
105mm 

Derma Pen (Nabíjateľný model) 

Špecifikácia 

1. Účel 
Prístroj na aplikáciu Mikro-ihlovej Terapie vibráciou 

2. Spôsob použitia 
Zariadenie na vpichovanie liekov alebo kozmetických nosičov prenikajúcich cez kožu 
s mikro-ihlou vedenou medzi a zasunutými polohami 

3. Klasifikácia 
- Typ ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Zariadenie triedy II 
- Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Plávajúca aplikovaná časť 
- Stupeň ochrany proti vniknutiu vody: Bežné zariadenie (IPXO) 
- Režim prevádzky : Nepretržitá prevádzka 

Zloženie 
1. Telo 2. Adaptér (110/220 V) 3. Ihla (Voliteľná) 

Názov dielov:  Zásobník na ihly, Inštalácia zásobníka ihly, Úprava dĺžky ihly,

Pripojenie adaptéra, Nastavenie rýchlosti, ZAP/VYP 

Ako obsluhovať 
1.Nastavenie
Uistite sa, že ste zariadenie nabíjali aspoň 1 hodinu. Batéria je 
plne nabitá, keď sa na adaptéri rozsvieti zelené svetlo. 

140mm 
4. Špecifikácia 
1) Názov Výrobku: Elektrické Pero Derma Stamp 
2) Názov modelu: 
3) Adaptér: 6V - 300MA 
4) 2 ks lítiové batérie 5) 
Rozmery: 14.7x 3.1cm 
6) Darčeková krabica: 18.5x15.5x5.5cm 
7) Jedna súprava: 1 DermaPen+2 Zásobníky na ihly 

Tlačidlo Napájania/Nastavenie rýchlosti    Nastavenie dĺžky ihly      Zásobník na ihly 

2.Príprava
1) Vyberte ihlu v sterilnom obale. 
2) Vložením pera s okrúhlymi štrbinami do napájacej skrinky zatlačte zásobník ihly 

vodorovne až na doraz. 
3) Uzamknite zásobník otočením proti smeru hodinových ručičiek. 
4) Nastavenie dĺžky ihly by sa malo vykonať po zapnutí prístroja. 
5) Ak chcete vybrať zásobník na ihly, otočte ho v smere hodinových ručičiek a 

vytlačte ho vodorovne. 

3. Nastavenie rýchlosti a dĺžky ihly
1) ZAP / VYP a Nastavenie rýchlosti 

Ak stlačíte tlačidlo napájania na 2 sekundy, prístroj sa spustí a svetlo kontrolky sa zmení 
na žltú, pri krátkom stlačení tlačidla sa zvýši rýchlosť pohybu ihly.  Rýchlosť si môžete overiť 
rýchlosťou blikania LED kontrolky v bledočervenej - sýto červenej - fialovej – modrej farbe.      

210mm 

2) Nastavenie dĺžky ihly
Dĺžku ihly môžete upraviť otáčaním nastavovacieho krúžku v smere alebo proti smeru 
hodinových ručičiek. Otočením v smere hodinových ručičiek sa jej dĺžka predĺži. Otočením 
proti smeru hodinových ručičiek sa jej dĺžka skráti. 

Proti smeru hodinových ručičiek  V smere hodinových ručičiek 
Jej dĺžka sa skráti. Jej dĺžka sa predĺži. 

Od 0.25 do 2.00 (mm) 

3) Iná dĺžka ihly si vyžaduje iný spôsob použitia 
Metóda použitia s veľkosťou 0,25, 0,30, 0,50 mm je: v koži na kruhové ošetrenie. 
Metóda použitia pri veľkostiach nad 1,00 mm (1,00, 1,50, 2,00 mm) je: ako s 
použitím pečiatkovacieho valčeka (pečiatka na koži) 

Ako používať 

1) ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ: Dlho stlačte 

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ 

2) Nastavenie rýchlosti: Po stlačení tlačidla sa zmení nová rýchlosť a nová farba 

Bezpečnostné opatrenia 
Pred použitím, si prosím, prečítajte pokyny a postupujte podľa popisu. 

Použitie nie je vhodné u ľudí: 
1. Ktorí majú akútne ochorenie 
2. Ktorí majú alergiu a hemofíliu 
3. Ktorí majú melanózu tváre 
4. Horúčku 
5. Ktorí pravidelne navštevujú nemocnicu 

6. Ktorí užívajú lieky 
7. Ktorí majú menej ako 12 rokov 

Nepoužívajte ho v blízkosti miesta s vysokou teplotou, prachom alebo vlhkosťou (V blízkosti zvlhčovača). 
Môže to spôsobiť poruchu. 
Neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte ovládač a telo (pokiaľ to nie je uvedené v našej firemnej 
príručke). Môže to spôsobiť poruchu. 
Nedotýkajte sa zariadenia a neodpájajte napájacie káble mokrými rukami. 
Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom. 
Nepoužívajte odizolovanú alebo popraskanú šnúru. 
Môže to spôsobiť požiar (Určite ju vymeňte za inú). 
Nepoužívajte popraskanú šnúru, ktorá má praskliny alebo zárezy. 
Môže spôsobiť škrabance na koži. 
Keď ho nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo zásuvky 

Prístroj určite prezrite a odskúšajte Ak sa zistia nejaké problémy, dajte ho opraviť. 
Nikto iný ako operátor sa ho nemôže dotknúť. 
Môže to spôsobiť nehody alebo poruchy. 

Nastavenie rýchlosti 

Farba: Žltá / Svetlo červená / Tmavo červená I Fialová / Modrá 

Pripojenie adaptéra pre nabíjanie 

2 ks lítiové batérie 
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