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SAYIN  MÜŞTERİ,

1.  GİRİŞ  VE  BU  KILAVUZ  HAKKINDA  BİLGİ.

SAYIN  MÜŞTERİ,

4 5

Tıbbi  mikro  iğneleme,  steril,  tek  kullanımlık  bir  iğne  modülünün  takılı  
olduğu  el  aleti  kullanılarak  gerçekleştirilir.  Bu  iğne  modülü,  cildin  mikro  
delinmesine  neden  olan  ve  epidermisi  ve  dermisi  uyararak  güçlü  mekanik  cilt  
yenilenmesini  (kollajen  indüksiyonu)  sağlayan  küçük,  sivri  uçlu  aplikatörlerden  
(maksimum  uzunluk  2,5  mm)  oluşur.  Sonrasında  cilt  daha  parlak  ve  daha  sıkı  
görünür.

MANUEL
BU  KONU  HAKKINDA  GİRİŞ  VE  BİLGİLER

DİKKAT!

(iğne  kartuşları)  aşağıdaki  tedavileri  gerçekleştirmek  için  kullanılır:

DERMIDA®  TIBBİ  KONTROL'ü  satın  aldığınız  ve  bize  duyduğunuz  güven  

için  teşekkür  ederiz .

•  Mikrodermabrazyon

Mikrodermabrazyon,  steril,  tek  kullanımlık  bir  kartuşun  takılı  olduğu  

el  aleti  kullanılarak  gerçekleştirilir.  130  adet  küçük,  sivri  uçlu  mikro  
aplikatörden  (maksimum  uzunluk  0.1  mm)  oluşur  ve  cildin  yenilenmesini  ve  derin  
temizliğini  teşvik  etmek  için  homojen  bir  peeling  etkisi  yaratır,  ölü  deri  hücrelerini  
temizler.

MEDİKAL  KONTROL  çeşitli  aksesuarlarla  donatılabilir

•  Tıbbi  mikro  iğneleme

Satın  almış  olduğunuz  cihaz,  dahili  lityum  pil  sayesinde  kablosuz  modda  veya  
kablolu  modda  olmak  üzere  iki  modda  çalışmanıza  olanak  sağlar.

Doğru  işleme  süreci  ve  uygulaması  yalnızca  sertifikalı  orijinal  aksesuarlar  kullanıldığında  
garanti  edilir.

jeller,  serumlar,  pigmentler)  çünkü  bunlar  aksesuarda  yan  etkilere  ve/veya  hasara  neden  olabilir.

Bu  çalıştırma  talimatları,  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ve  özel  aksesuarlarının  
teknolojisi  ve  işlev  yelpazesi  ile  ilgilidir.  Cihazın  güvenli  kurulumu,  güvenli  çalışması  
ve  bakımı  ve  kullanım  amacı  için  önemli  bilgiler  içerir.  Bu  kılavuz,  cihazın  
güvenli  kullanımı  için  gerekli  tüm  bilgilerle  sınırlıdır.

Spesifik  olmayan  ve  denenmemiş  ürünleri  (kremler,  emülsiyonlar,



2.  ÖNEMLİ  GÜVENLİK  TALİMATLARI.

•  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  kullanılmazsa  veya

veya  nakledin,  erişilebilir  bir  yerde  saklayın.

•  Yangına  veya  arızaya  neden  olabileceğinden  220V  AC  güç  kullanmayın.

•  Müşteriye,  ilgili  kişinin

hafif  bir  deterjan  ve  dezenfektanla  temizleyin.

•  Bu  kılavuzda  verilen  teknik  veriler

•  Her  müşteri  için  steril  ambalajda  yeni  bir  iğne  modülü  kullanın.  Tedaviden  önce  kontrol  edin

24  aylık  orta  aralıklarla  muayene  için  yetkili  satıcıya  gönderilmelidir.

•  El  aleti  kapağı  ile  kullanım  sırasında  el  aleti

aksesuarlar  ve  tüm  başlık  kabloları  iyi  durumda.

Tedaviden  sonraki  ilk  iki  ila  üç  gün  boyunca  lekelerden  kaçınılmalıdır.

yürürlükteki  yönetmeliklere  uygun  olarak  bertaraf  edin.

bu  tür  bir  uygulama  test  edilmiştir.

Tıbbi  mikroiğneleme ,  listede  belirtildiği  gibi  özel  sağlık  ve  güvenlik  önlemleri  gerektirir  ve  farklı  ülkelerde  
yürürlükte  olan  yönetmeliklere  ve  yasalara  göre  yalnızca  uygun  şekilde  eğitilmiş  bir  kişi  tarafından  
gerçekleştirilmelidir.

işletme,  nakliye  ve  depolama  koşullarını  gözlemleyin  ve  bunlara  uyun

•  Kullanılmış  veya  kusurlu  kartuşlar  ve  ambalajları

iğne  modülleri  veya  başka  bir  şey

Mikrodermabrazyon  için  özel  önlemler  gerekir .

•  İğne  modülleri  steril  tek  kullanımlık  ürünlerdir  (sarf  malzemeleri)  ve

•  Yalnızca  orijinal  aksesuar  ve  yedek  parça  kullanın.

ambalajın  hasar  görmediği  ve  son  kullanma  tarihinin  geçmediği.  Kullanılan  iğne  modüllerinin  
parti  numarası

Matris  iğneleme  sistemi  tedavisi  prosedürü  ile  ideal  sonuçlara  ulaşabilirsiniz.

•  El  aleti,  görünür  kontaminasyon  için  periyodik  olarak

•  İğne  modüllerinin  örn.  B.  giysiler  temas  eder.  Kontamine  iğne  modülleri  kullanılmamalı  ve  hemen  imha  
edilmelidir.

•  Çocuklar  gözetim  altında  tutulmalı  ve  iğnelemeyi  kullanmalarına  izin  verilmemelidir.

•  Tedaviden  önce  cihazı  dezenfekte  etmek  için  tüm  adımları  izleyin.

•  Bu  çalıştırma  talimatlarını  dikkatli  ve  eksiksiz  bir  şekilde  okuyun.

koruyucu  film  kaplıdır.  El  aleti  takmadan  önce  olmalıdır.

penetrasyon.

•  Güvenlik  kurallarına  uyun.  İş  yerini  hijyenik  olarak  temiz  tutun

Herhangi  bir  sorun  yaşamamak  için  ilgili  müşteri  kartını  not  edin

•  Tedavi  için  yalnızca  topikal  ve  steril  preparatlar  kullanın

•  Bir  yerde  kontrol  etmek  için  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL

•  Bu  kılavuz,  cihazı  kullanan  tüm  kişiler  için  bir

Kontrol.

sadece  bir  kez  kullanılabilir.

Kalem  TIBBİ  KONTROL  oynayın.

•  Tedaviye  başlamadan  önce  ve  tüm  işlemler  sırasında  tek  kullanımlık  nitril  veya  lateks  eldiven,  göz  
ve  dudak  koruyucu  maske,  tek  kullanımlık  başlık  ve  önlük  giyin.

•  Kullanım  sırasında  piyasemen  tamamen  bir  örtü  ile  kapatılmalıdır.

taze  tedavi  edilmiş  cilt  ile  önlemek  için.  Yeni  işlem  görmüş  cilt  bölgeleri  kontaminasyondan  ve  UV  

radyasyonundan  korunmalıdır.

iğne  modülleri  koruyucu  bir  film  ile  kaplanmıştır.

•  NeedlingPen  MEDICAL'in  yakınında  bulunarak  parazit  kaynaklarından  kaçının

ve  yeterli  aydınlatmayı  sağlayın.

•  El  cihazını  açmadan  veya  rafa  yerleştirmeden  önce  daima  sıkıca  tutun.  Sabitlenmemiş  bir  el  aleti  
açılırsa,  titreşim  nedeniyle  hareket  edebilir  ve  yaralanmaya  neden  olabilir.

koruma

üreticileri  bildirmek.

•  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ün  her  bir  mülkiyet  devrinde  bu  çalıştırma  talimatlarını  
teslim  edin.

Hasarlıysa,  normal  çalışmıyorsa  veya  cihaza  veya  el  aletine  sıvı  girdiyse  satıcınıza  
gönderin.

tamamen  şarj  edin,  güç  kaynağından  ayırın  ve  cihazın  yuvarlanmasını  veya  düşmesini  önlemek  
için  el  aleti  tutucusunda  saklayın.

•  El  aletine  veya  güç  kaynağına  sıvı  girmediğinden  emin  olun.

•  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  aksesuarlarını  asla  
değiştirmeyin.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ü  kullanın,  temizleyin,  dezenfekte  edin  ve  saklayın

•  Kural  olarak  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  kullanmanızı  öneririz.

KONTROLLER  hiçbir  mobil  cihaz  kullanılmaz.

•  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL'ü  yalnızca  cihaz  kapalıysa  kullanın.

•  Tedavi  öncesi  hastanın  cilt  bölgesi

ülkenizdeki  yönetmeliklere  göre  özel  bir  kapta  hasar  görürse

,

Listede  yer  alan  Sağlık  ve  Güvenlik.

•  Yüzme  havuzu  ve  sauna  ziyaretleri,  ablatif  veya  kimyasal  peeling  ve  tedavi  edilen  bölgenin  epilasyonu  
gibi  diğer  rahatsız  edici  durumlar

.  2  SAĞLIK  VE  GÜVENLİK  İÇİN  3  ÖNEMLİ  ÖNLEM2.1  GENEL  GÜVENLİK  TALİMATLARI

2.2  ÜRÜNE  ÖZEL  GÜVENLİK  BİLDİRİMLERİ
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2.  ÖNEMLİ  GÜVENLİK  TALİMATLARI.

