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DERMAPEN 4™ SYSTEEM

+ Sneller

- Langzamer

+ Meer diepte

- Minder diepte

Sync/Update Melding

Batterijstatus

Bluetooth Verbinding

Dermapen 4™ Status

Cartridge Status

Diepte indicatie (mm)

Snelheid ARC

Snelheid ring

Draai power knop een 
kwartslag, om hem vast te 
zetten.

Hoofdschakelaar 
(Multi functie, AAN/UIT)



INSTALLATIE & GEBRUIKERS INSTRUCTIES

De Dermapen 4™ Turbo-Cut Batterij opladen

1.  Nieuwe batterijen moeten helemaal worden opgeladen voordat ze voor de eerste keer 
gebruikt kunnen worden

2.  Stop de oplader in een stopcontact. Stop de batterij in de oplader, zorg er voor dat 
de polen goed zitten. Oplader laat een rood lampje zien als hij oplaadt, groen als 
hij klaar is. Het duurt ongeveer 2 uur voordat de batterijen volledig zijn opgeladen. 
De bijgeleverde batterijen hebben genoeg stroom voor 3-5 normale reguliere 
behandelingen

De batterij installeren

1. Verwijder de batterijklep.
2. Plaats de batterij en zorg ervoor dat de polen goed zitten.
3.  Sluit het klepje en zorg dat het goed vast zit.  Als de Dermapen 4™ niet werkt, kijk dan 

of de batterij goed zit en of hij wel helemaal is opgeladen

De AC stroom adapter gebruiken voor de Dermapen 4™

1. Verwijder de vloeistof klep van de DC stroomaansluiting
2. Stop de Power Adapter in de Dermapen 4 aansluiting
3. Draai de Power Adapter een kwartslag richting de klok om hem vast te zetten
4. Stop de Power Adaptor in een AC stopcontact
5. Wanneer het nodig is, zorg er dan voor dat de stroom uitgang op aan staat

De Dermapen 4™ kan opgeladen worden met de AD/DC Power Adaptor met of zonder 
batterij

De Dermapen 4™ aanzetten

1.  Houdt de hoofdknop ingedrukt van de Dermapen 4 totdat je een geluid hoort. Dit duurt 
ongeveer 3 seconden. De Status LED lichten blauw en de Snelheid Indicatie ring zullen 
gaan flikkeren.

2.  Wanneer de Dermapen 4 aan staan zullen de Snelheid Indicatie Ring en de Diepte 
Indicatie cijfers getoond worden. De Status LED zal licht blauw worden om te laten zien 
dat je hem kunt gebruiken.

3. Pas de Snelheid Indicatie Ring en de Diepte Indicatie cijfers aan waar nodig
4. Druk een keer op de knop om Operatie modus aan te zetten

Status LED displays drie verschillende 
statussen:

Dermapen 4™ heeft de volgende verschillende 
tonen:

• Blauw:  Normaal gebruik Een toon: betekent een druk op de knop

• Oranje:  Attentie Staat voor diepte/snelheid instelling 
acceptatie, of er is een bericht tijdens 
aandacht

• Rood:   Foutmelding Drie tonen: Staat voor kritiek 
batterijniveau of Motor Error (ga naar 
Probleemoplossing)



INSTALLATIE & GEBRUIKERS INSTRUCTIES

App Systeemvereisten

• iPhone/Ipad met iOS 10/11 en Bluetooth mogelijkheden
• Android Telefoon met Android 6/7/8 en Bluetooth mogelijkheden

Downloaden en installeren van de DermapenWorld™ App

1. Open de Apple of  Android App Store op de beschikbare telefoon
2. Zoek naar “DermapenWorld”
3. Druk op ‘Get’ of ‘Install’ knop op de pagina om de app 

helemaal gratis te downloaden

Kliniek registratie – locatie op DermapenWorldTM FREE Clinic Finder

1. Open de DermapenWorld™ app
2.  Op het login scherm druk Register of  Login als je kliniek al een DermapenWorld. com 

PROZONE account heeft. (ga verder naar de stap registratie van Dermapen 4™ voor je 
kliniek)

3. Voer je voornaam in, achternaam, emailadres en wachtwoord, en druk dan Next.
4.  Op het kliniek registratie scherm, voer naam en adres van kliniek in. Check de locatie op 

de kaart, druk dan op Next.
5.  Een bevestigings email zal gestuurd worden naar het opgegeven email adres. Druk op 

de link in de mail om account te bevestigen en de registratie te voltooien.

