  baza  cartu ului  pentru  a-l  introduce  în  piesa  de  mână.

•  Modulul  acului  în  fir

•  Opriți  piesa  de  mână  înainte  de  a  înlocui  modulele  acului.

Deteriorări  cauzate  de  condens:  Dacă  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  este  expus  la  fluctuații  mari  de  temperatură,  de  exemplu  în  
timpul  transportului,  condensul  se  poate  acumula  în  interior  și  poate  deteriora  componentele  electronice.

Modulul  ac  poate  fi  utilizat  în  toate  orientările  

posibile.

•  Educați  pacienții  cu  privire  la  riscul  surselor  de  interferență.

rotiți  cartușul  cu  ac  în  sens  invers  acelor  de  
ceasornic  și  în  afara  piesei  de  mână

•  Modulele  de  ac  sunt  livrate  în  ambalaje  sterile.  Chiar  înainte  de  asta

așteptați  diferența  de  temperatură.

Când  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  este  în  modul  de  funcționare,  frecvența  de  stimulare  poate  fi  modificată  
sau  reglată  prin  apăsarea  scurtă  a  butonului  pornit.  Dispozitivul  poate  fi  operat  la  un  total  de  șase  viteze  diferite.  
Piesa  de  mână  pornește  la  viteză  mică  și  trece  la  viteză  mare.

•  Așezați  întotdeauna  piesa  de  mână  pe  suportul  piesei  de  mână,  astfel  încât  modulul  acului  să  nu  fie

Dispozitive  de  comunicație  HF  portabile  și  mobile:  Dispozitivele  precum  telefoanele  mobile  sau  routerele  WLAN  pot  afecta  
funcționarea  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  prin  emiterea  de  radiații  electromagnetice.  Funcționarea  în  siguranță  a  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  nu  mai  este  garantată.

Cum  să  prindeți  cartu ul  cu  ac.
și  +25  °C.

dispozitivele  sunt  utilizate  în  vecinătatea  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL.

Rata  implicită  este  de  108  stimulări  pe  secundă.  Unitatea  de  control  este  resetată  automat  la  această  setare  
implicită  de  fiecare  dată  când  este  pornită.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  are  un  interval  de  frecvență  de  
108  -  126  (1-6  niveluri  de  viteză)  oscilații  pe  secundă  și  poate  fi  ajustat  în  șase  niveluri.

•  Opriți  piesa  de  mână.

utilizare  care  sunt  potrivite  pentru  piesa  de  mână  furnizată.

Pentru  a  proteja  piesa  de  mână  și  cablul  acestuia  de  contaminare  în  timpul  tratamentului,  vă  recomandăm  
să  montați  pe  piesa  de  mână  un  capac  de  cablu  de  unică  folosință  cu  un  diametru  de  20-27  mm.

•  Verifica i  dacă  modulul  acului  este  
pozi ionat  corect.

conectorul  piesei  de  mână.

•  Asigurați-vă  că  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  a  atins  temperatura  camerei  înainte  de  utilizare.  Dacă  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL  a  fost  expus  la  fluctuații  de  temperatură,  cel  puțin  3  ore  la  10  °C  înainte  de  a-l  folosi

•  Aruncați  în  mod  corespunzător  modulul  de  ac  uzat  care  nu  mai  este  necesar  pentru  tratamentul  curent.

•  Rotiți  cartușul  cu  ac  în  sensul  acelor  de  
ceasornic  până  când  simțiți  rezistență.  
Modulul  ac  este  acum  la  locul  lui

•  Pentru  a  scoate  modulul  acului,

Scăderea  funcționalității  din  cauza  interferențelor  electromagnetice.

5.  PUNCARE  ȘI  UTILIZARE.

1716

PENTRU  MICRONEEDLING  SI  MICRODERMABRAZIUNE
NOTE  IMPORTANTE  PENTRU  MODULELE  DE  AC

7  INTRODUCEREA  SAU  ÎNLOCUIREA  MODULELOR  DE  AC

5.5  SETAREA  FRECVENȚEI  ȘI  VITEZEI  DE  STIMULARE 5 .  6  ATAȘAREA  CAPACĂ  DE  PROTECȚIE  LA  PIESA  DE  MÂNĂ  ȘI  LA  CABLU

5 .

ATEN IE!

ATEN IE!

O  INȘTIINȚARE.

AFIȘARE  DE  VITEZĂ.
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5.8  REGLAREA  ADÂNCIUNII  MOD  ACUL

TERAPIA  DE  SISTEM
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Acest  sistem  de  reglare  permite  operatorului  să  lucreze  cu  precizie,  deoarece  el  știe  
întotdeauna  exact  cât  de  departe  iese  modulul  acului  pentru  toate  tipurile  de  tratament  
(microneedling,  micropricking  și  microdermabraziune).

Cum  să  reglați  gradul  de  
proeminență.

microneedling  sau  microdermabraziune),  indicația  și  modul  de  ac  corespunzător.

•  Gradul  de  proeminență  prin  rotirea  părții  mobile  a

•  Gradul  de  proeminență  în  funcție  de  caracteristicile  pielii  clientului

reglați  piesa  de  mână.  Folosind  scala  ca  ghid,  rotiți  până  când  marcajul  este  în  poziția  dorită.  Prin

•  Gradul  de  proeminență  (lungimea  acului)  în  funcție  de  tratament  (medical

Alegeți  clientul  și  zona  de  tratat.

Rotirea  în  sensul  acelor  de  ceasornic  (când  se  uită  la  cartu )  măre te  gradul  de  
proeminen ă.

•  Porni i  piesa  de  mână.

Corpul  piesei  de  mână  este  echipat  cu  un  sistem  de  reglare  dublă  cu  tehnologie  patentată  PD/DS,  Performance  
Deep /  Double  System,  care  indică  gradul  setat  de  proeminență.

Pentru  un  control  vizual  mai  bun,  este  recomandabil  să  reglați  gradul  de  proeminență  cu  piesa  de  mână  pornită.
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6.  APLICARE:  [MATRIXNEEDLING  ® ]  TERAPIE  DE  SISTEM.

TRATAMENTUL  
SISTEMIC  AL  ZONELOR  
PROBLEME.

Măștile  noastre  unice  de  hidratare  sunt  disponibile  atât  pentru  tratamente  faciale,  cât  și  pentru  cele  corporale.  Acestea  
asigură  hidratarea  intensivă  a  pielii,  susțin  procesul  de  regenerare  al  pielii  și  stimulează  producția  proprie  de  elastină  și  
colagen  a  organismului.  Roșeața,  iritația,  microlacrimile  și  uscăciunea  sunt  reduse  imediat.  Cu  această  mască  puternică,  
ești  garantat  că  nu  mai  ai  nevoie  de  ser  după  tratament.

