
105mm 

Derma Pen (Újratölthető modell) 

Leírás 
1. Cél
Készülék mikrotűs vibrációs terápia alkalmazására

2. Felhasználási mód
Készülék gyógyszerek vagy kozmetikai hordozók befecskendezésére, a 
bőrön át hatoló mikrotűvel segítségével. 

3. Osztályozás
- Áramütés elleni védelem típusa: II. osztályú készülék
- Áramütés elleni védelem mértéke: Lebegő alkalmazott rész
- Vízbehatolás elleni védelem mértéke: hagyományos berendezések
(IPXO)
- Működési mód: Folyamatos működés

Összetétel 
1. Test 2. Adapter (110/220 V) 3. Tű (opcionális) 

Alkatrész neve: Tűtár, Tűtár beszerelés, Tűhossz-állítás, Adapter 
csatlakozás, Sebességállítás, BE/KI 

Hogyan kell szolgálni 
1. Beállítás 

Ügyeljen arra, hogy a készüléket legalább 1 órán keresztül töltse. Az
akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor az adapter zöld lámpája 
kigyullad.

140mm 
1. Specifikáció 

1) Terméknév: Derma Stamp elektromos toll 

2) Modell neve: 

3) Adapter: 6V - 300MA 

4) 2 db lítium elem 5) Méretek: 14,7x3,1 cm 

6) Ajándékdoboz: 18,5x15,5x5,5 cm 

7) Egy készlet: 1 DermaPen+2 tűtároló 

Bekapcsoló gomb/Sebesség beállítás    A tű hosszának beállítása    Tűtároló 

2. Előkészítés
1) Távolítsa el a tűt a steril csomagolásból.
2) Helyezze be a kerek hornyú tollat a tápdobozba, és nyomja vízszintesen a tűtárat, 
ameddig csak lehet. 
3) Zárja le a tárat az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
4) A tű hosszának beállítását a készülék bekapcsolása után kell elvégezni.
5) A tűtár eltávolításához forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, és nyomja 
ki vízszintesen. 

3. A tű sebességének és hosszának beállítása
1) BE / KI és sebesség beállítása 
Ha 2 másodpercig nyomva tartja a bekapcsoló gombot, a készülék elindul és a jelzőfény 
sárgára vált, a gomb rövid megnyomására a tű sebessége megnő. A sebességet a LED 
villogási sebességével ellenőrizheti halványpiros - mélyvörös - lila - kék színben.

210mm 

1) A tű hosszának beállítása 
A tű hosszát a beállító gyűrű óramutató járásával megegyező vagy ellentétes 
irányú elforgatásával állíthatja be. Az óramutató járásával megegyező irányba 
forgatva megnő a hossza. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva 
lerövidíti a hosszát. 
0,25-2,00 (mm)
2) Az eltérő tűhosszúság eltérő használati módot igényel
Felhasználási módja 0,25, 0,30, 0,50 mm méretben: a bőrben körkörös 
kezeléshez.  
A felhasználás módja 1,00 mm (1,00, 1,50, 2,00 mm) feletti méreteknél a 
következő: bélyegzőhenger használata (bélyegzés a bőrön) 
Hogyan kell használni 

1) BE/KI: Hosszan nyomva 

BE/KI 

2) Sebesség beállítása: Nyomja meg a gombot az új sebesség és az új 
szín megváltoztatásához 

3) Biztonsági intézkedések 

Használat előtt olvassa el az utasításokat és kövesse a leírást. 

Azok számára nem alkalmas: 
1. Akik akut betegségben szenvednek 
2. Aki allergiás és hemofíliás 
3. Akik arc melanózisban szenvednek 
4. Láztól szenvednek 
5. Akik rendszeresen látogatják a kórházat 

6. Kik gyógyszereket használnak 
7. 12 éven aluliak 

Ne használja magas hőmérsékletű, poros vagy páratartalmú hely közelében (párásító közelében). 
Meghibásodást okozhat. 
Ne javítsa, szerelje szét és ne módosítsa a vezérlőt és a tokot (kivéve, ha cégünk kézikönyvében 
előírja). Meghibásodást okozhat. 
Ne érintse meg a készüléket, és ne húzza ki a tápkábeleket nedves kézzel. Áramütést okozhat. 
Ne használjon lecsupaszított vagy megrepedt vezetéket. 
Tüzet okozhat (feltétlenül cserélje ki egy másikra). 
Ne használjon károsodott vezetéket, amelyen repedések vagy vágások vannak. Bőrkarcolásokat 
okozhat. 
Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a konnektorból 

Ügyeljen arra, hogy ellenőrizze és tesztelje a készüléket. Ha bármilyen problémát talál, javíttassa 
meg. A kezelőn kívül senki sem nyúlhat hozzá. 
Balesetet vagy meghibásodást okozhat.

Sebesség beállítása 

Szín: Sárga / Világospiros / Sötétvörös és Lila / Kék 

Az adapter csatlakoztatása a 
töltéshez 

2 lítium elem 
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