•  Ebeveyn  veya  vasi  izni  olmadan  18  yaşın  altındaki  kişiler.

homojen  bir  soyma  etkisi  yaratan  özel,  sivri  uçlu  mikro  aplikatörler  (maksimum  uzunluk  
0,1  mm)

•  Tedavinin  ilk  gününde  rahatsızlık  •  Genellikle  tedaviden  
sonraki  ilk  12  ila  72  saat  içinde  ortaya  çıkan  cilt  tahrişi  (tedavi  edilen  bölgede  kaşıntı  veya  
sıcaklık  hissi  gibi)

•  Cilt  gençleştirme  için  çizgilerin/kırışıklıkların  
tedavisi  •  Stimülasyon  yoluyla  cilt  aktivitesinin  fizyolojik  olarak  iyileştirilmesi

kortikosteroid  tedavisi

•  Hastalıkları  olan  veya  ilaç  tedavisi  gören  kişiler

•  Vücutta  gözle  görülür  ödem  ve  morluk  olan  kişileri  tedavi  etmek  için

Aşağıdaki  tedavileri  gerçekleştirmek  için  aksesuarlar  (iğne  kartuşları):

cilt  gençleştirme  için  geliştirilmiştir.  Mikroiğneleme  ile  cildin  yüzey  tabakaları  uyarılır  
ve  mekanik  işlem  sırasında  mikro  lezyonlar  oluşabilir.  Bundan  sonra,  cildin  hücre  değişimi  

ve  yenilenmesi  için  bir  molaya  ihtiyacı  vardır.

•  Genellikle  sekiz  gün  içinde  düzelen  hafif,  geçici  cilt  pul  pul  dökülme

•  Yara  izlerinin,  akne  izlerinin  ve  çatlak  izlerinin  tedavisi

gül  hastalığı).

•  Tıbbi  mikroiğneleme  ve  mikrodermabrazyon  hakkında  temel  bilgi  •  Hijyen  ve  güvenlik  düzenlemeleri  
bilgisi  •  Riskler  ve  yan  etkiler  hakkında  bilgi

•  Tıbbi  mikroiğneleme  için:  Sivri  aplikatörlerden  (maksimum  uzunluk  2,5  mm)  oluşan  steril  tek  
kullanımlık  iğne  modülü,

•  Tedavi  diğer  estetiklerle  birleştirilirse

NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  yalnızca  aşağıdaki  gereksinimleri  karşılayan  personel  tarafından  
kullanılabilir:

•  Tedavi  edilecek  bölgede  açık  yaralar,  egzama  veya  kızarıklıklar

kaybolmak

•  Yüz  kusurlarının  estetik  düzeltilmesi  için  tedavi

Tedaviden  sorumlu  kişinin,  tedavi  edilen  hastanın  güvenliğinin  garanti  edilmediğine  dair  en  ufak  bir  
şüphesi  varsa,  örn.  B.  Hastalık  veya  ikincil  durumlar  nedeniyle  tedaviye  derhal  ara  verilmeli  veya  ara  
verilmelidir.

•  Alerji,  epilepsi,  enfeksiyon  veya  otoimmün  rahatsızlığı  olan  kişiler

cildin  normal  yeniden  epitelizasyonunu  değiştirenler  (örn.  diyabet,  Akdeniz  anemisi,  vb.)  veya  
kemoterapi  görenler.

Bazı  durumlarda  tedavi  sırasında  ve  sonrasında  hafif  yan  etkiler  görülebilir.  Bu  yan  etkiler  
aşağıda  listelenmiştir.

alan.

•  Hamilelik  ve  emzirme

•  Hiperpigmentasyon

•  Kemoterapi,  radyasyon  tedavisi  veya  yüksek  dozlar  sırasında

hastalıklar,  solunum  yolu  enfeksiyonları,  kardiyovasküler  sistem  veya  tedavi  edilecek  cilt  
bölgesi.

Alan.

Cildin  yenilenmesini  ve  derinlemesine  temizlenmesini  teşvik  edin  ve  ölü  cilt  hücrelerini  
çıkarın.

epidermis

•  Hem  güvenlik  yönleriyle  (kullanım  talimatlarında  belirtildiği  gibi)  hem  de  tedavilerin  teknik,  hijyenik  
ve  estetik  yönleriyle  ilgili  olarak  üreticiden  veya  distribütöründen  veya  diğer  yetkili  organdan  uygun  
eğitim.

NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  ve  aksesuarları  kısıtlı  fiziksel,  duyusal  veya  zihinsel  yeteneklere  
sahip  kişiler  veya  çocuklar  tarafından  kullanılamaz.  Cihaz  ve  aksesuarları,  gözetim  altında  
tutulmadıkça  veya  talimat  verilmedikçe,  tecrübesi  veya  bilgisi  olmayan  kişiler  tarafından  
kullanılmamalıdır.

Tıbbi  mikroiğneleme  uygulamaları:

D,  E  veya  F,  HIV  enfeksiyonu)  veya  akut  lokal  cilt  enfeksiyonları  (örn.  uçuk,

•  Mikrodermabrazyon  için:  özel  steril  tek  kullanımlık  iğne  kartuşları

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL,  farklı  uygulamalarla  çalışmanıza  olanak  tanır.

epidermisin  kalınlığını  ve  bütünlüğünü  tehlikeye  atan  tıbbi  tedaviler.

özellikle  sağlıklı  cildin  tıbbi  tedavisi  için

ve  vücutta

•  Tedavi  edilecek  bölgede  herhangi  bir  aktif  akne  şekli.

•  Sistemik  enfeksiyonlar  ve  viral  hastalıklar  (örn.  hepatit  A,  B,  C,

Mikrodermabrazyon  uygulamaları:

2

2.4.2  ADVERS  REAKSİYONLAR

.4 1  KONTRENDİKASYONLARFORMICRONEDLINGVE

2.  5  GEREKLİ  KULLANICI  NİTELİKLERİ2.4  KONTRENDİKASYONLAR  VE  YAN  ETKİLER

.

2.6.1  KULLANIM  AMACI

2.6.2  UYGULAMA  KAPSAMI

MİKRODERMABRAZYON:

UYGULAMA  KAPSAMI  VE  UYGUN  KULLANIM
2.6  KULLANIM  AMACI,  -

8. 9
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NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL,  aşağıdakilere  karşılık  gelir:

Kılıf  su  damlalarına  karşı  koruma  sağlar

2x  iğne  modülleri

cihaz

Tedaviler  için  gerekli  olan  el  aletinin  koruyucu  kapakları  teslimat  kapsamına  dahil  değildir.  El  
aleti  için  uygun  aksesuarlar  yetkili  satıcılardan  veya  çevrimiçi  mağazamızdan  talep  edilebilir,  
bkz.  "4.3  Aksesuarlar  ve  yedek  parçalar".

Doğru  kullanım  aynı  zamanda  bu  kılavuzun,  özellikle  "2.2  Ürüne  özel  güvenlik  talimatları"  
bölümünün  tamamen  okunduğu  ve  anlaşıldığı  anlamına  gelir.

MEDİKAL  KONTROL  iğneleme  kalemi

1x  el  aleti  tepsisi

1x  kullanım  ve  bakım  kılavuzu

El  aleti  için  1x  kablo

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  veya  aksesuarları  bu  çalıştırma  talimatlarında  açıklanandan  
farklı  bir  şekilde  kullanıldığında  veya  çalıştırma  koşullarına  uyulmadığında  yanlış  
kullanım  meydana  gelir.  Özellikle  kontrendikasyonlar  söz  konusu  olduğunda  tedavi  yasaktır  (bkz.  
“2.4  Kontrendikasyonlar”  paragrafı)

Direktifler  2006/42/EC  ve  2004/108/EC

Muhafaza  kaba  toza  karşı  koruma  sağlar  ve
Su  damlası

1x  pil  şarj  cihazı

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  (tıbbi  mikroiğneleme  ve  mikrodermabrazyon)  ile  gerçekleştirilen  
tüm  tedaviler,  mükemmel  hijyenik  koşullar  altında  kuru,  temiz,  dumansız  bir  odada  
gerçekleştirilmelidir.  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  bu  çalıştırma  talimatlarında  açıklandığı  
şekilde  hazırlanmalı,  kullanılmalı  ve  bakımı  yapılmalıdır.  Özellikle  iş  yerlerinin  
tasarımı  ve  kullanılacak  malzemeler  için  uygulanabilir  şartlar  sağlanmalıdır.

Doğru  kullanım  sadece  aşağıdaki  hasta  gruplarını  gerektirir:

Aşağıda  açıklanan  semboller,  bu  kullanma  kılavuzunda,  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  ve  
aksesuarlarında  veya  ambalajında  bulunabilir:

1x  el  aleti

•  Sağlıklı  yetişkin  erkek  ve  dişiler

Tehlike!

2.7  ÜRÜN  ÜZERİNDEKİ  SEMBOLLER

semboller anlam

4.1  TEKNİK  ÖZELLİKLER

2.6.3  DOĞRU  KULLANIM

çalışma  modu

toplam  ağırlık

10

pil  modeli

Hız  5:  121  darbe/sn

600g

11

Model  kodu:  13/00294-00

Hız  6:  126  darbe/sn

Hız  3:  115  darbe/sn

motor

Başlık  ağırlığı

Hız  4:  119  darbe/sn

80g

güç  tüketimi

Hız  1:  108  darbe/sn

Kablosuz

1w

Hız  2:  111  darbe/sn

Ürün  Ölçüsü  (U  x  G  x  Y) 185  mm  x  170  mm  x  72  mm

nominal  voltaj

koruma  sınıfı

frekans  salınımı

DC  hassas  motor

5VDC

2

2.  ÖNEMLİ  GÜVENLİK  TALİMATLARI.

TESLİMAT  KAPSAMI

4.  CİHAZ  BİLGİLERİ.

3.  TESLİMAT  KAPSAMI.



BUTON.