Opmerking – zorg er voor dat je de juiste gegevens invult in de velden

Registratie van de Dermapen 4™ voor je kliniek

1. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat van je apparaat
2. Login voor de app met je e mailadres en wachtwoord
3. Op de homepage ga naar My Pen.
4. Druk de + knop bovenaan het scherm
5. Druk Register a Pen for an Existing Clinic, en selecteer de kliniek van je lijst.
6.  Wanneer je de hoofdknop van de Dermapen 4 1,5 seconde indrukt hoor je een luide 

toon. De Dermapen 4 zal aan gaan en beginnen met het verbinden met Bluetooth.

Tijdens Bluetooth verbinding: - De  Dermapen 4™ laat een blauw Status LED, een sync symbool 
en een flikkerend Bluetooth symbool zien. De Diepte Indicatie laat de benodigde cijfers zien.

7. Voer de sleutel in voor de app om het process te voltooien
8. Wanneer gekoppeld zal de Dermapen 4 proberen de synchroniseren
9. Wanneer dit voltooid is,  zal je  Pen Successfully Registered op het scherm zien
10. Druk OK om registratie te voltooien

Je Dermapen 4™ is klaar voor behandelingen, zie sectie “Instructies voor Gebruik”
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GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 

Syncing the Dermapen 4™ - Why Important? 

Synchroniseren en updaten is van cruciaal belang voor de Dermapen 4 om er voor te zorgen 
dat hij nog accuraat werkt op de lange termijn. Dit process zorgt er voor dat de Dermapen 4 
zijn interne naald kalibratie altijd geupdate is met mogelijke firmware verbeteringen.

Koppelen en updaten van de Dermapen 4™ via Bluetooth 

Na de eerste keer aanzetten van de stroom, of voor het verbinden van de Dermapen 4 met 
een ander slim apparaat, moet de Dermapen 4 eerst gekoppeld worden met Bluetooth en 
gesynchroniseerd met de Dermapenworld app 

Om de Dermapen 4™ te updaten en te synchroniseren:
1. Zorg ervoor dat Bluetooth aanstaat op je apparaat, en dat de Dermapen 4 aan staat
2. Login bij de app met je email en je wachtwoord.
3. Op de home pagina ga naar My Pen.
4. Zoek je pen in de lijst en klik op Update.
5. Wanneer het moet, doe de Dermapen 4™’ aan om te updaten.
6.  De app toont “Updating Pen”. Schakel de Dermapen 4™’ niet uit als hij aan het updaten 

is , onderbrekingen hebben Dermapen 4™  is normaal. Het is aanbevolen om hem in het 
stopcontact te stoppen tijdens het updaten

7.  Wanneer de app toont “Pen Successfully Updated”, druk OK om het synchroniseren te 
voltooien

Om de Dermapen 4™  te koppelen via Bluetooth:
Zorg ervoor dat Bluetooth aan staat op het apparaat, en dat de Dermapen 4 uit staat als dit 
gevraagd wordt, start de Dermapen 4 om te koppelen met het apparaat

•  De Dermapen 4 toont een blauw status Led  licht, een sync symbool en een flikkerend 
Bluetooth Symbool. De diepte indicatie begint met een 6 cijferige Bluetooth sleutel.

• Voer de sleutel in bij de app om koppelen te beginnen
• Wanneer gekoppeld zal de Dermapen 4 proberen te synchroniseren

Tijdens het  Syncing/Updating:
•  De Dermapen 4 zal een blauw led licht laten zien, een Sync Symbool, een Bluetooth 

symbool en de Snelheid Indicatie Ring zal draaien tijdens het updaten
•  Wanneer het synchroniseren succesvol is gebeurd is de Dermapen 4 klaar om gebruikt 

te worden

Als het meer dan 3 maanden geleden is dat je de Dermapen 4 voor het laatst hebt geüpdatet 
(bv door afwezigheid van Bluetooth) dan herinnert de Dermapen 4 je hieraan door een luide 
toon te laten horen, door een Sync/update symbool te doen en door te tijd te laten zien die je 
nog hebt om te updaten (in dagen, of in uren als het minder dan 48 uur is). Sync/update de 
Dermapen 4 of druk de hoofdknop om verder te gaan.

