
Handleiding SkinPen naaldcartridge installeren



Stap 1:
Plaats de Bio-sleeve over het SkinPen Precision Systeem. Dit doe je door de SkinPen te plaatsen onder de witte rand 

(afb 1). Duw de SkinPen door de sleeve heen tot de SkinPen aan de bovenkant zichtbaar is (afb 2). De sleeve hoort aan 
de bovenkant nog iets uit te steken (zie ook afb 4). Hier komt de naaldcartridge overheen voor extra stevigheid.

Afb. 1 Afb. 2



Afb. 3 Afb. 4

Stap 2:
Als de SkinPen volledig omgeven is met de Bio-sleeve, kun je het omhulsel verwijderen. Dit doe je door de achterkant 

(papieren omhulsel) en de voorkant (plastic omhulsel met blauwe rand) er voorzichtig af te scheuren. Nadat het 
omhulsel verwijderd is, is de sleeve nauw aangesloten op de SkinPen. De sleeve steekt iets uit aan de bovenkant (afb 3 

en 4).



Stap 3:
Verwijder het papieren randje met de rode tekst (afb 5). Een plakrand komt vrij, welke je op de witte rand bevestigt 

(afb 6). De Bio-sleeve is nu geplaatst.

Afb. 5 Afb. 6



Stap 4:
Nu kan de naaldcartridge geplaatst worden. De naaldcartridge wordt bevestigd middels een double-lock system. Er 

zitten 3 blokjes aan de bovenkant van de SkinPen en de naaldcartridge heeft 3 inhammetjes. De blokjes moeten hier 
uiteindelijk in komen. De naaldcartridge wordt geplaatst a.d.h.v. ‘halve maantjes’: zichtbaar op de SkinPen op 

afbeelding 8 (pinnetje). Draai dit pinnetje t.o.v. de lijn op de SkinPen met de bolling naar rechts. 
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Stap 4:
Ook de naaldcartridge heeft een ‘half maantje’, zie afbeelding 9. Check of het pijltje (driehoekje) van de naaldcartridge onder de “0” staat. Draai 
het halve maantje ook met de bolling naar rechts, gekeken naar het pijltje. Nu kun je de naaldcartridge plaatsen op de SkinPen. Let erop dat de 

‘halve maantjes’ in elkaar passen. 
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Stap 5:
De blokjes op de SkinPen moeten nu nog in de opening van de inhammetjes vallen. Gebeurt dit niet direct, zoek dan al draaiende de opening 
(naar rechts), tot de naaldcartridge met de opening van het inhammetje over het blokje van de SkinPen zakt. Pak hierbij enkel het onderste 

gedeelte van de naaldcartridge vast, zoals afgebeeld.  De “0” zit nu rechts van de lijn op de SkinPen. Let op: de naaldcartridge zit nu nog niet vast. 
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Stap 6:
Om ervoor te zorgen dat de naaldcartridge volledig vast zit op de SkinPen, moet je het blokje van de SkinPen nog in het inhammetje van 

de naaldcartridge brengen: De “0” moet in het verlengde van de lijn van de SkinPen komen (afb 14). Dit doe je door de naaldcartridge 
weer bij de basis stevig vast te houden en naar links te draaien, zodat het blokje in het inhammetje zit (afb 14). Hier moet je best wat 

kracht voor zetten, omdat de sleeve voor wat extra wrijving zorgt.
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Afb. 16

Stap 6:
De SkinPen is nu klaar voor gebruik! Om de SkinPen aan (of uit) te zetten, houd je de aan/uit knop 2 seconden ingedrukt. 

Draai aan het bovenste gedeelde van de naaldcartridge om de gewenste behandeldiepte in te stellen. Zie het 
behandelprotocol voor de uitvoering van de behandeling. 