REKLAMCILIK.

İĞNE  MODÜLLERİ.

BATARYA

ÇİFT  ÖLÇEKLİ.

Güç  açma /  hız  düğmesi

içindekiler

NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  iki  farklı  modda  çalıştırılabilir:  kablosuz  modda  kablosuz  
modda  ve  AC  güç  kaynağı  kablosu  bağlı  modda.

aksesuarlar

miktaryedek  parça

Aşağıdaki  aksesuarlar  ve  yedek  parçalar  yalnızca  yetkili  satıcılardan  temin  edilebilir.

tanım

Şarj  edilebilir  pil

Açma /  hız  göstergesi

(PD/DS  sistemi)

cihaz

miktarAçıklama  makalesi

MEDİKAL  KONTROL  iğneleme  kalemi

Çift  çalışma  ayar  ölçeği

4.3  AKSESUARLAR  VE  YEDEK  PARÇALAR

4.2  ÇALIŞMA  KOŞULLARI

lityum  pil

iğneleme  kalemi

1

1

+15  °C  ila  +25  °C

13

9MN  0.18

1  adet  steril

1

1  adet  steril

El  Aleti  İğnelemeKalem

-

1

için  iğne  modülleri

nem

1

elektrik  fişi

hava  basıncı

1

Ambalajlama

-

12

TIBBİ  KONTROL

çalışma  sıcaklığı

mikrodermabrazyon

1

1

700hPa  ila  1070hPa

El  aleti  kablosu

TIBBİ  KONTROL

Ambalajlama

kullanım  kılavuzu

Tıbbi  mikro  iğneleme  için  iğne  

modülleri

%30  ila  %75

1

1

-

130AN

13/00294-00

4.  CİHAZ  BİLGİLERİ. 5.  DEVREYE  ALMA  VE  KULLANIM.



5.  DEVREYE  ALMA  VE  KULLANIM.

•  Açmadan  önce  el  aletini  sıkıca  tutun.

Cihazı  açmak  veya  kapatmak  için  güç  düğmesini  2-3  
saniye  basılı  tutun

Cihaz,  kablo  bağlantısı  olmadan  dahili  batarya  ile  çalıştırılarak  
kullanılır.

1.  Güç  paketini  jak  fişi  ile  bağlayın
2.  Güç  adaptörünü  elektrik  prizine  bağlayın

Şarj  tamamlandığında  şarj  göstergesi  

yeşile  döner

MEDICAL  CONTROL  iğneleme  kaleminin  arızalanma  tehlikesi  Uygun  olmayan  aksesuarlar  ve  yedek  
parçalar,  MEDICAL  CONTROL  iğneleme  kaleminin  çalışmasını  ve  güvenliğini  bozabilir.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  
hasar  görebilir,  bozulabilir  veya  arızalanabilir.

İğneleme  Kalemi  TIBBİ  KONTROLLER

Başlık  açıldığında  sıkıca  tutulmazsa,  titreşimler  nedeniyle  kontrolsüz  bir  şekilde  hareket  edebilir.

istemeden  çekebilir.

Cihaz,  kablo  ile  bir  elektrik  prizine  bağlanarak  şebeke  gücüyle  çalışır.

•  Tüm  kabloların,  kimsenin  takılıp  düşmeyeceği  veya

Açma  ve  kapatma

3.  Pili  şarj  etmek  için:  AC  adaptörünü  bir  elektrik  prizine  takın.

Şarj  sırasında  şarj  göstergesi  kırmızı  

yanar

•  Yalnızca  bölüm  "4.3  Aksesuarlar  ve  yedek  parçalar"  sayfa  12'de  listelenen  iğne  modülleri ,

ve  güç  kaynağı  çıkışına  bağlayın

MEDICAL  CONTROL  NeedlingPen'i  kablolu  modda  kullanırken,  kabloya  takılmamaya  dikkat  edin.  Yanlış  yerleştirilmiş  bir  kablo,  
takılma  tehlikesi  olabilir.

Aksesuar  ve  yedek  parça  kullanın.

14 15

5.2  KABLOLU  MOD:

5.4  AÇMA  VE  KAPATMA:  AÇMA  VE  KAPATMA

DİKKAT!

5. 1  KABLOSUZ  MOD :  İĞNELEME  TIBBİ  KONTROL

5.3  ŞARJ  MODU

İĞNE  KALEMİ  TIBBİ  KONTROL

DİKKAT!

DİKKAT!

YÜK  (KIRMIZI).

YÜKLÜ  (YEŞİL).

AÇMAK /  KAPAMAK.



5.  DEVREYE  ALMA  VE  KULLANIM.

Kullanımı  steril  ambalajdan  çıkarın.

Elektromanyetik  parazit  nedeniyle  azalan  işlevsellik.

almak.

•  İğne  modülünü  çıkarmak  için,

•  Mevcut  tedavi  için  artık  gerekli  olmayan  kullanılmış  iğne  modülünü  uygun  şekilde  atın.

•  Direnç  hissedene  kadar  iğne  kartuşunu  saat  
yönünde  çevirin.  İğne  modülü  artık  yerinde

•  Kullanmadan  önce  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL'ün  oda  sıcaklığına  ulaştığından  emin  olun.  NeedlingPen  TIBBİ  
KONTROL,  kullanmadan  önce  her  10  °C'de  en  az  3  saat  sıcaklık  dalgalanmalarına  maruz  kaldıysa

el  aletinin  konektörü.

•  İğne  modülünün  doğru  yerleştirildiğini  kontrol  
edin.

birlikte  verilen  el  aletine  uygun  kullanın.

El  aletini  ve  kablosunu  tedavi  sırasında  kontaminasyondan  korumak  için  el  aletine  20-27  mm  çapında  
tek  kullanımlık  bir  kablo  kılıfı  takmanızı  öneririz.

Varsayılan  oran,  saniyede  108  stimülasyondur.  Kontrol  ünitesi,  her  açıldığında  bu  varsayılan  ayara  
otomatik  olarak  sıfırlanır.  NeedlingPen  MEDİKAL  KONTROL  saniyede  108  -  126  (1-6  hız  seviyesi)  
salınım  frekans  aralığına  sahiptir  ve  altı  seviyede  ayarlanabilir.

•  El  cihazını  kapatın.

ve  +25  °C.

Cihazlar  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  yakınında  kullanılır.

İğne  kartuşu  nasıl  tutulur.

Taşınabilir  ve  mobil  HF  iletişim  cihazları:  Cep  telefonları  veya  WLAN  yönlendiricileri  gibi  cihazlar,  elektromanyetik  radyasyon  
yayarak  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ün  çalışmasını  etkileyebilir.  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ün  güvenli  çalışması  
artık  garanti  edilmemektedir.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  çalışma  modundayken,  açma  düğmesine  kısaca  basılarak  stimülasyon  
frekansı  değiştirilebilir  veya  düzenlenebilir.  Cihaz  toplam  altı  farklı  hızda  çalıştırılabilir.  El  aleti  düşük  
hızda  başlar  ve  yüksek  hıza  geçer.

•  Piyasemeni,  iğne  modülünün  düşmemesi  için  her  zaman  el  aleti  tutucusuna  yerleştirin.

•  İğne  modülleri  steril  ambalaj  içinde  gönderilir.  ondan  hemen  önce

sıcaklık  farkını  bekleyin.

iğne  kartuşunu  saat  yönünün  tersine  ve  el  aletinden  
dışarı  döndürün

İğne  modülü  olası  tüm  yönlerde  

kullanılabilir.

•  Hastaları  girişim  kaynaklarının  riski  konusunda  eğitin.

Yoğuşma  hasarı:  NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL  örneğin  nakliye  sırasında  büyük  sıcaklık  dalgalanmalarına  maruz  
kalırsa,  yoğuşma  içeride  birikebilir  ve  elektronik  bileşenlere  zarar  verebilir.

•  İğne  modüllerini  değiştirmeden  önce  el  aletini  kapatın.

•  Tıbbi  mikroiğneleme  ve  mikrodermabrazyon  için  yalnızca  orijinal  iğne  modülleri

•  El  cihazına  yerleştirmek  için  kartuşun  tabanından  tutun.

•  İplikteki  iğne  modülü

el  aletine  sıkıca  yerleştirin.

•  Hiçbir  taşınabilir  veya  mobil  cihaz  olmamasını  sağlayarak  parazit  kaynaklarından  kaçının.

yüzeyde  durur.

•  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  sadece  +15  °C  arasındaki  oda  sıcaklığında

BİR  UYARI.

HIZ  GÖSTERGESİ.

7  İĞNE  MODÜLLERİNİN  TAKILMASI  VEYA  DEĞİŞTİRİLMESİ

5.5  SİMÜLASYON  FREKANS  VE  HIZININ  AYARLANMASI 5.  6  KORUYUCU  KAPAK  EL  PARÇASI  VE  KABLOYA  TAKILMASI

5.

DİKKAT!

DİKKAT!

İĞNE  MODÜLLERİ  İÇİN  ÖNEMLİ  NOTLAR
MİKRONEEDLING  VE  MİKRODERMABRAZYON  İÇİN

1716



Başlık  gövdesi,  ayarlı  çıkıntı  derecesini  gösteren,  patentli  bir  PD/DS  teknolojisi  çift  ayar  sistemi  olan  
Performance  Deep /  Double  System  ile  donatılmıştır.

mikroiğneleme  veya  mikrodermabrazyon),  gösterge  ve  ilgili  iğne  modu.

•  Hareketli  kısmı  döndürerek  çıkıntı  derecesi

Bu  ayar  sistemi,  operatörün  her  türlü  tedavi  (mikro  iğneleme,  mikro  iğneleme  ve  
mikrodermabrazyon)  için  iğne  modülünün  tam  olarak  ne  kadar  dışarı  çıktığını  
her  zaman  tam  olarak  bildiği  için  hassas  bir  şekilde  çalışmasını  sağlar.