Wanneer de sync/update herinnering periode beëindigd is zal de Dermapen 4™:
• Een oranje LED status laten zien
• Een draaiend Sync/update symbool tonen
• Een ‘SYN’ tonen op de Diepte Indicatie Cijfers
• Een dubbele toon laten horen



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Naald snelheid aanpassen

•  Gebruik de +/- knoppen om de naald snelheid te verminderen of te verhogen.  
Een enkele toon hoor je voor iedere knop die je indrukt.

•  De Dermapen zal een dubbele toon laten horen om te laten zien dat de nieuwe snelheid is 
geaccepteerd, en de geselecteerde snelheid wordt getoond op de Snelheid Indicatie Ring

•  De snelheid kan aangepast worden zonder een Cartridge die verbonden is met de  
Dermapen 4™.

*ST Instelling (Litteken instelling) is automatisch aangepast voor een snelheid van – 60 htz – 
60 revoluties per/second bij een diepte van 3.0mm.

Toegestane diepte en snelheid waardes

• Medical Professional (Model Dermapen 4™ 4MD): 0.2 mm – 3 mm
• Professional Aesthetical (Model Dermapen 4™ 4PRO): 0.2 mm – 1.0 mm

Dermapen 4 kan op verschillende snelheden werken die aansluiten bij het comfort voor de 
patiënt de voorkeur van de beoefenaar. De meeste behandelingen worden gedaan op snelheid 
3 of 4. Dermapen 4 ST (litteken behandeling) is automatisch gekalibreerd voor een snelheid 
van 60 Htz/sec. Voor gevoelige huid zoals Rosacea; test of start op snelheid 2 of  3 voor je 
over gaat op snelheid 3 of 4. 

Snelheid 1 
66htz – 66 revoluties  per/sec

Snelheid 3 
105htz – 105 revoluties  per/sec

Snelheid 2 
90htz – 90 revoluties  per/sec

Snelheid 4 
120htz – 120 revoluties  per/sec



INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Naalddiepte aanpassen

•  Gebruik de Diepte +/- knoppen om de diepte van de naald te verhogen of te verminderen 
(respectievelijk). Een enkele toon is te horen voor ieder knopje.

•  De Dermapen zal een dubbele toon laten horen om te laten zien dat de nieuwe diepte is 
geaccepteerd, en de geselecteerde diepte wordt getoond op de Diepte Indicatie Cijfers

•  De diepte kan aangepast worden zonder een Cartridge die verbonden is met de 
Dermapen 4™.

Potentiële diepte per gebied op de huid

DermapenWorldTM promoot de behandeling voor de gevoelige huid rond de ogen niet. 
Opletten bij het behandelen hiervan is noodzakelijk. 

Gebied Dunne huid Dikke huid

Voorhoofd 0.3 - 0.5 mm 0.5 mm

Tussen wenkbrauwen 0.3 - 0.5 mm 0.5 mm

Neus 0.3 mm 0.5 - 0.8 mm

Kaaklijn 0.5 mm 0.5 - 0.8 mm

Kaan 0.5 - 1.0 mm 0.8 - 2.5 mm

Lip gebied 0.3 - 0.5 mm 0.5 - 0.8 mm

ST Instelling – littekenbehandeling ST (3.0 mm) ST (3.0 mm)

Striae 1.5 - 2.0 mm 1.5 - 3.0 mm

Litteken weefsel 1.0 - 1.2 mm 1.2 - 3.0 mm
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VOLGORDE VOOR BEHANDELING

Stap 1 – Reinigen:

Grondig reinigen van de huid met een goed reinigingsproduct is nodig voor ieder type huid.
Het is aanbevolen om Dp Dermaceuticals Tri-Phase Cleanser™ te gebruiken voor een effectieve
verwijdering van de make up op de ogen, lippen en het gezicht.
Zorg er voor dat alle make up verwijdert is voordat je begint met de behandeling

Voor een optimaal effect is het aan te raden om de dode cellen te verwijderen met een product 
zoals Dp Dermaceuticals Micro Derm Exfoliant™ voordat je begint met het behandelen met de 
Dermapen 4. Een milde microdermabrasie behandeling kan worden uitgevoerd. Als het nodig 
is kun je alle overblijfselen weghalen met een eenvoudige cleanser met een geschikte toner of 
je desinfecteert met een Chlorhexidene oplossing.