După  curățarea  de  bază,  pielea  este  pregătită  optim  pentru  tratament  cu  un  peeling  enzimatic.  Acest  lucru  nu  numai  
că  elimină  celulele  moarte  ale  pielii,  dar  stabilește  și  cursul  pentru  reînnoirea  rapidă  a  pielii  după  procedură.  Folosim  
enzime  de  papaya  încapsulate  și  bromelaină  în  peelingul  nostru  cu  tratament  enzimatic,  deoarece  ambele  ingrediente  
active  s-au  dovedit  a  fi  deosebit  de  blânde.

Compoziția  ingredientelor  active  variază  foarte  mult  în  fiecare  domeniu  de  aplicare.

Suntem  pionierii  în  terapia  de  inducție  cu  microneedling  și  colagen  în  Germania.

Înainte  de  microneedling,  pielea  trebuie  îndepărtată  minuțios,  dar  totuși  foarte  delicat,  de  celulele  moarte  ale  
pielii,  de  sebum,  de  machiaj  și  de  impuritățile  pielii.

După  tratament,  este  necesar  primul  ajutor  imediat.  Balsamul  nostru  de  reparare  post-tratament  oferă  exact  asta.  Crema  
întărește  bariera  pielii  slăbită  și  readuce  echilibrul  pielii  în  echilibru.  De  asemenea,  reglează  pH-ul  pielii.  Îngrijire  intensivă,  
reparatoare  și  constructivă.  Pentru  o  utilizare  mai  bună,  crema  este  ambalată  igienic  în  plicuri  individuale.

Atunci  când  aceștia  cu  stiloul  electric  de  acul,  un  cap  de  ac  este  mișcat  în  sus  și  în  jos,  rezultând  până  la  18.000  de  mișcări  
pe  minut  cu  dispozitive  de  înaltă  performanță.  În  timpul  acestei  mișcări  în  sus  și  în  jos,  stiloul  cu  ace  este  ghidat  peste  piele,  
lăsând  mici  canale  verticale  de  puncție  pe  suprafața  pielii,  așa-numita  perforație.  Acest  proces  declanșează  o  serie  de  
procese  biologice  care  ajută  pielea  să  se  „repare”  și  să  se  reînnoiască.  Un  număr  mare  de  probleme  ale  pielii  pot  fi  tratate  
eficient  în  acest  fel.  Scopul  este  de  la  200  la  250  de  perforații  pe  cm²  pentru  un  rezultat  optim.

În  același  timp,  bariera  pielii  și  funcția  naturală  de  protecție  a  pielii  pot  fi  întărite  cu  demachiante  de  înaltă  calitate.  
Oferim  Tratamentul  de  curățare  (Seria  de  bază)  pentru  pielea  sensibilă,  normală  și  mixtă  și  Tratamentul  Purifying  
Cleanser  pentru  tipurile  de  ten  gras  predispus  la  acnee.

Pentru  a  efectua  sistematic  tratamentul  medical  cu  microneedling,  mai  aveți  nevoie  de  seruri  sterile  și  
produse  de  îngrijire  pe  lângă  dispozitiv.

În  general,  aveți  două  opțiuni  pentru  a  combina  aplicarea  de  microneedling  cu  o  terapie  cu  substanță  activă  (ser).  Fie  lucrezi  
într-un  ser  steril  direct  cu  stiloul  injector,  fie  folosești  un  ser  de  îngrijire  după  tratament.

Îți  poți  proteja  pielea  bine  după  tratament  prin  comportamentul  tău  personal.  Pentru  influențele  externe  -  cum  ar  fi  
radiațiile  UV  -  aveți  UV  Protect  Cream  SPF50+.  Este  o  crema  de  protectie  solara,  reparatoare,  subtire  si  foarte  rapid  
absorbita,  cu  un  factor  de  protectie  solara  ridicat  de  80.  Are  la  baza  filtre  UVB  si  UVA  dovedite,  precum  si  ingrediente  
hranitoare  pentru  stabilizarea  pielii.

Profitați  mai  mult  de  tratamentul  dvs.  Cu  creme  de  zi  special  adaptate  obiectivului  dumneavoastră  de  tratament,  puteți  
completa  tratamentul  în  mod  optim.  Detinem  creme  de  zi  pentru  tratament  pentru  anti-imbatranire,  celulita,  pete  pigmentare,  
cicatrici  sau  ten  gras.  Pentru  a  face  acest  lucru,  utilizați  crema  ca  îngrijire  de  zi  în  toate  zilele  dintre  tratamente.  Compoziția  
ingredientelor  active  variază  foarte  mult  în  fiecare  domeniu  de  aplicare.

Ingredientele  active  special  coordonate  vă  permit  să  obțineți  cele  mai  bune  rezultate  din  tratament.

Datorită  purității  farmaceutice  și  eficacității  mai  mari,  recomandăm  utilizarea  unei  fiole  cu  ingredient  activ  steril.  Cu  13  
seruri  mezo  sterile,  oferim  o  varietate  unică  cu  care  puteți  trata  în  mod  specific  petele  estetice.  Pentru  o  hidratare  intensivă,  
un  tratament  inițial  cu  Hyaluron  Booster  este  adesea  recomandabil.

Ingrediente  active:  extract  de  papaya,  bromelaina,  manitol,  vitamina  E

Apă  de  figură
Ingrediente  active:  Matrixyl®,  Niacinamidă,  Acid  Hialuronic,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,

Ingrediente  active:  lizat  de  ferment  Bifida,  alantoină,  uree,  hialuron

Ingrediente  active:  enzime  de  reparare  a  ADN-ului,  proteine,  extract  de  plancton

Ingrediente  active:  ceramide,  extract  de  bambus,  alantoina,  hamamelis,  vitamina  E

8  PASI  PENTRU  UN  REZULTAT  PERFECT:

SER

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

PEELING

PROTEJA

REPARAȚIE

CURĂȚARE
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NIVELURI  DE  VITEZA:

DOMENIILE  DE  APLICARE

PERICOL:

PENITUL  CU  AC  DE  CONTROL  MEDICAL  CAPETE  DE  AC.

