
Mijn pen werkt niet correct 

 
Als je pen niet correct werkt, hebben wij het volgende van je nodig voordat wij een melding kunnen 
maken bij de fabrikant in Australie: 
1. Een kort filmpje van de pen waarop et euvel van de pen te zien is, werkend op verschillende 
standen en dieptes. 
2. Het serienummer van de pen; staat bij de batterij achterop je pen en begint met 4MD….. 
3. Het lotnummer van de naaldcartridges die gebruikt is; staat ook op de verpakking van je naald.  

Hiernaast ontvangen we graag een korte omschrijving van het probleem.  
 
De bovenstaande gegevens mag je mailen naar: info@odara.eu 

Wanneer een van de bovenstaande punten ontbreekt, zal het langer duren voordat we je uitsluitsel 
kunnen geven.  

 
Producten 

Welke producten gebruik je tijdens de DP behandeling? 

Dermaceuticals 
Van de verkoopverpakkingen van de “gewone” producten gebruik je 6 pompjes (dosering) en van de 
cabine verpakking 1 pompje. Je mengt deze producten altijd 1:1,  Hyla Active is ALTIJD je basis.  
Je gebruikt maximaal 3 producten. 

Welke serums/cremes mag je mengen en inneedlen? 
- Hyla active, deze gebruik je altijd als basis 
- Brite lite 
- CLR lotion 
- Anti oxidant cocktail 
- Retinal active 

Hyla active gebruik je dus altijd als basis en daar mag je tot maximaal 2 andere serums aan 
toevoegen. Dus in totaal gebruik je maximaal 3 serums. 

De rest van de producten zijn NIET om in te needlen. 

Het protocol van Dermapen is heel strikt met welke producten je wel en niet mag needlen. Dit wordt 
tijdens de trainingen en de praktijk training ook duidelijk verteld en aangegeven. 

 
MG collectie 
Van de MG collectie gebruik je 1 vail. Je kan de MG collectie mengen met elkaar.  
De vails zijn per stuk bedoeld als kant en klaar product waarbij je 1 vail gebruikt per klant. 

Wil je gaan mengen dan doe je dit alleen met de MG-HA35 of de MG-HA35+.  
Het product wat je toevoegt is dus altijd een MG-HA35(+) product en NIETS anders. De verhouding is 
1:1 en voor een gelaat heb je dan dus 2 halve vails nodig (en dus ook 2 halve over). 

 
 



Retinal Active 
In de Retinal Active zit 0,05% retinaldehyde. Dit is een hele stabiele vorm van vitamine A die direct in 
de huid wordt herkent als vitamine A en niet meer hoeft worden omgezet.  
Retinaldehyde werkt daarom vele malen krachtiger dan retinol en het is heel veilig in gebruik. Niet te 
vergelijken met retinol. Daarvan heb je een veel hogere dosering nodig om een vergelijkbaar effect te 
kunnen behalen, echter is dan de kans op bijwerkingen veel groter. 

 
Gebruik van Dermaceuticals 
Wij raden aan gedurende een Dermapenkuur de Dermapenproducten te gebruiken. Zo weet je zeker, 
wanneer er iets zou gebeuren, wat er is gebruikt en kunnen wij optimale ondersteuning bieden. 
Wanneer er tijdens een kuur andere producten worden gebruikt, dan kunnen wij je niet 
ondersteunen, daar dit niet volgens Dermapen protocol is en dit ook risico’s met zich meebrengt. 
  
Bij de pigmentgevoelige huiden en bij donkere huiden (FP 4-5-6-) is het gebruik van de Brite Lite 2-4 
weken voorafgaand aan een DP behandeling een must. Tussen de DP behandelingen in blijft een 
klant de Dermaceuticals gebruiken. 
 
TIP: Volg de Dermapen Dermaceuticals training 

 
Zelfbruiners 
2 weken voorafgaand aan een DP behandeling stoppen met een zelfbruiner. Je needled de 
pigmentstoffen anders in de huid.  
2 weken na een DP behandeling kun je een zelfbruiner weer gaan gebruiken.  

Overigens raden we het gebruik van zelfbruiners af tijdens een kuur van DP behandelingen.  
 

Medicatie 

Bloedverdunners 
Het gebruik van bloedverdunners hoeft geen probleem te zijn. Houdt enkele STERIELE gaasjes bij de 
hand voor wanneer je het stollen van het bloed een handje moet helpen door met een steriel gaasje 
op de behandelde plaats te drukken en zo het bloeden sneller te stoppen, echter is dit maar zelden 
nodig. 

  

Auto immuun aandoeningen / CONTRA’s 
 
Lupus, ook wanneer dit in-actief is, gaan we NIET behandelen! Dit is iets wat we aan artsen overlaten 
en zien wij voor schoonheidsspecialistes en huidtherapeuten als contra-indicatie. 

 
Eczeem – Psoriasis 
Als een klant kleine eczeem of psoriasis plekjes heeft in het niet te behandelen gebied (dus 
bijvoorbeeld in de elleboog) die stabiel zijn en de klant is fit en vitaal dan kan je needlen.  
We needlen dus niet over dergelijke plekjes!  



Wel belangrijk om te melden aan een klant is dat een DP behandeling vraagt om huidherstel waarbij 
het Immuunsysteem kan worden aangesproken en wat dus in potentie de eczeem – psoriasis kan 
triggeren.  

Je kan de klant dus niet de garantie geven dat de eczeem – psoriasis geen uitbarsting kan geven. Dat 
weet je niet van te voren. 
 
Zwangerschap / Borstvoeding / IVF traject? 
Geen Dermapen behandelingen 
Zodra men stopt met de borstvoeding kan je starten met Dermapen behandelingen. 

 

Behandelingen op zelfde dag? Hoeveel tijd tussen de behandelingen? 
 