Stap 2 – Wanneer nodig – breng een Topical Local Anaesthetic (TLA) aan op de regio die je 
wilt behandelen Topical Local Anaesthetic  process duurt ongeveer 15-50 min. voordat je het 
weg moet halen. Sommige formules vereisen een plastic wrap om tijdens het wachten om 
er voor te zorgen dat het effectief werkt. Verwijder alle overblijfselen van de Topical Local 
Anaesthetic en volg dan het gebruik voor het aanbrengen van een desinfecterende oplossing 
op de regio waar je gaat behandelen.
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VOLGORDE VOOR BEHANDELING

Stap 3 – Behandeling met Dermapen 4™:

1.  Stop een opgeladen batterij in de Dermapen 4™, of stop hem in het stopcontact. 
(Vervang ze nooit met andere batterijen.)

2.  Gebruik handschoenen, stop een gesteriliseerde Naaldcartridge in de Dermapen  4™ punt
3.  Om vervuiling te voorkomen, stretch de steriele  DpSleeve over de Cartridge en de  

Dermapen 4™ zoals hier staat

4. Doe de Dermapen 4™ aan. Wanneer nodig, sync de Dermapen 4™ via Bluetooth.
5.  Selecteer de naald diepte en de snelheid met de Dermapen 4™ die het best past voor 

het te behandelen gebied. Kijk bij potentiële diepte bereik voor meer info.

GEBRUIK DPSLEEVE VOOR DERMAPEN 4TM

SELECTEER NAALD DIEPTE, SNELHEID EN DIEPTE

Click



VOLGORDE VAN BEHANDELING

Stap 4 – Actieve ingrediënten & behandeling:

1. Deel het gebied op in zes gebieden: voorhoofd, kin, wangen, ogen, neus en lippen
2.  Gebruik een ruime laag Dp Dermaceuticals Hyla Active™ per keer. Zoals kleine punc-

tuur kanalen gemaakt worden zullen deze zorgen voor de invoer van mediums of ook 
wel meso glides

3.  Houdt het Dermapen 4™ handvat in een hand, en houdt voorzichtig de huid vast met 
de andere hand

1

2 2

6 63
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Eerste stap: begin met een lijmachtige beweging, van boven 
naar onder, til de naaldpunt op tussen elk streepje in plaats van 
een zigzag beweging om ongewenste punten te voorkomen. 
Oscillatie of diepte kan aangepast worden tijdens de procedure. 
Voor optimale behandeling, gebruik de Dermapen 4 alleen op 
de huid met een lichte druk.
Tweede stap: Tijdens het maken van contact, behandel de 
zijkanten zoals hier beneden staat
Derde stap: Tijdens het toepassen van constante druk, behandel 
in een diagonale richting zoals hier beneden
Vierde stap: Tijdens het toepassen van constante druk, behandel  
ook in een diagonale richting zoals hier beneden

Het is niet aan te raden om te behandelen met ronddraaiende 
bewegingen. Een ‘drukkend’ effect kan gebruikt worden bij de 
littekenbehandeling instelling.

*Voor de veiligheid van de patiënten en voor de optimale behandeling is het aan te 
raden ALLEEN de DP Dermaceuticals™ te gebruiken voor de behandeling

HYLA ACTIVE IN ZONES & BEHANDELING IN TX ZONES



VOLGORDE VAN BEHANDELING

Stap 5 – Direct na de behandeling:

1 – Gelijk post-operatieve ondersteuning:
• Maak het gebied schoon met een saline oplossing of gebruik Dp Dermaceuticals Hyla 

Active 3D Sculptured Mask™ voor 7-30 minuten. Opnieuw handschoenen aan, dan 
masker verwijderen

• Als het nodig is moet een DP Dermaceuticals Skin Needling Chemical Peel gebruikt 
worden voor aparte instructies, voor post lostrekken gebruik Dp Dermaceuticals Hyla 
Active 3D Sculptured Mask™ voor 7-30 minuten om de Peel te neutraliseren

• Gebruik vitamine en mineralen producten zoals Dp Dermaceuticals Antioxidant 
Cocktail™, samen met Dp Dermaceuticals Vitamin Rich Repair™.

2 – Post-operatieve camouflage:
• Na de behandeling, pas op met zonlicht. Gebruik Dp Dermaceuticals Cover Recover™ 

door een zachte druk beweging en  Cover Recover™ silicone blender. Zorg er voor dat 
je de goede tint kiest en dat alles bedekt is . Het product mag tijdens het slapen op het 
gelaat blijven. The product may be worn whilst sleeping, post procedures.AWAY!