[MATRIXNEEDLING  ® ]

22

3  la  4

Buze,  BB  Glow,  Reînnoire  generală  a  pielii,  Nano  Peeling,

0,5  mm  -  1,0  mm

Livrare  nedureroasă  a  ingredientelor  active  fără  timp  de  nefuncționare,

4  la  5

1,0  mm  -  1,5  mm

microdermabraziune

Cicatrici,  cicatrici  de  acnee,  vergeturi,  celulită,  depozite  de  grăsime  
locale,  riduri  adânci,  melasma,  riduri,  pori  grosolanți,  hiperpigmentare,  
decolorare  a  pielii

1  la  2

2,0  mm  -  2,5  mm

1,5  mm  -  1,0  mm

5  la  6

2  la  3

23

0,2  mm-0,5  mm

6.1  CAPUL  AC /  NIVELELE  DE  VITEZĂ.

Capetele  de  ac  ale  stiloului  cu  ace  X-tra  CONTROL  sau  SMART  CONTROL  nu  se  potrivesc  pe  MEDICAL  
CONTROL  și  invers,  deoarece  au  diferite  tehnici  de  blocare.

Combinațiile  enumerate  aici  sunt  doar  valori  orientative.  Setările  reale  utilizate  pot  varia  
în  funcție  de  preferința  medicului  sau  de  tipul  de  piele.

Utilizați  numai  accesorii  originale  DERMIDA®  pentru  dispozitivul  corespunzător.

9s

nr.  DA130055-2

viteză

nr.  DA130058-2

Nano

adâncimea  acului



(picioare,  riduri  oculare,

pomeții

0,5  mm  -  0,75  mm

Argireline  +

Inversarea  conturului  ochilor

0,5  mm  -  1,0  mm

*

Argireline  +

0,5  mm

Anti-Aging  intens*

*

nasul  și  puntea  nasului

0,25  mm

0,5  mm  -  1,0  mm

1

superior

0,25  mm-0,5  mm

linia  încruntată

pungi  sub  ochi)

0,5  mm

1  -  3

Amplificatori  de  peptide

0,25  mm

1  -  3

Amplificatori  de  peptide

zona  ochilor

1  -  3

0,25  mm-0,5  mm

0,25  mm-0,5  mm

Booster  hialuronic

ridurile  frunții

1  -  3

6.2  DOMENIILE  DE  APLICARE.

*  Tratament  inițial,  dacă  este  necesar,  pentru  hidratare  intensivă
efectuați  cu  Hyaluron  Booster.

serdomenii  de  aplicare piele  subțire viteză notepiele  groasa
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1,0  mm  -  1,25  mm

(In  total)

0,5  mm  -  0,75  mm

și  pliuri  nazolabiale)

3  -  5

Pori  mari

1,0  mm  -  1,5  mm

Argireline  +

Control

2  -  3

1,0  mm

0,5  mm

Retinol  +  Vitamina  C

*

cicatrici  de  acnee

Anti-Aging  intens*

1,5  mm  -  2,0  mm

(colțurile  gurii,  marionete

pete  de  vârstă

Riduri  puternice

Întindere  și  inversare  a  cicatricilor

0,5  mm  -  1,0  mm 2  -  4

0,75  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm 3  -  4

Imperfecțiunea  tonului  pielii

cicatrici  și

Amplificatori  de  peptide

0,5  mm 2

rapel

hiperpigmentare  și

piesa  bucala

6.2  DOMENIILE  DE  APLICARE.

efectuați  cu  Hyaluron  Booster.
*  Tratament  inițial,  dacă  este  necesar,  pentru  hidratare  intensivă

serdomenii  de  aplicare piele  subțire viteză notepiele  groasa
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1,0  mm  -  1,5  mm

0,75  mm  -  1,5  mm

Control

2  -  3

1,0  mm  -  1,5  mm 3  -  5

cicatrice

Imperfecțiunea  tonului  pielii

întinderea  și

3  -  5

1,0  mm  -  1,5  mm

0,75  mm  -  1,5  mm

celulita

1,5  mm

pete  pigmentare

3  -  5

Amplificator  de  lipoliză

Vergeturi

Întindere  și  inversare  a  cicatricilor

1,0  mm  -  1,5  mm

4  -  5

0,75  mm  -  1,0  mm

Tampoane  de  grăsime  locale

Întindere  și  inversare  a  cicatricilor

1,5  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

inversarea  celulitei

6.2  DOMENIILE  DE  APLICARE.

28 29

serdomenii  de  aplicare piele  subțire viteză notepiele  groasa



0,25  mm-0,5  mm

0,25  mm-0,4  mm

Inversarea  acneei  si  tenului  gras

0,25  mm-0,5  mm

BB  strălucire

cresterea  parului

stimulator  de  buze

1  -  2

1  -  2

0,25  mm-0,4  mm

0,25  mm  -  0,75  mm

0,25  mm  -  1,0  mm

0,25  mm-0,5  mm

piele  grasă

Fond  de  ten  DM  Cell  
Brightening*

Stimulator  de  crestere  a  parului

1  -  3

buze

1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm

6.2  DOMENIILE  DE  APLICARE.

*  Vă  rugăm  să  rețineți  instrucțiunile  noastre  separate  pentru  BB  Glow.

serdomenii  de  aplicare piele  subțire viteză notepiele  groasa
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PROTEJA

Nr.  DA143727

CURĂȚARE

dupa  tratament

ACUL

Nr.  DA143732

dupa  tratament

Scrub  de  tratament

HIDRATARE

Nr.  DA155613-1

Cremă  SPF  50+demachiant

ACUL

Nr  DA300165

Scrub  de  tratament Cremă  SPF  50+

CURĂȚARE

Masca  de  hidratare

nr.  DA143722-1

Protectie  UV

tratamente

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Nr.  DA141852

Pix  pentru  ac  0,25  
mm

Nr.  DA155601-1

Balsam  reparator
Pix  pentru  ac  0,5  

mm

REPARAȚIE

Nr  DA300165

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

CURĂȚARE

dupa  tratament

HIDRATARE

nr.  DA143722-1

Anti-Aging  intens*

PEELING REPARAȚIE

Nr.  DA141852

Cremă  SPF  50+

PEELING

Îngrijire  zilnică  de  tratament
demachiant

Nr  DA113200

enzimatic

PEELING

Nr.  DA161206

Îngrijire  zilnică  de  tratament

PROTEJA

nr.  DA143722-1

Îngrijire  zilnică  de  tratament

tratamente Masca  de  hidratare

Nr.  DA141852

Pix  pentru  ac  0,75  
mm  -  1,0  mm

SER

Balsam  reparator

PROTEJA

Nr  DA113200

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

SER

Nr.  DA161206 Nr.  DA143727

Scrub  de  tratament

SER

Nr.  DA143732

Seria  de  bazăBalsam  reparator

Seria  de  bază

Seria  de  bază

REPARAȚIE

demachiant

Nr  DA113200

Masca  de  hidratare

EGF  Cell  Booster

Nr.  DA161206 Nr.  DA143727

enzimatic

ACUL

Nr.  DA143732

Protectie  UVtratamente

Booster  hialuronic

nr.  DA180051-3

enzimatic Protectie  UV

HIDRATARE

Nr  DA300165

6.3  SELECTAREA  PRODUSELOR  DE  TRATAMENT  FACIAL.

efectuați  cu  Hyaluron  Booster.
*  Tratament  inițial,  dacă  este  necesar,  pentru  hidratare  intensivă