Çıkıntı  derecesi  
nasıl  ayarlanır.

•  Müşterinin  cildinin  özelliklerine  bağlı  olarak  çıkıntı  derecesi

el  aletini  ayarlayın.  Teraziyi  kılavuz  olarak  kullanarak,  işaret  istenen  konuma  gelene  kadar  
döndürün.  Vasıtasıyla

Müşteriyi  ve  tedavi  edilecek  alanı  seçin.

Saat  yönünde  çevirmek  (kartuştan  bakıldığında)  çıkıntı  derecesini  arttırır.

•  Tedaviye  (tıbbi)  bağlı  olarak  çıkıntı  derecesi  (iğne  uzunluğu)

Daha  iyi  görsel  kontrol  için,  el  aleti  açıkken  çıkıntı  derecesinin  ayarlanması  tavsiye  edilir.

•  El  aletini  açın.

BİR  UYARI.

18 19

5.8  İĞNE  MODU  DERİNLİK  AYARI

SİSTEM  TERAPİ

DİKKAT!

[ MATRIXNEEDLING® ]

5.  DEVREYE  ALMA  VE  KULLANIM.



6.  UYGULAMA:  [MATRIXNEEDLING  ® ]  SİSTEM  TERAPİSİ.

SORUN  BÖLGELERİNİN  
SİSTEMİK  TEDAVİSİ.

Özel  olarak  koordine  edilmiş  aktif  maddeler,  tedaviden  en  iyi  şekilde  yararlanmanızı  sağlar.

Aktif  bileşenlerin  bileşimi,  her  uygulama  alanında  büyük  ölçüde  değişir.

Tedavinizden  daha  fazlasını  alın.  Tedavi  hedefinize  özel  olarak  hazırlanmış  gündüz  kremleri  ile  tedaviyi  en  uygun  
şekilde  tamamlayabilirsiniz.  Yaşlanma  karşıtı,  selülit,  pigment  lekeleri,  yara  izleri  veya  yağlı  ciltler  için  bakım  gündüz  
kremleri  taşıyoruz.  Bunu  yapmak  için,  bakımlarınız  arasındaki  tüm  günlerde  kremi  gündüz  bakımı  olarak  
kullanın.  Aktif  bileşenlerin  bileşimi,  her  uygulama  alanında  büyük  ölçüde  değişir.

Temel  temizlikten  sonra  cilt,  enzim  peelingi  ile  tedaviye  en  uygun  şekilde  hazırlanır.  Bu  sadece  ölü  deri  
hücrelerini  ortadan  kaldırmakla  kalmaz,  aynı  zamanda  işlemden  sonra  hızlı  cilt  yenilenmesi  için  rotayı  
belirler.  Enzimatik  Tedavi  Peelingimizde  kapsüllenmiş  papaya  enzimleri  ve  bromelain  kullanıyoruz,  çünkü  her  iki  
aktif  bileşenin  de  özellikle  nazik  olduğu  kanıtlanmıştır.

Almanya'da  mikro  iğneleme  ve  kolajen  indüksiyon  tedavisinde  öncüyüz.

Mikroiğnelemeden  önce  cilt  iyice  ama  yine  de  çok  nazikçe  ölü  deri  hücrelerinden,  sebumdan,  makyajdan  ve  cilt  
kirlerinden  arındırılmalıdır.

Tedaviden  sonra  acil  ilk  yardım  gereklidir.  Tedavi  Sonrası  Onarıcı  Balsamımız  tam  olarak  bunu  sağlar.  Krem,  
zayıflamış  cilt  bariyerini  güçlendirir  ve  cilt  dengesini  yeniden  dengeye  getirir.  Ayrıca  cildin  pH'ını  düzenler.  
Yoğun  bakım,  onarım  ve  yapıcı.  Daha  iyi  kullanım  için  krem,  hijyenik  olarak  ayrı  poşetlerde  paketlenmiştir.

Genel  olarak,  mikroiğneleme  uygulamasını  aktif  madde  tedavisi  (serum)  ile  birleştirmek  için  iki  seçeneğiniz  vardır.  
Ya  doğrudan  iğneleme  kalemi  ile  steril  bir  serum  içinde  çalışırsınız  ya  da  tedaviden  sonra  bakım  sonrası  serum  
kullanırsınız.

Elektrikli  iğneleme  kalemi  ile  iğneleme  yapılırken,  bir  iğne  başı  yukarı  ve  aşağı  hareket  ettirilir  ve  yüksek  
performanslı  cihazlarla  dakikada  18.000  vuruşa  kadar  sonuç  verir.  Bu  yukarı  ve  aşağı  hareket  sırasında,  iğneleme  
kalemi  cilt  üzerinde  yönlendirilir  ve  cilt  yüzeyinde  perforasyon  adı  verilen  küçük  dikey  delinme  kanalları  bırakılır.  
Bu  süreç,  cildin  kendisini  "onarmasına"  ve  yenilemesine  yardımcı  olan  bir  dizi  biyolojik  süreci  tetikler.  Çok  sayıda  
cilt  sorunu  bu  şekilde  etkili  bir  şekilde  tedavi  edilebilir.  Hedef,  optimum  sonuç  için  cm²  başına  200  ila  250  delmedir.

Aynı  zamanda  cilt  bariyeri  ve  cildin  doğal  koruyucu  işlevi  yüksek  kaliteli  temizleyicilerle  güçlendirilebilir.  Hassas,  
normal  ve  karma  ciltler  için  Tedavi  Temizleyiciyi  (Temel  Seri)  ve  akneye  meyilli  yağlı  cilt  tipleri  için  Arındırıcı  
Arındırıcı  Temizleyiciyi  sunuyoruz.

Medikal  micorneedling  tedavisini  sistemli  bir  şekilde  yapabilmek  için  cihaza  ek  olarak  steril  serum  ve  
bakım  ürünlerine  de  ihtiyacınız  vardır.

Farmasötik  saflığı  ve  daha  yüksek  etkinliği  nedeniyle,  steril  bir  aktif  bileşen  ampulü  kullanmanızı  öneririz.  13  
steril  mezo  serumu  ile  estetik  kusurları  özel  olarak  tedavi  edebileceğiniz  benzersiz  bir  çeşitlilik  sunuyoruz.  Yoğun  
hidrasyon  için  genellikle  Hyaluron  Booster  ile  bir  başlangıç  tedavisi  önerilir.

Eşsiz  Nemlendirici  Maskelerimiz  hem  yüz  hem  de  vücut  bakımları  için  mevcuttur.  Cildin  yoğun  nemlenmesini  sağlar,  
cildin  yenilenme  sürecini  destekler  ve  vücudun  kendi  elastin  ve  kolajen  üretimini  uyarır.  Kızarıklık,  tahriş,  mikro  
yırtılma  ve  kuruluk  anında  azalır.  Bu  güçlü  maske  ile  tedaviden  sonra  artık  seruma  ihtiyacınız  olmayacağı  
garanti  edilir.

Kişisel  davranışlarınızla  tedaviden  sonra  cildinizi  iyi  bir  şekilde  koruyabilirsiniz.  UV  radyasyonu  gibi  dış  etkiler  
için  UV  Koruyucu  Krem  SPF50+'a  sahipsiniz.  Yüksek  güneş  koruma  faktörü  80  olan  UV  koruyucu,  onarıcı,  ince  ve  
çok  hızlı  emilen  bir  güneş  koruyucu  kremdir.  Kanıtlanmış  UVB  ve  UVA  filtrelerinin  yanı  sıra  cilt  stabilizasyonu  için  
besleyici  bileşenlere  dayanmaktadır.
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ONARIM

GÜNLÜK  BAKIM

CİLT  TEMİZLEME

KORUMAK

İĞNELEME

HİDRASYON

SERUM

TEMİZLİK

20

MÜKEMMEL  BİR  SONUÇ  İÇİN  8  ADIM:

Aktif  maddeler:  Bifida  Ferment  Lysate,  Allantoin,  Üre,  Hyaluron

Aktif  maddeler:  DNA  onarım  enzimleri,  proteinler,  plankton  özü

Aktif  Maddeler:  Seramidler,  Bambu  Özü,  Allantoin,  Witch  Hazel,  E  Vitamini

Aktif  maddeler:  papaya  özü,  bromelain,  mannitol,  E  vitamini

Dikenli  Armut  Suyu
Aktif  Bileşenler:  Matrixyl®,  Niacinamide,  Hyaluronik  Asit,  Gatuline  Expression  AF,  iActive-Complex,  Prodew  500,



DA130058-2

hız

nano

iğne  derinliği

X-tra  CONTROL  veya  SMART  CONTROL  iğneleme  kaleminin  iğne  kafaları,  farklı  kilitleme  tekniklerine  
sahip  oldukları  için  MEDICAL  CONTROL'e  uymaz  ve  bunun  tersi  de  geçerlidir.

Burada  listelenen  kombinasyonlar  yalnızca  kılavuz  değerlerdir.  Kullanılan  gerçek  
ayarlar,  uygulayıcının  tercihine  veya  cilt  tipine  göre  değişebilir.

Uygun  cihaz  için  yalnızca  orijinal  DERMIDA®  aksesuarlarını  kullanın .

DA130055-2

9'lar

0.2mm-0.5mm

3  ila  4

Dudaklar,  BB  Glow,  Genel  Cilt  Yenileme,  Nano  Peeling,

22

2  ila  3
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5-6

1.5mm  -  1.0mm

1  ila  2

2,0  mm  -  2,5  mm

Yara  izleri,  akne  izleri,  çatlaklar,  selülit,  yerel  yağ  birikintileri,  derin  
kırışıklıklar,  melazma,  kırışıklıklar,  kaba  gözenekler,  hiper  
pigmentasyon,  cilt  renk  değişikliği

1.0  mm  -  1.5  mm

mikrodermabrazyon

4  ila  5

Aktif  bileşenlerin  kesinti  olmadan  ağrısız  teslimatı,

0,5  mm  -  1,0  mm

[ MATRIXNEEDLING® ]

HIZ  SEVİYELERİ:

TEHLİKE:

UYGULAMA  ALANLARI

İĞNELEME  KALEM  MEDİKAL  KONTROL  İĞNE  BAŞLARI.