Laser en DP? 
We doen dit soort behandelingen niet op één dag. Zoals we in de trainingen aangeven is een 
Dermapenbehandeling een intensieve behandeling die we niet combineren met andere 
behandelingen. Zeker niet wanneer daar warmte bij komt kijken. 

Peeling 
Bij alle behandeling waarbij je dermaal in de huid werkt (zoals een peeling), houdt je 6-8 weken 
wachttijd tussen de behandelingen aan om de kans op dermale schade te minimaliseren en de 
collageenrijping niet te verstoren. 

 
Bindweefselmassage en DP?  
6-8 weken tussen behandelingen laten zitten ivm collageenrijping. 
 
Scheren? 
24 uur (normale huid) – 48 uur (gevoelige huid) voor de behandeling. 
48 uur na een behandeling. 
 

Intakeformulier 
 
Anticonceptiepil in de laatste 3 maanden voor de behandeling gebruikt?  
De anticonceptiepil heeft geen directe invloed op de DP behandeling. Echter soms heeft een 
anticonceptiepil als bijwerking de vorming van melasma. Dat kan je nakijken voor de klant (evt op de 
FK app).  
Het is dan verstandig om de klant hierop te wijzen en haar te adviseren ALTIJD en zorgvuldig een SPF 
te gebruiken.  
  
Gebruik van omega3 en gingseng  
Deze stoffen stimuleren de doorbloeding. Het is goed om te weten of je klant dit gebruikt, zodat jij 
weet dat de huid wellicht iets sneller kan bloeden. 
  
Hartproblemen, leverziekten? 
Hartproblemen hoeft geen probleem te zijn, maar vraag bij deze ‘ja’ goed door naar bijv 
bloedverdunners. 



Leverproblemen hebben indirect te maken met het immuunsysteem. Dat werkt dan minder goed. 
Dat is goed om te weten omdat het het wondgenezingsproces kan vertragen.  
Als er medicatie wordt ingenomen voor dergelijke aandoeningen dan is het aan de behandelend arts 
van een klant of je een Dermapen behandeling kan geven. Je klant zal dan bij de arts om navraag 
kunnen doen.  
  
Ontharen tot 2 weken voor de behandeling? 
Dat is aan de veilige kant. Afhankelijk van de gevoeligheid van de huid van je klant kan je 1 
week aanhouden. Er komt warmte vrij, bij waxen zelfs een warme vloeistof. Daar moet de 
huid van herstellen. 
  
 

Wanneer worden resultaten zichtbaar? 

Hoe lang blijft het resultaat van de behandeling zichtbaar? Of moet ik het elk jaar bijhouden? 
Dit is persoonsafhankelijk en ook afhankelijk wat de indicatie is/was. Littekens geven blijvend 
resultaat en voor andere indicaties heb je te maken met natuurlijke degeneratie, dus is het goed om 
het resultaat bij te houden. Eenmaal een kuur gedaan, dan zijn daarna 1-2 
onderhoudsbehandelingen vaak al voldoende. 

Na hoeveel tijd/weken ga je resultaat zien van je behandeling op pigment? 
Dit is helemaal afhankelijk van de klant, het type hyperpigmentatie, pigmentgevoeligheid en hoe je 
de behandeling uitvoert. We gaan er altijd vanuit dat mensen ook thuis de Dermapen producten 
gebruiken. 
In de meeste gevallen kan je met 2-4 behandelingen al een mooi resultaat behalen. 
 
Hoe zie je tussen de behandelingen door dat het pigment minder wordt?  
Je ziet het aan de pigmentvlek zelf of je kan huidanalyse apparatuur gebruiken om in de huid te 
kijken. 

 

Zon 

Hoe lang mag je niet in de zon? 
Het advies is om na een microneedling behandeling minimaal 2 weken goed uit de zon blijven. 
Gebruik je een peeling na het needlen dan is dit nog langer ivm het herstelproces.  
Gebruik altijd een product met SPF. 

Kan je aansluitend op een zonvakantie needlen?  
Ja dat kan.  
 

Kan je het hele jaar door needlen ivm de zon?  
Als de klant uit de zon blijft en uit de warmte en de uid goed beschermt met een SPF, dan kan dat.  
 

 

 

 



Aandoeningen. In welke laag van de huid needlen? 

EPIDERMALE INDICATIES 

• Comedonen, papulopustular acne, nodulocytische acne, milia, keratosis pilaris 
• Facultatieve hyperpigmentatie, lentigo, sproeten, PIH, melasma, poikiloderma 
• Guttate hypomelanosis, post-inflammatoire hypopigmentatie, chemische leukoderma, 

vitiligo vulgaris, vitiligo acral 

DERMALE INDICATIES 

• Anti-aging, rimpels, grove porien 
• (Atrofische) littekens van acne (rolling, boxcar, icepick) en waterpokken 
• Hypertrofische littekens, contractuur litteken, brandwonden 
• Striae, Telangiectasiae, vasculaire poikiloderma, rosacea, alopecia 

SUBCUTIS 

• Witte hypertrofische littekens 
• Witte striae 
• Cellulite 

Indicatie – aantal behandelingen – interval (schematisch): 

• Huidveroudering/verjonging 
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (bloedpuntjes). 

• Pigmentatie 
4 – 6 behandelingen met een interval van 2 – 4 weken (roodheid, geen bloed). 

• Acnelittekens 
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes).  

• Striae 
 4 – 8 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes). 

• Rosacea / couperose 
4 – 6 behandelingen met een interval van 6 – 8 weken (met bloedpuntjes).  
Rosacea is Masterclass materie. 

• Actieve acne:  
2-6 behandelingen met interval 2-4 weken (roodheid, zonder bloed). 
Masterclass materie 

 


