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Informatie sheet 
Micro-needling in het Reviderm Systeem 
 

1. Uitleg van de behandeling 

In overleg met uw Reviderm specialist  

__________________________________ 

Ik ben goed genoeg geadviseerd over de Skinneedler 
behandeling.   

Reviderm draagt zorg voor de hoogste en nieuwste 
standaard met betrekking tot micro-needling. We 
zorgen voor veiligheid in de behandeling en de 
nieuwste studies hebben uitgewezen dat : 

 

 Rimpels worden minder diep  
 Huidcontour wordt steviger  
 Huidveroudering door zon/uv wordt verminderd 
 Huidbeeld wordt fijner 
 De kwaliteit van de huid en littekens wordt beter 

2. Veiligheidsinformatie 

In gebruik met micro-needling draagt Reviderm zorg 
voor het hoogste leven aan veiligheid en huidcomfort. 
Hierdoor zijn bepaalde huidcondities voor uw eigen 
veiligheid niet geschikt voor behandeling, of alleen in 
overleg met uw behandeld arts 

Algemene Contra-indicaties 

 Kanker 

 Acute infecties , ontstekingen en/of koorts 

 Fotosensitive medicatie of medicatie welke een 
effect hebben op het immuunsysteem of  
bloedstolling 

 Zwangerschap, borstvoeding 

 Neiging tot het ontwikkelen van keloïd 

 Koebner fenomeen ( psoriasis) 

Contra-indicatie in het behandelde gebied:  

 Huidkanker of vermoeden tot huidkanker 

 Acute inflammaties of infecties van de huid 

 Open huid  

 Tattoos en  permanente make-up 

❑ Ik bevestig hierbij dat geen van bovengenoemde contra-
indicaties op mij van toepassing zijn (graag bevestigen 
met een kruisje). 

 
Zoals in alle behandelingen met een intensief effect en in 
verband met internationale veiligheid richtlijnen is een 
behandelplan en protocol belangrijk.  

Voor de behandeling met micro-needling uitgevoerd mag worden, moet 
de klant de volgende tijd wachten VOORDAT ze de microbehandeling 
mag ondergaan.  

 Het nemen van Vitamine A preparaten zoals isotretinoïne  
| 6 maanden  

 Radiotherapie en chemotherapie 
| Na goedkeuring van de arts 

 Laser behandeling | 3-6 maanden 

 Verse operatieve littekens | 3-6 maanden 

 Draadlift | 6 weken 

 Injecties met fillers | 6 weken 

 Injecties met botuline toxine | 1 week 

 Ik bevestig hierbij dat geen van bovengenoemde contra-
indicaties op mij van toepassing zijn (graag bevestigen met 
een kruisje). 

Eventuele effecten  
Zelfs wanneer de behandeling conform alle richtlijnen is 
uitgevoerd kan er enige reactie optreden. Dit zijn signalen dat de 
behandeling zijn werk doet en is volkomen normaal en 
ongevaarlijk. De huidreacties worden vanzelf minder en de huid 
voelt uiterlijk na 1 week weer helemaal normaal. 

Mogelijke reacties: 

 Roodheid (vergelijkbaar met zon) 

 Plaatselijke Zwelling  

 Puntbloeding 

 Strakker huidgevoel 

 Tijdelijk verhoogde gevoeligheid, jeuk  

3. Uitleg 

 Om  de hiervoor genoemde bijwerkingen tot een minimum te beperken 
en om het optimale succes van de behandeling te garanderen, worden 
er ook bepaalde richtlijnen van u verwacht.  
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik thuis speciale  producten  moet 
gebruiken na de cosmetische micro-needling behandeling. Mijn 
persoonlijke situatie werd besproken. Ik heb de richtlijnen/beautyplan 
ontvangen, gelezen en de klantinformatie begrepen 
 

Voor en Achternaam:  _______________________________________________________________________  

Datum en tijd:   _______________________________________________________________________  

Handtekening:  _______________________________________________________________________   
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Client informatie 
micro-needling in het REVIDERM system 

Bedankt voor het kiezen van een behandeling met de Skinneedler. 
Wij heten u van harte welkom in ons instituut op  

 

 _____________________________________________  

De micro-needling behandeling is klinisch getest en is geschikt 
als cosmetische behandeling voor: 

 Het verminderen van rimpels op   
gezicht, nek en  décollete 

 Het verstevigen van verslapte huid 

 Het herstellen van lijntjes en huidbeschadegingen door 
zon/uv  

  Om de kwaliteit van littekens en huid te verbeteren 

Richtlijnen 
Zoals bij alle intensieve behandelingen is het belangrijk om 
voor en na de behandeling bepaalde richtlijnen te volgen.  
Voor een optimaal resultaat en huidgevoel houdt u zich 
alstublieft aan de volgende richtlijnen:: 

1 week VOOR de behandeling 

 Als u vaker een Herpes Simplex heeft gehad in het te 
behandelen gebied, neem dan preventieve medicatie of 
crème 

Op de dag van de behandeling, na de behandeling 

 Alleen gebruik maken van minerale poeder make-up, 
gebruik geen vloeibare, compacte of crème make-up. 

In de 2 weken VOOR EN NA de behandeling 
 Gebruik geen cosmetica met retinol (vitamine 

A) of geconcentreerde L-Ascorbine zuur 
(vitamine C) 

In de 3 dagen NA de behandeling 

 Gebruik een milde reiniging en de producten 
uit uw Post-Needling Kit. 

 Vermijd direct zonlicht en solariums. 

 Gebruik geen producten met een concentratie 
aan fruitzuren, essentiële oliën of met een 
hoge concentratie aan lipiden 

 Vermijd overmatig zweten ( sporten e.d.) 

 Vermijd hete douches, sauna, stoomcabine, 
zwembaden of dergelijke 

 Vermijd vies en stoffig werk (zoals bijv. werken 
in de tuin.) 

Let goed op uw huid. 
De cosmetische micro-needling behandeling van 
REVIDERM stimuleert uw huid om zich van 
binnenuit te herstellen en te verstevigen. De 
producten welke door uw Reviderm Specialist 
worden geadviseerd, ondersteunen dit vermogen 
op de best mogelijke manier. 

In uw beautyplan kunt u, uw op maat gemaakte 
huidadvies vinden. Deze producten kunt u 
gebruiken vanaf dag 4 tot de volgende 
behandeling. Deze zorgen ervoor dat uw resultaat 
beter en langer blijft.

 
 

Uw  REVIDERM specialist  