6.1  İĞNE  BAŞLIĞI /  HIZ  SEVİYELERİ.



6.2  UYGULAMA  ALANLARI.

0,5  mm  -  1,0  mm

alın  kırışıklıkları

elmacık  kemikleri

1  -  3

(kaz  ayakları,  göz  kırışıklıkları,

göz  bölgesi

1  -  3

Hyaluronik  güçlendirici

0.25mm-0.5mm

0.25mm

1  -  3

Peptit  Güçlendiriciler

0.25mm-0.5mm

1  -  3

Peptit  Güçlendiriciler

0.25mm-0.5mm

kaş  çatma  çizgisi

göz  altı  torbaları)

0,5  mm
üst

0,5  mm  -  1,0  mm

1

*

0.25mm

burun  ve  burun  köprüsü 0,5  mm

Argireline  +

*

Yoğun  Yaşlanma  Karşıtı*

Argireline  +

0,5  mm  -  0,75  mm

Göz  çevresi  ters

24 25

uygulama  alanları kalın  deri hızince  deri notlarserum

Hyaluron  Booster  ile  gerçekleştirin.
*  Gerekirse  yoğun  hidrasyon  için  ilk  tedavi



6.2  UYGULAMA  ALANLARI.

(Toplamda)

ağız  parçası

yükseltici

hiperpigmentasyon  ve

1.0  mm  -  1.25  mm

Cilt  Tonu  Kusurluluğu

0,5  mm

3  -  4

2

Peptit  Güçlendiriciler

Streç  ve  Yara  İzi  Tersine  Çevirme

0,5  mm  -  1,0  mm

0,75  mm  -  1,0  mm

yara  izleri  ve

0,75  mm  -  1,0  mm

2  -  4(ağız  köşeleri,  kuklalar

yaşlılık  lekeleri

1,5  mm  -  2,0  mm

Güçlü  kırışıklıklar

Retinol  +  C  Vitamini

*

sivilce  izleri

Argireline  +

Kontrol

0,5  mm

Yoğun  Yaşlanma  Karşıtı*

büyük  gözenekler

2  -  3

1.0  mm  -  1.5  mm

1.0  mm

0,5  mm  -  0,75  mm

ve  nazolabial  kıvrımlar)

3  -  5

26 27

uygulama  alanları kalın  deri hızince  deri notlarserum

*  Gerekirse  yoğun  hidrasyon  için  ilk  tedavi
Hyaluron  Booster  ile  gerçekleştirin.



6.2  UYGULAMA  ALANLARI.

1.0  mm  -  1.5  mm 3  -  5

1.5mm

0,5  mm  -  0,75  mm

selülit  tersine  çevirme

Streç  ve  Yara  İzi  Tersine  Çevirme

4  -  5

0,75  mm  -  1,0  mm

1.0  mm  -  1.5  mm

Yerel  yağ  yastıkları

Streç  ve  Yara  İzi  Tersine  Çevirme

Deri  çatlağı
1.5mm

pigment  lekeleri

0,75  mm  -  1,5  mm

selülit 3  -  5

Lipoliz  Güçlendirici

3  -  5

1.0  mm  -  1.5  mm

germe  ve

yara  izi

2  -  3

Cilt  Tonu  Kusurluluğu

0,75  mm  -  1,5  mm

Kontrol

1.0  mm  -  1.5  mm

uygulama  alanları kalın  deri hızince  deri notlarserum

28 29



6.2  UYGULAMA  ALANLARI.

1  -  3

0,25  mm  -  1,0  mm

dudaklar

Saç  Büyüme  Arttırıcılar

1  -  3

DM  Hücre  Aydınlatıcı  
Fondöten*

0.25mm-0.5mm

yağlı  cilt

0,25  mm  -  0,75  mm

0,25  mm  -  1,0  mm

1  -  2

0.25mm-0.4mm

dudak  güçlendirici

1  -  2

saç  uzaması

0.25mm-0.5mm

Akne  ve  Yağlı  Cilt  Ters

BB  kızdırma

0.25mm-0.5mm

0.25mm-0.4mm

30 31

kalın  deriuygulama  alanları hızince  deri notlarserum

*  Lütfen  ayrı  BB  Glow  talimatlarımıza  dikkat  edin.



6.3  YÜZ  BAKIM  ÜRÜN  SEÇİMİ.

İĞNELEME

DA143732

Tedavi  sonrası

DA143727

Tedavi  sonrası

Krem  SPF  50+

DA155613-1

Tedavi  ovma

HİDRASYON

TEMİZLİK

Krem  SPF  50+

DA300165

Tedavi  ovma

temizleyici

İĞNELEME

GÜNLÜK  BAKIM

DA141852

UV  koruması

tedaviler

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA143722-1

DA300165

İğneleme  kalemi  
0,5  mm

ONARIM

DA155601-1

Onarım  Balsamı

İğneleme  kalemi  
0,25  mm

Yoğun  Yaşlanma  Karşıtı*

Tedavi  sonrası

HİDRASYON

GÜNLÜK  BAKIM

TEMİZLİK

DA143722-1

Krem  SPF  50+

CİLT  TEMİZLEME

ONARIM

DA141852

temizleyici

CİLT  TEMİZLEME

CİLT  TEMİZLEME

DA161206

enzimatik

Günlük  tedavi  bakımı

DA113200

Günlük  tedavi  bakımı

tedaviler Günlük  tedavi  bakımı

KORUMAK

SERUM

Onarım  Balsamı

DA143722-1

İğneleme  kalemi  
0,75  mm  -  1,0  mm

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA141852

DA143727

SERUM

DA161206

KORUMAK

DA113200

GÜNLÜK  BAKIM

Onarım  Balsamı

SERUM

DA143732

Temel  Seriler

Tedavi  ovma

ONARIM

DA113200

Temel  Seriler

temizleyici Temel  Seriler

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

İĞNELEME

DA143732

DA143727

enzimatik

EGF  Hücre  Güçlendirici

DA161206

DA180051-3

enzimatik

tedaviler

Hyaluronik  güçlendirici

UV  koruması

DA300165

KORUMAK

TEMİZLİK

HİDRASYON

UV  koruması

32 33

HAFİF  İLE  ORTA  KIRIŞIKLIKLAR

DERİN  KIRIŞIKLAR

CİLT  YENİLEME  VE  KIRIŞIKLIK  ÖNLEME

Hyaluron  Booster  ile  gerçekleştirin.
*  Gerekirse  yoğun  hidrasyon  için  ilk  tedavi



6.3  YÜZ  BAKIM  ÜRÜN  SEÇİMİ.

Yükseltici*

DA161206

Tedavi  sonrası

Günlük  tedavi  bakımı

UV  koruması

DA141852

DA143727

Yükseltici*

HİDRASYON

TEMİZLİK

DA161206

DA143722-1

Tedavi  sonrası

tedaviler

İĞNELEME

UV  koruması

UV  koruması

tedaviler

HİDRASYON

DA300165

DA113200

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA143732

Onarım  Balsamı

İĞNELEME

Göz  çevresi

temizleyici

HİDRASYON

Krem  SPF  50+

DA141852

Krem  SPF  50+

temizleyici

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA143722-1

DA155607-1

CİLT  TEMİZLEME

tedaviler

DA161206

Temel  Seriler

Krem  SPF  50+

GÜNLÜK  BAKIM

Peeling  tavsiye  
edilmez.

Günlük  tedavi  bakımı

KORUMAK

SERUM

Tedavi  sonrası

DA143727

tersine  çevirme

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA113200

SERUM

DA300165

ONARIM

DA141852

GÜNLÜK  BAKIM

Peeling  tavsiye  
edilmez.

Temel  Seriler

temizleyici

DA155614-1

GÜNLÜK  BAKIM

enzimatik

ONARIM

DA143727

Günlük  tedavi  bakımı

TEMİZLİK

Temel  Seriler

İğneleme  kalemi  
0,25  mm

İĞNELEME

DA143722-1

DA113200

Argireline  +  Peptitler

Argireline  +  Peptitler

Onarım  Balsamı

DA300165

ONARIM

Tedavi  ovma

SERUM

KORUMAK

DA155614-1

KORUMAK

TEMİZLİK

İğneleme  kalemi  
0,75  mm

Onarım  Balsamı

3534

PERİORBİTAL  KIRIŞIKLIKLAR  (Göz  Kırışıklıkları,  İNEK  AYAKLARI  VE  ÇANTALARI)

PERIORAL  HATLAR  (AĞZI  KÖŞESİ,  MARIONETTE  VE  NAZOLOBİYAL  HATLAR)

Alın  Kırışıklıkları

*  Gerekirse  yoğun  hidrasyon  için  ilk  tedavi
Hyaluron  Booster  ile  gerçekleştirin.



