Wanneer een DermaPen behandeling?

Resultaat

Uw huid is onze prioriteit!

Indicaties
- de verslapte, verouderde huid
- verhoogd de opname van vocht en
voedingsstoffen
- stimuleert de aanmaak van collageen
- de huid wordt steviger en gladder
- fijne lijntjes en rimpels
- specifieke lijnen op de bovenlip
- vergrote poriën
- hyperpigmentatie / verbetering striae
- verbetert pigmentproblemen
- overmatig pigment breekt af
- de huid gaat er stralender uitzien
- littekens (acne, operatief en brandwonden)
- vult het littekenweefsel op
- breekt bestaand littekenweefsel af en versneld
het genezingsproces van de wond
- alopecia (beginnende kaalheid)
- alle huidtypes (als opfrisser, verbetering)
Hoe ervaart u de behandeling?
De behandeling voelt aan als kleine prikjes in de huid, welke
minder pijnlijk zijn dan een rolbehandeling, en goed te
verdragen is zonder verdoving. Wordt de behandeling op
gevoelige plekken uitgevoerd, dan kan er indien gewenst
gebruik worden gemaakt van Emlacrème (enkel te verkrijgen
op recept bij de huisarts).
Hoe ziet de huid er na de DermaPen behandeling uit?
Afhankelijk van het te behandelen huidoppervlak en de
lengte van de naalden zal de huid er roze/ rood uit gaan
zien. Bij sommige huidtypes zal dit snel verdwijnen, bij
andere kan de roodheid enkele dagen aanblijven. Bij een
diepere behandeling kan de huid licht gaan schilferen. Dit is
een positief effect omdat de dode huidcellen “afschilferen”
en nieuwe huidcellen worden aangemaakt. Wij adviseren om
de huid goed te beschermen met een minimale SPF 30 en in
de opvolgende dagen een serum aan te brengen op de
behandelde huid.
Vergoeding
Een DermaPen® behandeling wordt mogelijk gedeeltelijk of
geheel vergoed, afhankelijk van uw indicatie en aanvullende
verzekering. Voor meer informatie kunt u het beste uw
zorgverzekeraar raadplegen. Neemt u gerust contact op voor
meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u
graag!

Voor en na: acnelittekens, 5 behandelingen
(elke 2 weken).
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DermaPen
Wat kunnen wij voor u betekenen?
Huidtherapie is een paramedisch
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Intake gesprek
Bij de eerste kennismaking
doen we altijd uitgebreid
onderzoek volgens het
HMH
(Huidtherapeutisch Medisch Handelen).
Ongeacht het huidprobleem bestaat de
aanpak van de huidtherapeut uit een aantal
stappen waarbij u nauw wordt betrokken.
Het stappenplan is als volgt:

de

patiënten

bescherming.
U kunt bij ons terecht voor diverse
behandelingen die te maken hebben
met de zieke en/of beschadigde
huid, ook komen wij aan huis indien

 In een persoonlijk gesprek brengt u uw
klachten en verwachtingen naar voren.

 Op basis van deze gegevens maakt de
huidtherapeut
een
passend
behandelplan, en bespreekt met u de
mogelijkheden.

u moeilijk ter been bent. Wij heten
per slot van rekening niet voor niets
“de mobiele huidtherapeut”!
Meestal komt u bij de huidtherapeut
als u doorverwezen bent door de
huisarts of specialist, maar dit hoeft
niet altijd het geval te zijn.

 Na het instemmen van het behandelplan
zullen de behandelingen volgen.
De huidtherapeut zal u tijdens de
behandelingen adviezen en instructies
geven ter ondersteuning of preventie van
uw klacht.

De huid is een belangrijk onderdeel van ieders
lichaam, het is het eerste wat men ziet. Er kan veel
aan de hand zijn met de huid; acne, littekens,
verouderde huid, pigmentvlekken, wonden en nog
veel meer. De huidtherapeut kan hierbij veel voor u
betekenen. De DermaPen® is de nieuwste
ontwikkeling op het gebied van MicroNeedling en kan
veel hulp bieden bij verschillende huidproblematiek.

Wat is de DermaPen?
De DermaPen® is een gemotoriseerde chirurgisch
instrument dat een wegwerp naald cartridge gebruikt
met daarin 12 micro-naalden, dit zijn hele kleine
naaldjes (DermaPen®, 2015). De naaldjes die hierbij
gebruikt worden, maken op een vibrerende manier
kleine kanaaltjes in de huid. Dit stimuleert de huid om
onmiddellijk op een natuurlijke manier te herstellen.
Door de automatische, verticaal vibrerende naaldjes
zullen meerdere cellen gestimuleerd worden om te
gaan delen waardoor er als het ware een nieuwe huid
ontstaat met nieuwe cellen. Zo wordt onder andere
aanmaak van collageen en elastine versneld, en dit
zorgt voor een vernieuwde, elastische en gladde huid.
En door de tijdens de behandeling instelbare lengte
van de naaldjes, verhoogt DermaPen® de effectiviteit
van de behandeling en verbeterd de opname van
producten.
De verstelbare naaldlengte maakt het mogelijk de
behandeling aan te passen aan de individuele
behoefte van de cliënt. Een behandeling met de
DermaPen® kan net zo effectief zijn als andere
behandelingen zoals bijvoorbeeld een chemische
peeling of een laserbehandeling. Daarbij kan men
chemische peeling combineren met de DermaPen®
om de werkstoffen nog beter te laten opnemen door
de huid.

In de praktijk staat u als patiënt
centraal. Voor informatie omtrent de
behandelingen leest u meer in deze
folder.
Wij verwelkomen u graag bij de
mobiele huidtherapeut!

De huidtherapeut beschikt over diverse technieken en
vaardigheden die zij onder andere tijdens haar
opleiding heeft opgedaan. Zij is gespecialiseerd in
cosmetitsche en medische needlingtherapie met de
Dermapen® en heeft een speciale training hiervoor
gevolgd.

Overige behandelingen
De mobiele huidtherapeut behandelt nog meer (huid)
aandoeningen. Voor meer informatie kijk op onze
website: www.demobielehuidtherapeut.nl