RIDURI  USOARE  LA  MEDII

RIDURI  PROFUNDE

REÎNNOIREA  PIELEI  ȘI  PREVENIREA  RIDURILOR
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PROTEJA

CURĂȚARE

Îngrijire  zilnică  de  tratament

rapel*

Nr.  DA161206 Nr.  DA143727

rapel*

dupa  tratament

HIDRATARE

Nr.  DA141852

Protectie  UVtratamente

ACUL

nr.  DA143722-1

dupa  tratament

Nr.  DA161206

CURĂȚARE HIDRATARE

Nr  DA300165

Protectie  UV

tratamente Protectie  UV

ACUL

Nr.  DA143732

Balsam  reparator
Pix  pentru  ac  1,0  

mm

Masca  de  hidratare

Nr  DA113200

Cremă  SPF  50+demachiant

HIDRATARE

Nr.  DA141852

Conturul  ochilor

PEELING

Masca  de  hidratare

nr.  DA143722-1

Cremă  SPF  50+

demachiant Cremă  SPF  50+

Nr.  DA155607-1

Seria  de  bază

tratamente

Nr.  DA161206

Îngrijire  zilnică  de  tratament

PROTEJA

Nr.  DA143727

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Nu  se  recomandă  
peeling.

Masca  de  hidratare

Nr  DA113200

inversare

SER

dupa  tratament

REPARAȚIE

Nr.  DA141852

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

SER

Nr  DA300165

enzimatic

demachiant

Nr.  DA155614-1

Nu  se  recomandă  
peeling.

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Seria  de  bază

Îngrijire  zilnică  de  tratament

Seria  de  bază

REPARAȚIECURĂȚARE

Nr.  DA143727

Pix  pentru  ac  0,25  

mm

Argireline  +  Peptide

Balsam  reparator

Nr  DA113200

Argireline  +  Peptide

ACUL

nr.  DA143722-1

PROTEJA

Scrub  de  tratament

SER

Nr  DA300165

REPARAȚIE

Balsam  reparator

Pix  pentru  ac  0,75  

mm

Nr.  DA155614-1

6.3  SELECTAREA  PRODUSELOR  DE  TRATAMENT  FACIAL.

efectuați  cu  Hyaluron  Booster.
*  Tratament  inițial,  dacă  este  necesar,  pentru  hidratare  intensivă

RIDURI  PE  FRENTE

LINII  PERIORALE  (COLȚUL  gurii,  MARIONETA  ȘI  LINII  NAZOLABIALE)

RIDURI  PERIORBITALE  (RIDURI  OCHILOR,  PICIOARELE  VACII  ȘI  SACI)
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Scrub  de  tratament

Nr.  DA141852 Nr.  DA143731

enzimatic

rapel

Nr.  DA161206 Nr.  DA143727

Îngrijire  zilnică  de  tratament

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

PEELING

Balsam  reparator

Protectie  UVtratamente

ACUL

Nr.  DA143732

PROTEJA

Îngrijire  zilnică  de  tratament

Nr  DA113200

CURĂȚARE HIDRATARE

Nr  DA300165

Stretch  &  Scar

Controlul  imperfecțiunilor

Nr.  DA155606-1

ACUL

Nr.  DA143732

enzimatic
Seria  Stretch  &  Scar

SER

Nr.  DA161206

Cremă  SPF  50+demachiant

HIDRATARE

Nr.  DA155605-1

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Nr.  DA143730

PEELING

Masca  de  hidratare

nr.  DA143722-1

inversare

CURĂȚARE ACUL

Seria  Tonuri  de  piele

Nr  DA300165

Seria  de  bază

demachiant
Protectie  UVdupa  tratament

tonul  pielii

Nr.  DA143732

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

CURĂȚARE REPARAȚIE

Nr  DA300165

REPARAȚIE

SER

dupa  tratament

REPARAȚIE

Nr.  DA141852

Pix  pentru  ac  1,0  
mm

tratamente Protectie  UV

nr.  DA143722-1

enzimatic

PEELING

Cremă  SPF  50+

Nr  DA113200

HIDRATARE

Scrub  de  tratament

Îngrijire  zilnică  de  tratament

Balsam  reparator

PROTEJA

tratamente

nr.  DA143722-1

dupa  tratament

Retinol  +  Vitamina  C

Balsam  reparator

Nr  DA113200

Masca  de  hidratare

demachiant Cremă  SPF  50+

Nr.  DA141852

PROTEJA

Scrub  de  tratament

SER

Nr.  DA161206

Masca  de  hidratarePix  pentru  ac  1,0  
mm

Pix  pentru  ac  0,5  
mm

nr.  DA155608-1

6.3  SELECTAREA  PRODUSELOR  DE  TRATAMENT  FACIAL.
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PORI  MARI

CICATRICE  ȘI  CICATRICE  DE  ACNEE

MARCELE  PIGMENTALE  SI  DE  VÂRSTA



enzimatic

Nr  DA300165 Nr.  DA141852

Cremă  SPF  50+

inversare Balsam  reparator

Nr  DA113200

corp  de  hidratare

PROTEJA

PEELING

demachiant

PROTEJA

Scrub  de  tratament

SER

Cremă  SPF  50+

masca Seria  Celulita

nr.  DA143723-1

CURĂȚARE HIDRATARE

Nr.  DA155605-1

Scrub  de  tratament

Nr  DA113200

ACUL

Nr.  DA161206

ACUL

Nr.  DA161206

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

masca

SER

dupa  tratament

Protectie  UV

Nr.  DA143731

tratamente

ACUL

Nr.  DA161206

REPARAȚIE

Nr.  DA141852

PEELING

corp  de  hidratare

Nr  DA300165

Retinol  +  Vitamina  C

Nr.  DA143727

Pix  pentru  ac  1,5  
mm

enzimatic

Nr.  DA143732

Îngrijire  zilnică  de  tratament

tratamente dupa  tratament Îngrijire  zilnică  de  tratament

inversarea  celulitei

Balsam  reparator

Cremă  SPF  50+

HIDRATARE

Nr.  DA143732

PROTEJA

Nr  DA113200

SER

demachiant masca

nr.  DA143723-1

rapel*

Scrub  de  tratament

nr.  DA155610-1

Seria  Stretch  &  Scar

demachiant Balsam  reparator

nr.  DA143723-1

HIDRATARE ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Seria  de  bază

REPARAȚIECURĂȚARE

nr.  DA155608-1

Protectie  UV

Nr.  DA143728

Stretch  &  Scar dupa  tratament

Nr.  DA141852

Pix  pentru  ac  1,0  
mm

CURĂȚARE

tratamente

Nr  DA300165

REPARAȚIE

enzimatic

PEELING

Protectie  UV

corp  de  hidratare Îngrijire  zilnică  de  tratament

Pix  pentru  ac  1,0  
mm

Nr.  DA143732

6.4  SELECTAREA  PRODUSELOR  TRATAMENT  CORP.

*  Tratament  inițial,  dacă  este  necesar,  pentru  hidratare  intensivă
efectuați  cu  Hyaluron  Booster.