6.3  YÜZ  BAKIM  ÜRÜN  SEÇİMİ.

yükseltici

DA161206

GÜNLÜK  BAKIM

DA141852

enzimatik

UV  koruması

Onarım  Balsamı

DA143727

Günlük  tedavi  bakımı

CİLT  TEMİZLEME

TEMİZLİK

Günlük  tedavi  bakımı

DA143732

KORUMAK

tedaviler

İĞNELEME

DA113200

Kusur  Kontrolü

DA155606-1

streç  ve  yara  izi

HİDRASYON

DA300165

DA161206

Stretch  &  Scar  Serisi

SERUM

DA143732

enzimatik

İĞNELEME

GÜNLÜK  BAKIM

DA143730

temizleyici

HİDRASYON

Krem  SPF  50+

DA155605-1

tersine  çevirme

TEMİZLİK

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

DA143722-1

Cilt  Tonu  Serisi

CİLT  TEMİZLEME

temizleyici

UV  koruması

Temel  Seriler

İĞNELEME

DA300165

GÜNLÜK  BAKIM

TEMİZLİK

Tedavi  sonrası

cilt  tonu

SERUM
Tedavi  sonrası

DA143732

ONARIM

ONARIM

DA300165

DA143722-1

tedaviler UV  koruması

ONARIM

DA141852

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

DA113200

Tedavi  ovma

CİLT  TEMİZLEME

Krem  SPF  50+

HİDRASYON

enzimatik

KORUMAK

DA143722-1

Günlük  tedavi  bakımı

tedaviler
Onarım  Balsamı

Tedavi  sonrası
temizleyici Krem  SPF  50+

DA113200

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

Retinol  +  C  Vitamini
Onarım  Balsamı

DA161206

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

Tedavi  ovma

SERUM

KORUMAK

DA141852

DA155608-1

Tedavi  ovma

DA143731

İğneleme  kalemi  
0,5  mm

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

BÜYÜK  GÖZENEKLER

İZLER  VE  AKNE  İZLERİ

PİGMENTAL  VE  YAŞ  İZLERİ

3736



6.4  ÜRÜN  SEÇİMİ  VÜCUT  BAKIMI.

tersine  çevirme

KORUMAK

Onarım  Balsamı

DA300165

Krem  SPF  50+

KORUMAK

temizleyici

DA113200

hidrasyon  vücut

CİLT  TEMİZLEME

TEMİZLİK

Selülit  Serisi

Krem  SPF  50+

maske

Tedavi  ovma

SERUM

DA143723-1

İĞNELEME

DA161206

Tedavi  ovma

DA113200

HİDRASYON

DA155605-1

Tedavi  sonrası

maske

SERUM

DA161206

GÜNLÜK  BAKIM

İĞNELEME

ONARIM

DA141852

tedaviler

İĞNELEME

UV  koruması

DA143731

DA161206

Retinol  +  C  Vitamini

DA143727

hidrasyon  vücut

DA300165

enzimatik

CİLT  TEMİZLEME

tedaviler Tedavi  sonrası

Günlük  tedavi  bakımı

İğneleme  kalemi  
1,5  mm

DA143732

Krem  SPF  50+

Günlük  tedavi  bakımı

selülit  tersine  çevirme

SERUM

temizleyici

Onarım  Balsamı

KORUMAK

DA113200

HİDRASYON

DA143732

DA155610-1

Tedavi  ovma

maske

DA143723-1

Yükseltici*

DA143723-1

GÜNLÜK  BAKIM

temizleyici Onarım  Balsamı

HİDRASYON

Stretch  &  Scar  Serisi

DA143728

ONARIM

DA155608-1

GÜNLÜK  BAKIM

TEMİZLİK

Temel  Seriler

UV  koruması

TEMİZLİK

tedaviler

DA141852

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

streç  ve  yara  izi Tedavi  sonrası

UV  koruması

hidrasyon  vücut

enzimatik

CİLT  TEMİZLEME

ONARIM

DA300165

DA143732

enzimatik

DA141852

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

Günlük  tedavi  bakımı

38 39

SELÜLİT  VE  DOKU  ZAYIFLIĞI

İZLER,  ÇATLAMA  İZLERİ  VE  GEBELİK  İZLERİ

VÜCUT  KIRIŞIKLIKLARI

*  Gerekirse  yoğun  hidrasyon  için  ilk  tedavi
Hyaluron  Booster  ile  gerçekleştirin.



6.4  ÜRÜN  SEÇİMİ  VÜCUT  BAKIMI.

İğneleme  kalemi  
0,5  mm

KORUMAK

Onarım  Balsamı

DA300165

Krem  SPF  50+

Krem  SPF  50+

Tedavi  sonrası

DA113200

Tedavi  ovma

tedaviler

TEMİZLİK

Selülit  Serisi

yükseltici

maske

Kusur  Kontrolü

SERUM

DA143723-1

İĞNELEME

DA161206

GÜNLÜK  BAKIM

DA113200

maske

DA155606-1

Onarım  Balsamı

lipoliz

CİLT  TEMİZLEME

DA161206

UV  koruması

HİDRASYON

ONARIM

DA141852

tedaviler

İĞNELEME

GÜNLÜK  BAKIM

DA143730

DA161206

Günlük  tedavi  bakımı

DA143728

ONARIM

DA300165

enzimatik

CİLT  TEMİZLEME

tedaviler

maske

enzimatik

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

DA143732

Günlük  tedavi  bakımı

İğneleme  kalemi  
1.0  mm

SERUM

SERUM

temizleyici

temizleyici

KORUMAK

DA113200

HİDRASYON

DA143732

DA180051-3

Tedavi  ovma

KORUMAK

DA143723-1

Selülit  Serisi

DA143723-1

GÜNLÜK  BAKIM

temizleyici

Tedavi  sonrası

HİDRASYON

Tedavi  ovma

DA143728

ONARIM

DA155612-1

Cilt  Tonu  Serisi

TEMİZLİK

hidrasyon  vücut

UV  koruması

TEMİZLİK

Hyaluronik  güçlendirici

DA141852

enzimatik

İĞNELEME

Tedavi  sonrası

Onarım  Balsamı

hidrasyon  vücut

cilt  tonu

CİLT  TEMİZLEME

UV  koruması

DA300165

DA143732

Krem  SPF  50+

DA141852

hidrasyon  vücut

Günlük  tedavi  bakımı

TONLAMA

PİGMENTAL  VE  YAŞ  İZLERİ

YEREL  YAĞ  PEDLERİ

40 41



6.5  ÜRÜN  SEÇİMİ  ÖZEL  UYGULAMA  ALANLARI.

enzimatik

Onarım  Balsamı

CİLT  TEMİZLEME

Tedavi  Cilt  Onarım  Çayı

iğneleme  kalemi

0,25  mm  -  1,0  mm

DA300165

DA113200

GÜNLÜK  BAKIM

CİLT  TEMİZLEME

performans  balsamı

DA155611-1

SERUM

GÜNLÜK  BAKIM

Örneğin:  Pazartesi  =  
0,25  mm,  Çarşamba  =  0,25  mm,  Cuma  =  0,5  mm.

DA141511

SERUM

İnce  dozlama  şırıngaları  (steril  serumların  çıkarılması)

Akne  ve  Yağlı  Cilt

DA155609-1

DA135129

iğneleme  kalemi

DA141722-1

DA143725

kami

Tedavi  ovma

dudak  güçlendirici

Günlük  tedavi  bakımı

TEMİZLİK

HİDRASYON

DA143729

DA300165

Saç  uzaması

Maske  fırçası  (enzim  soyma  için)

tersine  çevirme

DA300165

El  aleti  tutucusu  alüminyum

TEMİZLİK

Temel  Seriler

KORUMAK

DA180075

Nemlendirici  Yüz  Maskesi

Bizim  ipucumuz.

0.25mm-0.5mm

DA141711

Tedavi  Arındırıcı

Yağlı  Cilt  Serisi

İĞNELEME

kami

DA143727

24  steril  sera  için  akrilik  askı

DA310277

İĞNELEME

DA143722-1

yükseltici

Yaprak  maskesi  (bireysel  serumlar  için)

0,25  mm  -  0,5  mm  veya  
Nano

Kafa  derisini  temizledikten  ve  dezenfekte  ettikten  
sonra  güçlendirici  serum.

DA180061

DA141891

UV  koruması

saç  derisi  şampuanı

GÜNLÜK  BAKIM

ONARIM

Saç  Büyümesini  Kullanın

Günlük  tedavi  bakımı

DA155615-1

DA141852

İĞNELEME

temizleyici

Tedavi  sonrası

DA180060

DA142087

Krem  SPF  50+

0,25  mm  ve  0,5  mm  ile  bir  kombinasyon  tedavisi  
öneriyoruz.

iğneleme  kalemi

DA143732

kafa  derisi  ovma

Alcoderm  cilt  dezenfektanı

SERUM

dudak  Bakımı

SAÇ  UZAMASI

FAYDALI  AKSESUARLAR

AKNE  VE  YAĞLI  CİLT

DUDAK EŞYA  YOK.
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6.6  TALİMATLAR:  ADIM  ADIM.

HAZIRLIK  VE  DEZENFEKSİYON.

GÜNLÜK  BAKIM.

TEMİZLİK.

İHTİYAÇ.

ONARIM.

SERUM.
KORUMAK.

HİDRASYON.

ENZİM  PEELING.

Önemli  not:  Tedavi  sırasında  bir  iğneleme  kalemi  asla  ters  çevrilmemelidir  (iğne  başı  yukarı  bakar).  İğne  kafasındaki  sıvı  motor  
bölmesine  girebilir  ve  onarılamaz  hasara  neden  olabilir  (sıvı  geri  akışı).

Not:  0,75  mm  iğne  uzunluğundan  sonra  anestezik  krem  kullanılması  tavsiye  edilebilir.
(örn.  Emla  krem).  Lütfen  üreticinin  maruz  kalma  sürelerine  dikkat  edin

6.

1

.

2

7

5.

4

8.

.

.3.

.

Şimdi  10  ila  15  dakika  rahatlayın  ve  maskenin  işini  yapmasına  izin  verin.  Ardından  maskeyi  
çıkarın  ve  fazla  serumla  hafifçe  masaj  yapın.