• Voor de beste resultaten herhaal het Gebruik van Dermapen 4™ voor behandelingen 
elke 2-4 weken en diepere procedures 6-8 weken. Alles van 4-8 procedures kan nodig 
zijn (gebaseerd op de patiënt en indicatie).

ACTIVE
HYLA

TM

B5 & HYLAFUSE TM

COPPER PEPTIDES, ZINC

RECOVER
COVER

TM

SPF 30
COPPER PEPTIDES

PROBIOTICS
HYALURONIC ACID

20ml

BEIGE

  Handschoenen en  DpSleeves moeten altijd worden weggegooid in een speciale con-
tainer. Gebruik de handschoenen niet opnieuw

 Gooi resterende Dermapen 4™ Naald Cartridge weg via een Sharp Container

POST-OPERATIEVE ONDERSTEUNING

Uitschakelen van De Dermapen 4TM

•  Druk en houdt de hoofdknop 3 seconden ingedrukt tot het display en Status LED uit 
gaan

•  De Dermapen 4 kan uitgezet worden op elk moment, behalve tijdens een Bluetooth 
Sync, of tijdens de test modus

•  Als de Dermapen 4™ langer dan twee minuten inactief is geweest, gaat hij ook 
automatisch uit



PROBLEEMOPLOSSING

Dermapen 4™ Problemen

Probleem Oorzaak Oplossing
Wanneer hij aanstaat zal de  Dermapen 4™:

• Een oranje  LED laten zien
•  Een draaiend Cartridge symbool 

laten zien
• Een dubbele toon laten horen

Geen naald cartridge 
gevonden

Verwijder de Naald Cartridge en 
zorg er voor dat hij goed zit

Als problemen aanhouden, 
vervang de Naald cartridge door 
een nieuwe.

Wanneer hij aanstaat zal de  Dermapen 4™:
• Een oranje  LED laten zien
•  Een draaiend Cartridge symbool 

laten zien
• Een dubbele toon laten horen

Naald Cartridge 
error, door een foute 
cartridge

Vervang Naald Cartridge 
door een nieuwe

Wanneer hij aanstaat zal de  Dermapen 4™:
•  Laat een sync symbool zien
•  Laat dagen en uren zien op de 

diepte indicatie cijfers
•  Laat een luide toon horen

Sync waarschuwing Sync de Dermapen 4™ via 
Bluetooth wanneer mogelijk.

Wanneer hij aanstaat zal de  Dermapen 4™:
•  Een oranje  LED laten zien
•  Laat een draaiend  Sync Symbool 

zien
•  Laat een ‘SYN’ zien op de diepte 

indicatie cijfers
•  Laat een dubbele toon horen

Te lang sinds laatste 
sync

Sync the Dermapen 4™ via 
Bluetooth om verder te gaan

Wanneer hij aanstaat zal de  Dermapen 4™:
• Een oranje  LED laten zien
•  Een draaiend Sync symbool laten 

zien
• Een dubbele toon laten horen

Dermapen 4™ 
Configuratie  Error

Sync the Dermapen 4™ via 
Bluetooth.

Tijdens de behandeling zal de 
Dermapen 4™:

• Een oranje  LED laten zien
• batterij
•  Een dubbele toon laten horen voor 2 

seconde

Lage batterij Vervang of laad de batterij zo 
snel mogelijk op. Om verder 
te gaan, kies voor aansluiting 
in het stopcontact

Tijdens het werken zal de Dermapen 4™:
• Een rood LED status laten zien
•  Een flikkerend Batterijsymbool laten zien
• 3 tonen laten horen
• Uitgaan na 10 seconden

Kritieke batterij – 
Dermapen 4™ heeft 
onvoldoende batterij 
Inhoud om verder te 
gaan

Laad de batterij op voordat 
je verder gaat. Verwissel de 
batterij of gebruik stroom

Tijdens het werken zal de Dermapen 4™:
• Een oranje  LED laten zien
•  Een flikkerende Snelheid indicatie 

ring laten zien
• Motor houdt er mee op

Motor is gestopt door 
een vastzittende 
cartridge of motor, 
mogelijk door druk 
van de huid

Druk op de hoofdknop om 
de motor te resetten en zet 
de cartridge opnieuw vast. 
Als het probleem aanhoudt, 
vervang de Naaldcartridge 
met een nieuwe



PROBLEEMOPLOSSING

DermapenWorld™ Companion App Problemen

Probleem Oorzaak Oplossing
App toont Error Code 303 Probleem met Bluetooth 

met Dermapen 4
Zet Bluetooth aan op je tel-
efoon en druk op Opnieuw

App toont Error Code 304 Registratie Error Zet Bluetooth aan op je tel-
efoon en druk op Opnieuw

WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN

• Het is aan te raden om Dermapen 4 in een steriele omgeving te gebruiken
• Draag altijd handschoenen als je de Dermapen 4 gebruikt
•  Om infectie te voorkomen, haal het zegel van de Cartridge en DP Sleeve voordat je 

behandelt en zorg ervoor dat de Dermapen 4 niets aanraakt.
• Desinfecteer de huid altijd voor en na het behandelen
•  Dermapen 4 Naald Cartridge zijn steriel en ontworpen voor een enkel gebruik. Check 

de zegel goed voor het gebruik, en als er schade is moet je de Cartridge weggooien in 
de sharp container

• Gebruik of vul cartridges niet
• Gebruik geen Naaldcartridges die over de datum zijn
• Gebruik de Dermapen 4 niet in natte gebieden of onderwater
•  Om het risico op schokken te voorkomen of schade aan het systeem moet de Dermapen 

4 alleen gebruikt worden met de geleverde oplader.
•  Gebruik de Dermapen 4 niet als de kabel kapot is, als het niet werk, als hij gevallen is, 

kapot is of bloot is gesteld aan vloeistoffen.
•  Er zijn geen gebruikseenheden in de Dermapen 4. Pas de onderdelen niet aan. 

Contacteer je distributeur voor technische ondersteuning.
•  Verkeerde installatie van de batterij in de Dermapen 4 of Batterij Oplader is gevaarlijk 

en kan brand veroorzaken, persoonlijke schade of schade aan de omgeving. Als de 
Dermapen 4 niet gebruikt wordt voor een lange tijd moet de batterij verwijderd worden. 
Vervang het nooit door andere batterijen.

Opslag

• Bewaar het product op een droge en goed geventileerde plaats bij kamertemperatuur
•  Als de Dermapen 4 niet gebruikt wordt voor een lange tijd moet de batterij verwijderd 

worden
• Buiten bereik van kinderen houden



WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN

Mogelijke contra indicaties

Patiënten die de volgende aandoeningen hebben kunnen de Dermapen 4 behandeling niet 
ondergaan zonder toestemming van een arts of specialist.

Papulopustular rosacea, Acne vulgaris stage III-IV, Herpes simplex, Wratten, Sclerodermie, 
Bacteriële/fungal infecties, Open lesions, Solar keratitis, Huid kanker, Hemofilie.

Mogelijke bijwerkingen van Micro Needling

• allergische reactie bij patiënten die lijden aan cutane allergie voor metalen producten.
•  bacteriële infectie als de huid niet voldoende vóór, tijdens en na elke behandeling is 

ontsmet.
• post-inflammatoire hyperpigmentatie bij hoog-risico patiënten die te veel behandeld zijn.
•  onregelmatig vezelig weefsel deposito’s bij risicovolle patiënten die niet passende 

behandel
• maatregelen  hebben getroffen.
• cutane uitbarstingen
• ontsteking, erytheem
• jeukende en brandende sensaties
• uitbarsting van de koortslip (herpes simplex)

Een nieuwe Naaldcartridge installeren 

1. Voer het uiteinde van de bal van de Cartridge in de Dermapen 4TM

2. Draai de Cartridge een kwartslag om hem vast te zetten
3. Houdt de beschermkap vast voordat je gaat behandelen

Een Naaldcartridge kan geïnstalleerd worden terwijl de Dermapen 4 aan of uit staat, echter 
kan de naald motor niet werken zonder een Naaldcartridge

Als de Naaldcartridge niet goed is geïnstalleerd zal het LCD scherm een Cartridge symbool 
laten zien. De Dermapen 4TM kan niet werken voordat de cartridge goed geplaatst is.

Gebruik alleen een echte Dermapen 4 Naaldcartridge. Installatie van andere soorten Cartridges 
kan zorgen voor schade en mogelijk verlies van de garantie voor de Dermapen 4TM

Schoonmaak en onderhoud

• Gebruikt altijd de meegeleverde DP Sleeve™ als je het apparaat gebruikt
• Na ieder gebruik, maak de Dermapen 4 schoon met goede 70% isopropyl alcohol
• Gebruik nooit water of andere schoonmaakmiddelen, deze kunnen zorgen voor schade
• Dip de Dermapen 4 nooit in een zeepoplossing