Cicatrici,  vergeturi  și  semne  de  sarcină

RIDURI  CORPULUI

CELULITA  ȘI  SLABĂCIUNEA  ȚESUTURILOR

3938



Cremă  SPF  50+

Nr  DA300165 Nr.  DA141852

Cremă  SPF  50+

Pix  pentru  ac  0,5  
mm Balsam  reparator

Nr  DA113200

Scrub  de  tratament

PROTEJA

tratamente dupa  tratament

Cremă  SPF  50+Controlul  imperfecțiunilor

SER

rapel

masca Seria  Celulita

nr.  DA143723-1

CURĂȚARE

masca

Nr.  DA155606-1

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Nr  DA113200

ACUL

Nr.  DA161206

HIDRATARE

Nr.  DA161206

Protectie  UVlipoliza

PEELING

Balsam  reparator

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Nr.  DA143730

tratamente

ACUL

Nr.  DA161206

REPARAȚIE

Nr.  DA141852

PEELING REPARAȚIE

Nr  DA300165

Îngrijire  zilnică  de  tratament

Nr.  DA143728

Pix  pentru  ac  1,0  
mm

enzimatic

Nr.  DA143732

enzimatic

tratamente

masca
Pix  pentru  ac  1,0  

mm

SER

demachiant

Îngrijire  zilnică  de  tratament

HIDRATARE

Nr.  DA143732

PROTEJA

Nr  DA113200

SER

demachiant

PROTEJA

nr.  DA143723-1

Seria  Celulita

Scrub  de  tratament

nr.  DA180051-3

Scrub  de  tratament

demachiant
dupa  tratament

nr.  DA143723-1

HIDRATARE ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

Seria  Tonuri  de  piele

corp  de  hidratare

REPARAȚIECURĂȚARE

nr.  DA155612-1

Protectie  UV

Nr.  DA143728

ACUL

dupa  tratament

Nr.  DA141852

enzimatic

CURĂȚARE

Booster  hialuronic

Nr  DA300165

Protectie  UVtonul  pielii

PEELING

Balsam  reparator

corp  de  hidratare Îngrijire  zilnică  de  tratament

corp  de  hidratare

Nr.  DA143732

6.4  SELECTAREA  PRODUSELOR  TRATAMENT  CORP.
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TONIFICARE

TAPUNETE  DE  GRASIM  LOCAL

MARCELE  PIGMENTALE  SI  DE  VÂRSTA



scrub  pentru  scalp

Tratament  Ceai  pentru  repararea  pielii

Dezinfectant  pentru  piele  Alcoderm

stilou  pentru  ac

enzimatic

Balsam  reparator

Nr  DA113200

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂPEELING

Nr  DA300165

0,25  mm  -  1,0  mm

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

De  exemplu:  luni  =  
0,25  mm,  miercuri  =  0,25  mm,  vineri  =  0,5  mm.

nr.  DA155611-1

SER

balsam  de  performanta

PEELING

Acnee  și  ten  gras

nr.  DA155609-1

SER

Seringi  cu  dozare  fină  (îndepărtarea  serurilor  sterile)

DA141511

Scrub  de  tratament

Nr.  DA143725

Kami stilou  pentru  ac

DA141722-1

Nr.  DA135129

HIDRATARE

Nr.  DA143729

Îngrijire  zilnică  de  tratament

CURĂȚARE

Nr  DA300165

stimulator  de  buze

CURĂȚARE

inversare

Nr  DA300165

Cresterea  parului

Perie  pentru  masca  (pentru  peeling  cu  enzime)

DA180075

Suport  piesa  de  mana  din  aluminiu

PROTEJA

Seria  de  bază0,25  mm-0,5  mm

DA141711

Masca  de  hidratare

Sfatul  nostru.

Kami

Nr.  DA143727

ACUL

Tratament  Purificare

Seria  ten  gras

ACUL

nr.  DA143722-1

rapel

Raft  acrilic  pentru  24  de  seruri  sterile

DA310277

Protectie  UV

Booster  ser  după  curățarea  și  dezinfectarea  scalpului.

Nr  DA180061

Mască  în  foaie  (pentru  seruri  individuale)

DA141891

0,25  mm  -  0,5  mm  sau  Nano

REPARAȚIE

Îngrijire  zilnică  de  tratament
șampon  pentru  scalp

Utilizați  creșterea  părului

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ

demachiant
dupa  tratament

Nr.  DA141852

ACUL

Nr.  DA155615-1

stilou  pentru  ac
Cremă  SPF  50+

Vă  recomandăm  un  tratament  combinat  cu  0,25  
mm  și  0,5  mm.

Nr  DA180060

DA142087

îngrijirea  buzelor

SER

Nr.  DA143732

42 43

ACCESORII  UTILE ARTICOL  NR.

CRESTEREA  PARULUI

BUZE

ACNEA  ȘI  PIELE  GRASĂ

6.5  SELECTAREA  PRODUSELOR  DOMENIILE  SPECIALE  DE  APLICARE.



PREGATIREA  SI  DEZINFECTAREA.

ÎNGRIJIREA  ZILNICĂ.

CURĂȚARE.

REPARAȚIE.

PENITĂ.

PROTEJA.
SER.

HIDRATARE.

PEELING  ENZIMATICO.

6.6  INSTRUCȚIUNI:  PAS  CU  PAS.

4544

Somnul  este  acum  cea  mai  bună  odihnă  a  pielii  tale.  Dacă  este  necesar,  trebuie  să  vă  schimbați  
fața  de  pernă  în  prealabil.  În  zilele  care  urmează  între  tratamente,  vă  puteți  îmbunătăți  și  mai  mult  
rezultatele  tratamentului  cu  cremele  speciale  de  îngrijire  de  zi  de  la  DERMIDA® .