Mikroiğneleme  cildinize  bir  yük  bindirir.  Hassas  ve  hassas  cilt  tipleri  artık  DERMIDA®  Tedavi  Sonrası  
Onarıcı  Balsamı  kullanıyor.  Bu,  iğneleme  sonrası  hemen  kullanım  için  yoğun  nemlendirici  ve  
tahriş  önleyici  bakım  balsamıdır.  Repair  Balm,  hijyenik  olarak  ayrı  poşetlerde  paketlenmiştir.  
Poşeti  yırtarak  açın  ve  balsamı  dairesel  hareketlerle  cilde  yayın.  Tamamen  emmesine  izin  verin.

Genel  olarak,  mikroiğneleme  uygulamasını  aktif  madde  tedavisi  (serum)  ile  birleştirmek  için  iki  
seçeneğiniz  vardır.  Ya  doğrudan  iğneleme  kalemi  ile  steril  bir  serum  içinde  çalışın  ya  da  
tedaviden  sonra  bakım  sonrası  serum  kullanın.  Farmasötik  saflığı  ve  daha  yüksek  etkinliği  
nedeniyle,  steril  bir  aktif  madde  ampulü  kullanmanızı  öneririz.  Serumu  birlikte  verilen  ince  
dozlama  şırıngasıyla  alırsınız.  Bunu  yapmak  için,  beyaz  kapağı  ampulden  dikkatlice  
çıkarın.  Toplama  şırıngasıyla  gri  septumu  delin  ve  şırıngayı  çekerek  açın.  Kanül  daha  
sonra  serumu  cilde  güvenli  bir  şekilde  yaymak  için  kolayca  çıkarılabilir.  Serum  son  derece  etkilidir  
ve  10  ml  içerir.Yüz  bakımı  için  sadece  2  ila  3  ml'ye  ihtiyacınız  vardır,  tedavi  alanının  
boyutuna  bağlı  olarak  vücutta  daha  fazla.

Tedaviden  sonra  cilt  kanallarınız  yaklaşık  15  dakika  açıktır  ve  özellikle  son  derece  etkili  
maskelere  açıktır.  DER  MIDA®'yı  çıkarın

Tedaviden  önce,  istediğiniz  iğne  ataşmanlarına  ve  ihtiyacınız  olan  tüm  ürünlere  sahip  
olduğunuzdan  emin  olun.  İşyerini  hijyenik  olarak  temiz  tutun  ve  yeterli  aydınlatmayı  sağlayın  
Kalemi  kullanmadan  önce,  tedavi  etmek  istediğiniz  cilt  bölgesini  iyice  temizlemeli  ve  Alcoderm®  ile  
dezenfekte  etmelisiniz.

Krem  SPF  50+  ve  tedavi  edilen  alana  uygulayın.

Ambalajın  Nemlendirici  Maskesi.  Varsa,  iki  koruyucu  filmi  çıkarın  ve  maskeyi  vücudun  
tedavi  edilen  kısmına  yerleştirin.

Cildin  her  bir  bölgesini  5  ila  8  kez  iğnelediğinizden  emin  olun.

Makyajı  çıkarın  ve  tedavi  edilecek  vücut  kısımlarını  bol  su  ve  hafif  Bakım  Temizleyici  ile  
temizleyin.  Az  miktarda  Temizleyici  alın  ve  biraz  ılık  suyla  karıştırın.

Artık  nazik  ve  yoğun  bakım  köpüğü  yaratılmıştır.  Bu  köpüğü  vücut  kısmına  yayın.  
Nazikçe  masaj  yapın  ve  ardından  iyice  yıkayın.

Microneedling  yılın  herhangi  bir  zamanında  mükemmeldir.  Vücudun  tedavi  edilen  kısmı  
güneşe  maruz  kalırsa,  yüksek  güneş  koruma  faktörlü  özel  UV  koruması  gerekir.  Bunu  yapmak  
için,  ince  ve  çok  hızlı  emilen  güneş  koruma  kremi  DERMIDA®  UV  Protect'i  çıkarın.

Bir  sonraki  adım,  ölü  deri  hücrelerini  cildinizden  çıkarmaktır.  Bu  amaçla  enzimatik  tedavi  
peelingi  cilde  seyreltilmeden  maske  fırçası  ile  uygulanır.  Ağız  ve  göz  bölgesinden  
kaçındığınızdan  emin  olun.  Yaklaşık  5-10  dakika  bekletin.  Ardından  bol  su  ve  süngerle  
kalıntı  bırakmadan  çıkarın.  Alcoderm®  cilt  dezenfektanı  ile  seyreltilmemiş  cilt  bölgelerini  
nazikçe  kurulayın  ve  püskürtün  (kalma  süresi  30  saniye).

Tedaviyi  şebekeden  mi  yoksa  kablosuz  olarak  mı  yapmak  istediğinize  karar  verin.  İstediğiniz  iğne  
aparatını  cihaza  takın  ve  sağlam  olduğundan  ve  hasar  görmediğinden  emin  olun.  AÇMA/
KAPAMA  düğmesiyle  iğneleme  kalemini  çalıştırın.  İstenen  iğne  uzunluğu  ancak  cihaz  açıkken  
ayarlanabilir.

Önümüzdeki  iki  saat  boyunca  cildinize  elinizle  dokunmaktan  kaçının.  Tedavi  gününde  aşırı  
terleme,  buhar  banyoları  ve  doğrudan  güneş  ışığından  kaçının.  Makyaj  yapmayın.

Şimdi  tedavi  etmek  istediğiniz  cilt  bölgesini  iki  parmağınızla  sıkın.  Kalemi  istediğiniz  
desende  cilt  üzerinde  kaydırın.

Uyku  artık  cildinizin  en  iyi  dinlenmesi.  Gerekirse  yastık  kılıfınızı  önceden  
değiştirmelisiniz.  Tedavileri  takip  eden  günlerde  DERMIDA®'nın  özel  gündüz  bakım  kremleri  
ile  tedavi  sonuçlarınızı  daha  da  iyileştirebilirsiniz .
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•  hafif  asitler  (yani  borik  asit    %10,  asetik  asit    %10,  sitrik  asit    %10)

•  güçlü  asitler

(yani  kostik  soda,  amonyak  ve  pH  >  7  olan  tüm  bileşikler)

•  Tüm  temizlik  ve  bakım  çalışmalarından  önce  güç  kaynağının  bağlantısını  kesin.

MEDICAL  CONTROL  iğneleme  kalemini  temizlemek  için  yumuşak  sabun  bazlı  bir  temizlik  maddesi  ve  
ilgili  ülkede  onaylanmış  bir  dezenfektan  kullanın.  Aşağıdaki  malzeme  uyumluluğuna  göre  hangi  
temizlik  maddelerinin  ve  dezenfektanların  en  uygun  olduğunu  değerlendirebilirsiniz.

•  El  cihazını,  kontrol  ünitesini  veya  güç  kaynağını  asla  temizlik  veya

•  çoğu  inorganik  tuzlar  ve  bunların  sulu  çözeltileri  (örn.  sodyum  klorür,  kalsiyum  klorür,  
magnezyum  sülfat)

düşünmek.

kontrol  edin.

•  oksitleyici  asitler  (örn.  perasetik  asitler)

Kontroller  sadece  yetkili  satıcılar  tarafından  yapılabilir.  Üreticinin  spesifikasyonlarına  
göre  kontrol  edilmesi  için  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL'ü  24  aylık  düzenli  aralıklarla  bir  
uzman  satıcıya  teslim  etmenizi  öneririz.  Bunu  örneğin  yetkili  satıcınızla  veya  info@dermida.de  
adresinden  yapabilirsiniz.  İletişim.

“7.5  Cihazın  temizlenmesi  ve  dezenfekte  edilmesi”  bölümünde  açıklandığı  gibi  
virüs  bulaşmış .

Ultrasonik  banyoyu  temizleyin.

•  NeedlingPen  MEDİKAL  KONTROL  ve  aksesuarları  tek  bir

Ultrasonik  banyoyu  temizleyin.

Ayrıca  elektrikli  veya  mekanik  bileşenleri  aşındırabilir.

Sıvılardan  kaynaklanan  hasar.  El  aletine,  kontrol  ünitesine  veya  güç  kaynağına  temizlik  maddeleri  veya  
dezenfektanlar  girerse  kısa  devre  meydana  gelebilir.

•  alifatik  hidrokarbonlar  (örn.  pentan,  heksan)

Her  kullanımdan  önce  ve  sonra:

•  aromatik/halojenli  hidrokarbonlar  (örn.  fenol,  kloroform)

Daldırma  dezenfektanı.

•  alkali  çözeltiler

Daldırma  dezenfektanı.

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ün  yüzeyleri  şunlara  dayanıklıdır:

(örn.  hidroklorik  asit    %20,  sülfürik  asit    %50,  nitrik  asit    %15)

Kısa  devre  tehlikesi.  MEDICAL  CONTROL  iğneleme  kaleminin  bileşenleri,  elektriksel  olarak  bağlıyken  sökülür  ve  
temizlenirse,  elektronik  bileşenlerin  zarar  görme  riski  vardır.

•  El  cihazını,  kontrol  ünitesini  veya  güç  kaynağını  asla  temizlik  veya

Ayrıca  elektrikli  ve  mekanik  bileşenleri  aşındırabilir.

Sıvılardan  kaynaklanan  hasar.  Deterjanlar  veya  dezenfektanlar  el  aletine,  kontrol  ünitesine  veya  güç  kaynağına  
girerse  kısa  devre  meydana  gelebilir.

•  El  aleti  kablosu,  el  aleti  ve  el  aletinin  kalan  kısmı

NeedlingPen  MEDICAL  CONTROL'ün  yüzeyleri  şunlara  dayanıklı  değildir:

•  Temizlik  maddeleri  ve  dezenfektanları  seçerken  malzeme  uyumluluğu

deterjan/dezenfektan  solüsyonuna  batırılmış  yumuşak  bir  bez.

