INFORMACJA MEDYCZNA
Urządzenie DERMAPEN® firmy EQUIPMED pozwala na wprowadzanie substancji czynnych w głąb skóry, które oparte
jest na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy pomocy pulsujących igieł. Zabieg wykonany przy użyciu
DERMAPEN® jest zdecydowanie bardziej komfortowy dla pacjenta a precyzja urządzenia jest nieporównywalna do
tradycyjnych metod stosowanych w zabiegach mezoterapii. Niespotykana skuteczność, łatwość i komfort wykonania
zabiegu pozwalają lekarzom i pacjentom na całym świecie cieszyć się efektami terapii bez niepożądanych działań
ubocznych.
Funkcja automatycznego nakłuwania skóry zastosowana w DERMAPEN ® zwiększa efektywność zabiegów poprzez
podniesienie stopnia przenikania substancji czynnych w skórę, jednocześnie redukując do minimum ból i dyskomfort
pacjentów.
Zastosowanie i efektywność terapii






widoczne spłycenie zmarszczek
zmniejszenie widoczności rozstępów
leczenie blizn potrądzikowych
leczenie blizn oparzeniowych
leczenie łysienia

Mechanizm działania




stymulacja produkcji kolagenu i elastyny
stymulacja fibroblastów poprzez działanie czynników wzrostu pochodzenia płytkowego
poprawa gęstości i elastyczności skóry

Dzięki opatentowanej technologii wibrujących igieł DERMAPEN ® jest nie tylko bardziej efektywny i bezpieczny niż
znane dotąd metody stosowane w mezoterapii. Zabieg z zastosowaniem urządzenia DERMAPEN ® znacząco skraca
również czas leczenia i powrotu pacjenta do codziennych czynności.
Precyzyjnie dobrana głębokość iniekcji (w zakresie od 0,5 mm do 2,5 mm) pozwala na pełną kontrolę wykonywanego
zabiegu – inaczej niż w przypadku dermarollerów i mezoterapii wykonywanej przy użyciu strzykawki i igły, tzw. techniką
nappage.

Zalety stosowania DERMAPEN®







krótki czas zabiegu
automatyczna kontrola głębokości iniekcji
mniejszy ból i większy komfort zabiegu dla pacjenta
krótszy czas rekonwalescencji
łatwość obsługi
sterylność zabiegu (wymienne igły)

Efekty przed i po


leczenie blizn potrądzikowych



terapia przeciwstarzeniowa

Potwierdzona jakość urządzenia
DERMAPEN® to nowa jakość w zabiegach mezoterapii. Niezwykły komfort, precyzję
i efektywność wykonywania zabiegu docenili lekarze i pacjenci na całym świecie.
DERMAPEN® zdobył prestiżową nagrodę BEST MEDICAL DEVICE na AESTHETIC SHOW
w Las Vegas w kwietniu 2012 roku.

Korzystaj tylko z oryginalnego sprzętu
Jedynym i oryginalnym urządzeniem na polskim rynku działającym na zasadzie automatycznego nakłuwania skóry przy
pomocy pulsujących igieł jest DERMAPEN ® firmy EQUIPMED. Urządzenie to posiada certyfikat FDA oraz CE. Firma
REVISAGE jest wyłącznym dystrybutorem urządzenia i igieł DERMAPEN ® na terytorium Polski.

Więcej informacji




www.revisage.pl/dermapen
www.dermapen.com
www.equipmed.com/cosmetics/brands/dermapen/dermapen-medical