Acum  strângeți  zona  de  piele  pe  care  doriți  să  o  tratați  cu  două  degete.  Glisați  stiloul  pe  piele  în  
modelul  dorit.

Evitați  să  vă  atingeți  pielea  cu  mâna  în  următoarele  două  ore.  Evitați  transpirația  abundentă,  băile  de  
aburi  și  lumina  directă  a  soarelui  în  ziua  tratamentului.  Nu  purta  machiaj.

Decideți  dacă  doriți  să  efectuați  tratamentul  la  rețea  sau  fără  fir.  Atașați  accesoriul  dorit  pentru  ac  la  
dispozitiv  și  asigurați-vă  că  este  sigur  și  nu  este  deteriorat.  Puneți  stiloul  injector  în  funcțiune  cu  
butonul  ON/OFF.  Lungimea  dorită  a  acului  poate  fi  setată  numai  când  dispozitivul  este  pornit.

Acum  este  creată  o  spumă  blândă  și  de  îngrijire  intensivă.  Întindeți  această  spumă  pe  partea  
corpului.  Masează-l  ușor  și  apoi  clătește-l  bine.

Microneedlingul  este  perfect  în  orice  moment  al  anului.  Dacă  partea  tratată  a  corpului  este  expusă  la  
soare,  este  necesară  o  protecție  specială  UV  cu  un  factor  de  protecție  solară  ridicat.  Pentru  a  face  
acest  lucru,  îndepărtați  crema  de  protecție  solară  subțire  și  cu  absorbție  foarte  rapidă  DERMIDA®  UV  
Protect

Următorul  pas  este  să  eliminați  celulele  moarte  ale  pielii.  În  acest  scop,  peelingul  de  tratament  
enzimatic  se  aplică  nediluat  pe  piele  cu  o  perie  de  mască.  Asigurați-vă  că  evitați  zona  gurii  și  a  ochilor.  
Se  lasa  sa  actioneze  aproximativ  5-10  minute.  Apoi  îndepărtați  cu  multă  apă  și  un  burete  fără  a  lăsa  
reziduuri.  Uscați  ușor  și  pulverizați  zonele  pielii  nediluate  cu  dezinfectantul  pentru  piele  Alcoderm®  
(timp  de  rezidență  30  de  secunde).

Asigurați-vă  că  ați  înțepat  fiecare  zonă  de  piele  de  5  până  la  8  ori.

Îndepărtați  machiajul  și  curățați  părțile  corpului  care  urmează  să  fie  tratate  cu  multă  apă  și  cu  detergentul  
delicat  pentru  tratament.  Luați  o  cantitate  mică  de  Cleanser  și  amestecați-o  cu  puțină  apă  călduță.

Masca  de  hidratare  a  ambalajului.  Dacă  există,  îndepărtați  cele  două  folii  de  protecție  și  așezați  
masca  pe  partea  tratată  a  corpului.

Cremă  SPF  50+  și  aplicați  pe  zona  tratată.

Înainte  de  tratament,  asigurați-vă  că  aveți  atașamentele  pentru  ace  dorite  și  toate  produsele  
de  care  aveți  nevoie.  Păstrați  locul  de  muncă  curat  din  punct  de  vedere  igienic  și  asigurați-vă  o  iluminare  
adecvată.Înainte  de  a  utiliza  stiloul  injector,  trebuie  să  curățați  temeinic  zona  de  piele  pe  care  doriți  să  
o  tratați  și  să  o  dezinfectați  cu  Alcoderm®.

Microneedling-ul  pune  o  presiune  asupra  pielii.  Tipurile  de  piele  sensibilă  și  sensibilă  folosesc  acum  
balsamul  de  reparare  post-tratament  DERMIDA®.  Acesta  este  un  balsam  de  îngrijire  intens  hidratant  și  
anti-iritant  pentru  utilizare  imediată  după  aplicare.  Balsamul  Repair  este  ambalat  igienic  în  plicuri  
individuale.  Deschideți  plicul  și  întindeți  balsamul  peste  piele  cu  mișcări  circulare.  Lăsați-l  să  se  absoarbă  
complet.

În  general,  aveți  două  opțiuni  pentru  a  combina  aplicarea  de  microneedling  cu  o  terapie  cu  ingredient  
activ  (ser).  Fie  lucrați  într-un  ser  steril  direct  cu  stiloul  injector,  fie  utilizați  un  ser  de  îngrijire  după  
tratament.  Datorită  purității  farmaceutice  și  eficacității  mai  mari,  recomandăm  utilizarea  unei  fiole  cu  
substanță  activă  sterilă.  Luați  serul  cu  seringa  dozatoare  fină  furnizată.  Pentru  a  face  acest  lucru,  
îndepărtați  cu  grijă  capacul  alb  de  pe  fiolă.  Perforați  septul  gri  cu  seringa  de  colectare  și  trageți  seringa  
deschisă.  Canula  poate  fi  apoi  îndepărtată  cu  ușurință  pentru  a  răspândi  în  siguranță  serul  pe  piele.  
Serul  este  foarte  eficient  si  contine  10  ml.Ai  nevoie  doar  de  2  pana  la  3  ml  pentru  un  tratament  facial,  
mai  mult  pe  corp  in  functie  de  marimea  zonei  de  tratament.

După  tratament,  canalele  pielii  tale  sunt  deschise  timp  de  aproximativ  15  minute  și  sunt  deosebit  de  
receptive  la  măștile  extrem  de  eficiente.  Scoateți  DER  MIDA  ®

Acum  relaxează-te  timp  de  10  până  la  15  minute  și  lasă  masca  să-și  facă  treaba.  Apoi  îndepărtați  
masca  și  masați  ușor  în  excesul  de  ser.
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Notă:  De  la  o  lungime  a  acului  de  0,75  mm,  poate  fi  recomandabil  să  utilizați  ulterior  o  cremă  anestezică
(de  exemplu,  crema  Emla).  Vă  rugăm  să  rețineți  timpii  de  expunere  ai  producătorului

Notă  importantă:  În  timpul  tratamentului,  un  stilou  injector  nu  trebuie  niciodată  răsturnat  cu  capul  în  jos  (capul  acului  îndreptat  în  sus).  Lichidul  
din  capul  acului  poate  pătrunde  în  compartimentul  motor  și  poate  cauza  daune  ireparabile  (returnarea  lichidului).
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7.5  CURĂȚAREA  ȘI  DEZINFECTAREA  APARATULUI

7.3  DEZINFECTAREA  SUPRAFEȚELOR
ATEN IE!

7.2  MATERIALE  CONTRACTUALE

7.1  INSPECȚIA

7.4  CURĂȚAREA  SUPRAFEȚELOR

ATEN IE!