•  Temizlik  maddeleri  ve  dezenfektanları  seçerken  malzeme  uyumluluğu

•  Etanol

•  Aseton  ve  benzin

•  El  cihazını,  kontrol  ünitesini  veya  güç  kaynağını  asla  otoklava  veya  otoklava  koymayın.

Dış  temizlik:

•  El  cihazını,  kontrol  ünitesini  veya  güç  kaynağını  asla  otoklava  veya  otoklava  koymayın.

DİKKAT!

7.5  CİHAZIN  TEMİZLİĞİ  VE  DEZENFEKSİYONU

7.3  YÜZEYLERİN  DEZENFEKSİYONU
DİKKAT!

7.2  SÖZLEŞME  MATERYALLERİ

7.1  MUAYENE

7.4  YÜZEYLERİ  TEMİZLEME

DİKKAT!
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7.  TEMİZLİK  VE  BAKIM.
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cihaz

•  El  aleti  düşerse  bileşenleri  görsel  olarak  inceleyin.

cihaz

NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL'ün  performansı:

Bileşenler  görünür  şekilde  meşgul  veya  artık  normal  çalışmıyor.
•  Aşağıdaki  durumlarda  Kontrol  Ünitesini  veya  El  Kısmını  yetkili  bir  bayiye  götürün:

MEDİKAL  KONTROL  iğneleme  kalemi

Talimatlar,  tavsiyeler  ve  uyarılar  kullanılır.

Steril  iğne  modüllerini  daima  aşağıdaki  koşullarda  saklayın:

düşebilir.

NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  ve  aksesuarlarını  her  zaman  aşağıdaki  koşullarda  saklayın:

YOYU  BRANDS  GmbH,  cihazın  yetkisiz  kişilerce  kurcalanması,  eksik  veya  yetersiz  bakım  ve  bu  kılavuzda  
yer  alan  düzenlemelere  uyulmamasından  kaynaklanan  kişisel  yaralanma  veya  mal  hasarından  sorumlu  
değildir.

•  El  cihazını  güvende  tutmak  için  her  kullanımdan  sonra  tutucusuna  geri  koyun.

YOYU  BRANDS  GmbH,  güvenlik,  güvenilirlik  ve

Düşmekten  kaynaklanan  hasar.  El  aleti  düşerse  hasar  görebilir.

Bu  kılavuzda  anlatılanları  öğrenmek  ve  tedavinin  doğru  bir  şekilde  yapılmasını  sağlamak  için  
yeterli  eğitimi  sağlamak,  tedarik  eden  şirketin  (veya  onun  adına  her  kim  olursa  olsun)  sorumluluğundadır.  
Bu  konuda  yüksek  nitelikli  personel  ile  bir  eğitim  etkinliği  gerçekleştirilecektir.

KONTROL  kurulursa  geçerli  yasalara,  ulusal  güvenlik  yönetmeliklerine  ve  Avrupa  standartlarına  uygun  
değildir.

Ulaşım.

•  cihaz  bu  kılavuzda  yer  alanlarla  uyumlu  değil

•  El  cihazını  her  zaman  düz,  sabit  bir  yüzeye  yerleştirin,  böylece

Bu  kılavuzda  anlatılanları  öğrenmek  ve  tedavinin  doğru  bir  şekilde  yapılmasını  sağlamak  için  
yeterli  eğitimi  sağlamak,  tedarik  eden  şirketin  (veya  onun  adına  her  kim  olursa  olsun)  sorumluluğundadır.  
Bununla  birlikte,  farklı  ülkelerin  düzenlemelerine  göre  önerilen  veya  zorunlu  eğitim  kurslarına  katılma  
zorunluluğu  olup  olmadığını  yerel  sağlık  yetkilileriyle  önceden  görüşmeniz  önemle  tavsiye  edilir.

•  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  ve  aksesuarları  sadece  orijinal  ambalajında

•  Üreticiden  veya  yetkili  satıcıdan  eğitim  alınmaması

MEDİKAL  KONTROL  iğneleme  kalemi

•  NeedlingPen  MEDICAL'ın  bulunduğu  odanın  elektrik  sistemi
gerçekleştirildiği.

YÜKÜMLÜLÜK

8.1  EL  PARÇASI,  AKÜ  ŞARJ  CİHAZI

8.2  İĞNE  MODÜLLERİ

DİKKAT!

9.1  TIBBİ  MİKRON  İŞLEME

9.2  ESTETİK  MİKRODERMABRAZYON

%10  ila  %90

540hPa  ila  1070hPa

%30  ila  %65Bağıl  nem

-15°C  ila  +25°Cortam  sıcaklığı

-10ºC  ila  +40ºC
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hava  basıncı
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ortam  sıcaklığı

Bağıl  nem

10.  medeni  YÜKÜMLÜLÜK.

8.  TAŞIMA  VE  DEPOLAMA  KOŞULLARI. 9.  EĞİTİM.
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13.CİHAZIN  İMHA  TALİMATLARI.

. GARANTİ  KAPSAMINDA  OLMAYAN  ŞARTLAR.

11.  GARANTİ.

1  2

N

ON  İKİ  AY  GARANTİ

DİKKAT!

E
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YOYU  BRANDS  GmbH  tarafından  onaylanmalıdır.  nakliye  masrafları

içerdiği  tehlikeli  maddeler  ve  bunların  geri  kazanılması  ve  yeniden  kullanılması  veya  eski  cihazın  
yeniden  kullanım  olanakları  hakkında.

•  Daha  fazla  bilgi  için  lütfen  kontakt@prpmed.de  ile  iletişime  geçin.

•  Doğal  afetler,  mekanik  şok,  elektrik  sistemi  arızası,  ihmal,  yanlış  kullanım  veya  ünitenin  kötüye  
kullanılması,  servis  veya  onarımlardan  kaynaklanan  onarımlar.

nedeniyle.  Bu  kılavuzun  atıfta  bulunduğu  cihaz

Satın  almış  olduğunuz  NeedlingPen  MEDİKAL  KONTROL,  üretiminde  özel  malzeme  ve  maddelerin  
kullanılmasını  gerektirmektedir.  Ayrıca  çevreye  uygun  olmayan  şekilde  salınması  halinde  çevre  ve  
insan  sağlığı  üzerinde  etkisi  olabilecek  tehlikeli  maddeler  de  içerebilir.

Cihaz,  YOYU  GmbH  veya  yetkili  bir  servis  merkezi  tarafından  düzenli  olarak  servis  edilmezse  arızalanabilir  veya  durabilir.  Lütfen  
kullanımdan  ve  dahili  bileşenlerin  aşınmasından  ve  yıpranmasından  sonra  yaklaşık  24  ayda  bir  servis  merkeziyle  iletişime  
geçin.

Materyallerin  ve/veya  YOYU  BRANDS  GmbH  tarafından  yetkilendirilmemiş  kişiler  tarafından  
kullanılması.

olabilecek  çevre  ve  insan  sağlığı

metal  ve  plastikten  yapılmış  mekanik  parçalar  ile  elektrikli  bileşenlerden  oluşur.  Üretici,  
kullanıcıların  yanındadır

•  Müşteri  hiçbir  koşulda  aşağıdakilerden  kaynaklanan  zararlar  için  tazminat  talep  edemez:

elektrikli  ve  elektronik  cihazlarda  bulunan  tehlikeli  maddeler  veya  cihazların  veya  
parçalarının  uygunsuz  kullanımı

cihaz  arızası  yaşadı.

•  Cihazı  belediye  atığı  olarak  atmayın,  ayrı  olarak  toplayın.  Bunu  yapmak  için  NeedlingPen  
MEDICAL  CONTROL  gibi  eski  elektrikli/elektronik  cihazların  atılması  konusunda  uzmanlaşmış  bir  
şirketle  veya  yerel  atık  yetkilileriyle  iletişime  geçin.

müşteri  katlanmak  zorundadır.
•  YOYU  BRANDS  GmbH  herhangi  bir  kesinti  veya  arızadan  sorumlu  değildir.
olmayan  durumlardan  kaynaklanan  hizmetin

•  üzerindeki  olası  zararlı  etkileri  göz  önünde  bulundurun.

temsil  edildi.

Cihaz,  malzeme  ve  montaj  hatalarına  karşı  on  iki  ay  süre  ile  garantilidir.

•  Üretici  tarafından  öngörülmeyen  herhangi  bir  kullanım  koşulu.

cihazlar  hakkında  herhangi  bir  bilgi  sağlamak  için  istek  üzerine  mevcuttur

Normal  kullanım  nedeniyle  aşınmaya  ve  yıpranmaya  maruz  kalan  parçalar  ve  yanlış  kullanım  veya  
yetersiz  bakım  nedeniyle  arızalanan  parçalar  garanti  kapsamında  değildir.

Tehlikeli  maddelerin  çevreye  yayılmasını  önlemek  ve  doğal  kaynakların  korunmasını  teşvik  etmek  
için,  kullanıcı  cihazı  elden  çıkarmak  istediğinde,  üretici  cihazda  bulunan  malzemelerin  yeniden  
kullanımını,  geri  kazanımını  ve  geri  dönüşümünü  kolaylaştırmalıdır.  Kamu  yetkilileri,  
kullanıcıların,  distribütörlerin  ve  üreticilerin  AEEE'nin  toplanmasına  katkıda  bulunmaları  için  uygun  
önlemleri  alır  ve  onları  yeniden  kullanmaya  veya  geri  dönüştürmeye  mecbur  eder.  Cihazı  imha  ederken  
lütfen  özel  ulusal  yasal  düzenlemelerin  geçerli  olduğunu  unutmayın:

•  Onarımlar  fabrikamızda  veya  uzman  atölyelerde  gerçekleştirilir.  NeedlingPen  TIBBİ  KONTROL  önceden  
gönderilmelidir

1  YIL
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