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MICRO NEEDLING / DERMAROLLING

Gebruik van dermarollers in de salon
Dokter M. Laurin Council, dermatoloog bij de afdeling Interne Geneeskunde van de Washington University, schreef in 
het wetenschappelijk tijdschrift Dermatologic Surgery een goed commentaar over de dermaroller. 

Hij bespreekt de potentie van de toegankelijke en voordelige techniek, maar onderstreept ook het belang van meer 
onderzoek voor de verschillende huidaandoeningen bij bovendien de verschillende huidtypen. De arts wijst wel nog 
op de meerwaarde van microneedling bij de donkere huid. Daar waar traditionele methoden als lasers, peelings en 
dermabrasie met name bij de donkere huid een grotere kans geven op postinflammatoire hyperpigmenatie (donkere 
verkleuringen), laat microneedling veel minder risico zien op deze complicatie.

Toepassing
Nu de voordelen gaan opwegen tegen de nadelen is het belangrijk dat we de dermaroller voorzichtg toepassen. 
Vooral wanneer het gaat om salon behandelingen.

- Reinig de huid zoals je gewend bent;
- Maak de huid droog;
- Ontsmet de dermaroller met 70 % alcohol;
- Begin aan één kant van het gezicht;
- Plaats de dermaroller in het midden van de hals en rol naar buiten;
- Herhaal deze beweging tot dat de huid licht rood wordt;
- Blijf in de zelfde richting behandelen en schuif langzaam naar boven tot aan de kin;
- Vanfa de kin in de richting van het oor bewegen;
- Herhaal deze rolling;
- Werk uitsluitend naar buiten toe;
- Dit zijn de snijrichtingen van het gelaat en zo lopen ook de collagene bundels;
- Zorg dat je zonder druk voorzichtig bij de ogen rolt in horizontale bewegingen;
- Maak lange rolbewegingen horizontaal op het voorhoofd;
- Herhaal deze behandeling aan de andere kant van het gelaat;
- Breng het gewenste serum of Essence op de huid;
- Masseer deze goed in;
- Vervolg met een crème naar keuze.



Let op:
- Zorg dat je nooit wondjes maakt;
- Werk nooit met producten waar chemische stoffen zoals parfum, parabenen e.d. inzitten;
- Werk uitsluitend met de serums en essences van BOOZT Cosmetics;
- Behandel de huid alleen met de dermaroller, gebruik geen andere apparaten;
- Geef geen harsbehandeling in het gezicht tijdens het gebruik van een dermaroller;
- Behandeling geen huid met huidkanker, actieve herpes simplex of andere actieve huidinfecties, levervlekken, wratten 
en fotokeratose. 

Veiligheidsvoorschriften 
Hoewel er geen duidelijke contra-indicatie is voor microneedling, moet voorzichtig worden gehandeld bij patiënten 
met een verhoogd risico op bloeden of wondgenezingsproblemen, bijv. door een ongecontroleerde diabetes mellitus 
of een bloedstollende behandeling, alsook bij patiënten die chemotherapie, bestraling of hoge dosis corticosteroïden 
krijgen.

Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven: aangezien er voor deze groep geen klinische resultaten be-
staan, adviseren wij om de behandeling te verschuiven 

Kinderen/jongeren: de klinische resultaten berusten met name op studies met volwassen vrijwilligers, zodat voor de 
behandeling een leeftijdsadvies is afgegeven "vanaf 18 jaar". Er bestaan echter geen aanwijzingen dat de behan-
deling bij kinderen/jongeren een hoger risico voor de veiligheid van de patiënt met zich meebrengt. Met name bij de 
behandeling van littekens door brandwonden bij kinderen werd met de Dermaroller MC goede resultaten behaald. 

Bij combinatie van de microneedling-behandeling met andere behandelingen moeten de gebruiksaanwijzingen van de 
andere fabrikanten in acht worden genomen 

Bijkomende verschijnselen van de toepassing: 
Transiënt rood worden en zwelling van de behandelde huid, pijn, microbloedingen gedurende enkele minuten. 

Mogelijke ongewenste bijwerkingen
Infecties na onvoldoende huiddesinfectie, ontstekingsreactie (door pyrogenen), transiënte pigmentstoringen, litte-
kenvorming bij neiging tot keloïden, granuloomvorming. Het roestvrijstaal van de micronaalden bevat ca. 8% nikkel. Bij 
operatief kortgebruik is een allergische reactie zeer onwaarschijnlijk. 

BOOZT Dermaroller voor thuis gebruik: 0,05 mm
BOOZT dermaroller voor gelaat in de  salon: 0,75 mm, 1,5 mm
BOOZT dermaroller voor lichaam en gelaat in de salon: 2 mm