•  acizi  oxidanți  (de  exemplu,  acizi  peracetici)

•  acizi  ușori  (adică  acid  boric    10%,  acid  acetic    10%,  acid  citric    10%)

•  Nu  așezați  niciodată  piesa  de  mână,  unitatea  de  control  sau  sursa  de  alimentare  într-o  autoclavă  sau  într-o  autoclavă

Curățare  exterioară:

•  Nu  așezați  niciodată  piesa  de  mână,  unitatea  de  control  sau  sursa  de  alimentare  într-o  autoclavă  sau  într-o  autoclavă

(adică  sodă  caustică,  amoniac  și  toți  compușii  cu  pH  >  7)

•  Compatibilitatea  materialelor  la  alegerea  agenților  de  curățare  și  dezinfectanți

cârpă  moale  înmuiată  într-o  soluție  de  detergent/dezinfectant.

Daune  cauzate  de  lichide.  Dacă  detergenții  sau  dezinfectanții  intră  în  piesa  de  mână,  unitatea  de  control  sau  sursa  de  
alimentare,  poate  apărea  un  scurtcircuit.

•  Cablul  piesei  de  mână,  piesa  de  mână  și  restul  piesei  de  mână  ale

•  Compatibilitatea  materialelor  la  alegerea  agenților  de  curățare  și  dezinfectanți

•  Etanol

•  Acetonă  și  benzină

Suprafețele  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  nu  sunt  rezistente  la:

(de  exemplu,  acid  clorhidric    20%,  acid  sulfuric    50%,  acid  azotic    15%)

Pericol  de  scurtcircuit.  Există  riscul  deteriorării  componentelor  electronice  dacă  componentele  stiloului  injector  (pen-ul)  MEDICAL  
CONTROL  sunt  demontate  și  curățate  în  timp  ce  sunt  încă  conectate  electric.

•  Nu  a eza i  niciodată  piesa  de  mână,  unitatea  de  comandă  sau  sursa  de  alimentare  la  cură are  sau

De  asemenea,  poate  coroda  componentele  electrice  și  mecanice.

•  solu ii  alcaline

Scufundați  dezinfectant.

Scufundați  dezinfectant.

Suprafețele  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  sunt  rezistente  la:

•  hidrocarburi  aromatice/halogenate  (de  exemplu,  fenol,  cloroform)

Curățați  baia  cu  ultrasunete.

•  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  și  accesoriile  sale  cu  unul

Înainte  și  după  fiecare  utilizare:

Curățați  baia  cu  ultrasunete.

•  hidrocarburi  alifatice  (de  exemplu,  pentan,  hexan)

•  majoritatea  sărurilor  anorganice  și  soluțiile  lor  apoase  (de  exemplu,  clorură  de  sodiu,  
clorură  de  calciu,  sulfat  de  magneziu)

considera.
Daune  cauzate  de  lichide.  Dacă  agenții  de  curățare  sau  dezinfectanții  pătrund  în  piesa  de  mână,  unitatea  de  control  sau  
sursa  de  alimentare,  poate  apărea  un  scurtcircuit.

infectat,  așa  cum  este  descris  în  secțiunea  „7.5  Curățarea  și  dezinfectarea  dispozitivului” .

De  asemenea,  poate  coroda  componentele  electrice  sau  mecanice.

verifica.
Inspecțiile  pot  fi  efectuate  numai  de  dealeri  autorizați.  Vă  recomandăm  să  predați  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  unui  dealer  specializat  la  intervale  regulate  de  24  de  luni  pentru  verificare  
conform  specificațiilor  producătorului.  Puteți  face  acest  lucru,  de  exemplu,  cu  dealerul  dumneavoastră  
specializat  sau  la  info@dermida.de  a  lua  legatura.

•  acizi  tari

Pentru  a  curăța  stiloul  injector  (pen-ul)  MEDICAL  CONTROL,  utilizați  un  agent  de  curățare  pe  bază  de  săpun  
ușor  și  un  dezinfectant  aprobat  în  țara  respectivă.  Pe  baza  următoarei  compatibilități  cu  materialele,  puteți  
evalua  care  agenți  de  curățare  și  dezinfectanți  sunt  cei  mai  potriviti.

•  Nu  a eza i  niciodată  piesa  de  mână,  unitatea  de  comandă  sau  sursa  de  alimentare  la  cură are  sau

•  Deconectați  sursa  de  alimentare  înainte  de  toate  lucrările  de  curățare  și  întreținere.

mailto:info%40dermida.de?subject=


8.  CONDIȚII  DE  TRANSPORT  ȘI  DEPOZITARE. 9.  ANTRENARE.

10.  OBLIGAȚIA  CIVILĂ.

10%  până  la  90%

540  hPa  până  la  1070  hPa

30%  până  la  65%Umiditate  relativă

-15°C  până  la  +25°Ctemperatura  ambientala

-10ºC  până  la  +40ºC

49

presiunea  aerului
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temperatura  ambientala

Umiditate  relativă
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9.1  MICRONEEDLING  MEDICAL

9.2  MICRODERMABRAZIUNE  ESTETICĂ

RĂSPUNDERE

8.2  MODULE  DE  AC

8.1  PIESA  DE  MÂNĂ,  ÎNCĂRCĂTOR  DE  BATERIE

A  fost  rezolvat.

dispozitiv

•  sistemul  electric  al  încăperii  în  care  NeedlingPen  MEDICAL

•  Fără  instruire  din  partea  producătorului  sau  a  unui  dealer  autorizat

CONTROL  MEDICAL  stilou  stilou

Este  responsabilitatea  companiei  furnizoare  (sau  oricui  în  numele  lor)  să  ofere  instruire  adecvată  
pentru  a  învăța  ceea  ce  este  descris  în  acest  manual  și  pentru  a  se  asigura  că  tratamentul  este  
efectuat  corect.  Cu  toate  acestea,  este  foarte  recomandat  să  verificați  în  prealabil  cu  autoritățile  locale  
de  sănătate  orice  obligație  de  a  urma  cursurile  de  formare  recomandate  sau  obligatorii  conform  
reglementărilor  diferitelor  țări.

•  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  și  accesoriile  sale  numai  în  ambalajul  original

•  Așezați  întotdeauna  piesa  de  mână  pe  o  suprafață  plană  și  stabilă,  astfel  încât  să  nu  se  afle

transport.

•  aparatul  nu  este  conform  celor  cuprinse  în  acest  manual

Daune  din  cădere.  Dacă  piesa  de  mână  cade,  aceasta  poate  fi  deteriorată.

