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Behandelprotocol Atrofische Littekens & Striae op het lichaam 
 

Stap Fase Onderwerp 
Stap 1 Huidanalyse  
Stap 2 Foto’s & 

documenteren 
Foto’s maken en alle gegevens documenteren 

Stap 3 Reiniging Reinig de huid met Tri-phase cleanser en verwijder alle make-
up 

Stap 4 Desinfecteren Prep met een gaas de huid met Cliniprep en eventueel 
nasprayen met de Cliniprep spray. 

Stap 5 Tussenvloeistof Hyla Active en Retinal Active (1:1) of MG-RAS (1 vail) 
Stap 6 Pen voorbereiden Naaldcartridge op de pen bevestigen 

Sleeve om de pen 
Dopje van de naald verwijderen  

Stap 7 Needlen Needle de huid volgens behandelrichtlijnen, 4 banen 
Eindpunt: bloedpuntjes bij een roze litteken / striae 
Eindpunt: bloed bij een wit litteken / striae 

Stap 8 Ssscar Breng een dun laagje Ssscar aan. 
Stap 9 Behandelgebied 

afdekken 
Dek het geneedlde gebied af met een steriel gaas en huidtape. 
Verwijder dit zo snel mogelijk na de behandeling zodat de 
warmte uit de huid kan. 

Stap 10 Product advies Product advies voor thuis 
Geef nazorgprotocol mee naar huis 
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Behandelprotocol Atrofische Acne Littekens + Uber Peel PRO/MD 
 

Stap Fase Onderwerp 
Stap 1 Huidanalyse  
Stap 2 Foto’s & 

documenteren 
Foto’s maken en alle gegevens documenteren 

Stap 3 Reiniging Reinig de huid met Tri-phase cleanser en verwijder alle make-
up. 

Stap 4 Desinfecteren Prep met een gaas de huid met Cliniprep en eventueel 
nasprayen met de Cliniprep spray. 

Stap 5 Tussenvloeistof Hyla Active en Retinal Active (1:1) of MG-RAS (1 vail) 
Stap 6 Pen voorbereiden Naaldcartridge op de pen bevestigen 

Sleeve om de pen 
Dopje van de naald verwijderen  

Stap 7 Needlen Needle de huid volgens behandelrichtlijnen, 4 banen 
Eindpunt: bloedpuntjes  

Stap 8 Peeling Maak de huid schoon met Cliniprep met een steriel gaas. Breng 
UBER PRO peel zo egaal mogelijk aan met een gaas. Vermijd 
ogen, oren en lippen.  
Stip de diepste littekens aan met één extra laagje Uber Peel 
PRO of MD. 
Let op: de peeling trekt sneller in de huid doordat de kanaaltjes 
nog open zijn. 30 sec - 3 minuten laten inwerken. 
Eindpunt: Milde roodheid en warmte  

Stap 9 Neutraliseren Neutraliseren van de peeling gebeurt met het masker. 
Stap 10 Masker Breng het Hyla Active of Brite Lite 3D sculptured masker aan en 

laat minimaal 7 minuten inwerken 
Stap 11 Afsluiting Verwijder het masker.  

Verwijder achtergebleven maskerresidu met een gaas of tissue. 
Spray de CliniPrep over het behandelde gebied. 
Breng een dun laagje Ssscar aan. 
Breng hierna Cover Recover deppend aan. 

Stap 12 Product advies Product advies voor thuis 
Geef nazorgprotocol mee naar huis 

 
 
  
 