Este  responsabilitatea  companiei  furnizoare  (sau  oricui  în  numele  lor)  să  ofere  instruire  adecvată  
pentru  a  învăța  ceea  ce  este  descris  în  acest  manual  și  pentru  a  se  asigura  că  tratamentul  este  
efectuat  corect.  În  acest  sens  va  avea  loc  un  eveniment  de  instruire  cu  personal  înalt  calificat.

•  Puneți  piesa  de  mână  în  suport  după  fiecare  utilizare  pentru  a  o  păstra  în  siguranță.

YOYU  BRANDS  GmbH  nu  este  responsabil  pentru  siguranță,  fiabilitate  și

CONTROL  este  instalat  nu  respectă  legile  aplicabile,  reglementările  naționale  de  siguranță  și  
standardele  europene.

YOYU  BRANDS  GmbH  respinge  orice  răspundere  pentru  vătămări  corporale  sau  daune  materiale  cauzate  
de  manipularea  neautorizată  a  dispozitivului,  întreținerea  lipsă  sau  insuficientă  și  nerespectarea  
reglementărilor  cuprinse  în  acest  manual.

poate  cădea.

Depozitați  întotdeauna  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  și  accesoriile  acestuia  în  următoarele  condiții:

Sunt  folosite  instrucțiuni,  recomandări  și  avertismente.

•  Duce i  unitatea  de  control  sau  piesa  de  mână  la  un  dealer  autorizat  dacă

CONTROL  MEDICAL  stilou  stilou

Depozitați  întotdeauna  modulele  de  ac  sterile  în  următoarele  condiții:

Componentele  sunt  vizibil  ocupate  sau  nu  mai  funcționează  normal.

•  Dacă  piesa  de  mână  este  căzută,  inspectați  vizual  componentele.

dispozitiv

Performanța  CONTROLULUI  MEDICAL  NeedlingPen  dacă:



11.  GARANȚIE.

CONDIȚII  NEACCOPERITE  DE  GARANȚIE.

13.INSTRUCȚIUNI  PRIVIND  ELIMINAREA  DISPOZITIVULUI.
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•  Reparațiile  se  efectuează  în  fabrica  noastră  sau  în  ateliere  specializate.  NeedlingPen  MEDICAL  
CONTROL  trebuie  expediat  în  prealabil

substanțele  periculoase  conținute  și  recuperarea  și  reutilizarea  acestora  sau  despre  posibilitățile  
de  reutilizare  a  vechiului  dispozitiv.

Nu  sunt  acoperite  de  garanție  piesele  supuse  uzurii  din  cauza  utilizării  normale  și  piesele  care  s-
au  defectat  din  cauza  utilizării  greșite  sau  a  unei  întrețineri  defectuoase.

Pentru  a  preveni  eliberarea  de  substanțe  periculoase  în  mediu  și  pentru  a  promova  conservarea  
resurselor  naturale,  producătorul  trebuie  să  faciliteze  reutilizarea,  recuperarea  și  reciclarea  
materialelor  conținute  în  dispozitiv  atunci  când  utilizatorul  intenționează  să  arunce  dispozitivul.  
Autoritățile  publice  iau  măsuri  corespunzătoare  pentru  ca  utilizatorii,  distribuitorii  și  producătorii  să  
contribuie  la  colectarea  DEEE  și  să  îi  oblige  să  le  refolosească  sau  să  le  recicleze.  Când  aruncați  
dispozitivul,  vă  rugăm  să  rețineți  că  se  aplică  reglementări  legale  naționale  speciale:

să  fie  aprobat  de  YOYU  BRANDS  GmbH.  Costurile  de  transport

•  Orice  condiție  de  utilizare  neprevăzută  de  producător.

Aparatul  este  garantat  împotriva  defectelor  de  materiale  și  de  montaj  din  fabrică  pe  o  perioadă  de  
douăsprezece  luni.

disponibil  la  cerere  pentru  a  furniza  orice  informații  despre  dispozitive

•  Pentru  mai  multe  informații,  vă  rugăm  să  contactați  kontakt@prpmed.de

Dispozitivul  poate  funcționa  defectuos  sau  se  poate  opri  dacă  nu  este  întreținut  în  mod  regulat  de  YOYU  GmbH  sau  de  
un  centru  de  service  autorizat.  Vă  rugăm  să  contactați  un  centru  de  service  aproximativ  la  fiecare  24  de  luni  după  utilizare  
și  uzura  componentelor  interne.

•  Luați  în  considerare  posibilele  efecte  dăunătoare  asupra

•  YOYU  BRANDS  GmbH  nu  este  responsabil  pentru  nicio  întrerupere  sau  eșec

reprezentat.

clientul  trebuie  să  suporte.

a  serviciului,  care  se  datorează  unor  circumstanțe  care  nu  sunt

•  Nu  aruncați  aparatul  ca  deșeuri  municipale,  ci  colectați-l  separat.  Pentru  a  face  acest  lucru,  
contactați  o  companie  specializată  în  eliminarea  dispozitivelor  electrice/electronice  vechi,  
cum  ar  fi  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  sau  autoritățile  locale  de  deșeuri.

substanțe  periculoase  prezente  în  dispozitivele  electrice  și  electronice  sau  utilizarea  
necorespunzătoare  a  dispozitivelor  sau  a  pieselor  acestora

suferit  defectarea  aparatului.

mediu  și  sănătatea  umană  care  pot  fi  în

•  Sub  nicio  formă  clientul  nu  poate  cere  despăgubiri  pentru  daunele  cauzate  de

Utilizarea  materialelor  și/sau  de  către  persoane  neautorizate  de  YOYU  BRANDS  GmbH.

constă  din  piese  mecanice  din  metal  și  plastic,  precum  și  din  componente  electrice.  
Producătorul  este  alături  de  utilizatori

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  pe  care  l-ați  achiziționat  necesită  utilizarea  de  materiale  
și  substanțe  speciale  la  fabricarea  sa.  De  asemenea,  poate  conține  substanțe  periculoase  care,  dacă  
sunt  eliberate  necorespunzător  în  mediu,  pot  avea  un  impact  asupra  mediului  și  sănătății  umane.

•  Reparații  rezultate  în  urma  dezastrelor  naturale,  șoc  mecanic,  defecțiune  a  sistemului  
electric,  neglijență,  utilizare  greșită  sau  abuz  al  unității,  service  sau  reparații  conform

sunt  datorate.  Dispozitivul  la  care  se  referă  acest  manual

ATEN IE!

GARANȚIE  DE  DOUAȘE  LUNI
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