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THE POWER OF TRANSFORMATION
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Η Amieamed εξελλίσει επαγγελματικές συσκευές 
για να υποστηρίξει την αισθητική πλαστική - 
επανορθωτική χειρουργική,   καθώς και τις 
αισθητικές θεραπείες ουλών ακμής, μεταξύ άλλων. 

MADE IN GERMANY - 
MADE FOR THE WORLD

“German quality is a philosophy 
inspired by technology.”

Jörn Kluge - CEO MT.DERM 
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ
MEDICAL MICRONEEDLING?

Το πιο σημαντικό κριτήριο για την σαφήνεια της ιατρικής θεραπείας microneedling  
αποσπάται από τον Ευρωπαϊκό ορισμό ιατρικής ή μάλλον ιατρικής θεραπείας.
Η ιατρική θεραπεία ορίζεται ώς η δραστηριότητα των γιατρών για την πρόληψη, 
διάγνωση και θεραπεία ασθενειών. 
Μία ασθένεια ορίζεται ως η διατάραξη της λειτουργίας ενός οργάνου, της 
ψυχοσύνθεσης ή όλου του οργανισμού. 

Η θεραπεία ενός υγιούς ατόμου δεν μπορεί να είναι ιατρική θεραπεία σύμφωνα με 
την προαναφερθείσα Ευρωπαίκή άποψη. Ως εκ τούτου, η ιατρική θεραπεία απαιτεί 
τη θεραπεία ενός ασθενούς, η οποία πρέπει να εκτελείται από ιατρό ή 
εξουσιοδοτημένο επαγγελματία υγείας.
Το όργανο ή η συσκευή microneedling που χρησιμοποιείται για ιατρική θεραπεία 
απαιτεί τη σήμανση medical device CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Οι ιατρικές συσκευές εντός του πεδίου εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
93/42/EEC (MDD) περιλαμβάνουν όλα τα όργανα ή τα προϊόντα που προορίζονται 
για χρήση στον άνθρωπο με σκοπό τη θεραπεία ασθενειών από τον κατασκευαστή. 
Σύμφωνα με το πνεύμα των ευρωπαϊκών κανονισμών, θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μια ιατρική θεραπευτική αγωγή μικρής διάρκειας, π.χ. για τη 
θεραπεία και την εξομάλυνση του ουλώδους ιστού, όπως χειρουργικές ουλές, 
σημάδια από εγκαύματα και ουλές ακμής. 
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Το Ιατρικό Microneedling χρησιμοποιείται ως μέθοδος ελάχιστης επεμβατικής 
Διαδερμικής Διέγερσης  Κολλαγόνου (PCI). Όταν η βελόνα διεισδύσει στο δέρμα, 
ο τραυματισμός αυτός προκαλεί τοπική βλάβη και αιμορραγία με θραύση των 
λεπτών αιμοφόρων αγγείων. Η PCI είναι αποτέλεσμα της φυσικής αντίδρασης στον 
τραυματισμό του δέρματος. Τα αιμοπετάλια απελευθερώνονται αυτόματα και αρχίζει 
η κανονική διαδικασία της φλεγμονής. Αυτό προάγει τη φυσιολογική μετατραυματική 
απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων και διείσδυση ινοβλαστών που οδηγεί στην 
παραγωγή περισσότερου κολλαγόνου και ελαστίνης. Το κολλαγόνο τοποθετείται 
στο άνω χόριο ακριβώς κάτω από τη βασική στοιβάδα της επιδερμίδας.

Οι λειτουργίες κυττάρων και δέρματος ενεργοποιούνται μέσω του ελάχιστου 
τραυματισμού του χορίου από τη κεφαλή της βελόνας (medical microneedling):

• Οι αυξητικοί παράγοντες απελευθερώνονται

• Το δέρμα αρχίζει να αναγεννάται 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.



ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ταχεία αλλαγή του τύπου βελόνας

• Υψηλή ακρίβεια

• Απλή ρύθμιση του βάθους διείσδυσης

• Υγιεινή λειτουργία

• Εργονομικός χειρισμός

• Χαμηλή δόνηση

• Αθόρυβη λειτουργία

• Πιστοποίηση σύμφωνα με DIN EN ISO 13485
CE standards, EXCEED: Dual-Indicated FDA Cleared Medical Device 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΑΣ

Microneedling  
Τρυπήματα 
ανά δευτερόλεπτο 100 – 150 50 – 150

Απεριόριστες επιλογές 
μεταβλητής ρύθμισης για 
θέση βελόνας/προεξοχής

 

Κλιμάκωση της θέσης 
της βελόνας / προεξοχή 

Βάρος περίπου 1100g περίπου 1100g

B x H x L 198 x 45 x 176 230 x 45 x 185

EXCEED REVIVE MN



ΚΕΦΑΛΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ

Η Amieamed διαθέτει το πρώτο σύστημα κεφαλών που προσφέρει στον πελάτη 

απόλυτη ασφάλεια όσον αφορά τις στείρες συνθήκες. 

Οι βελόνες είναι ενσωματωμένες σε μιας χρήσης κεφαλή. Αυτή η κεφαλή είναι 

σφραγισμένη πίσω από μια μεμβράνη και έτσι εμποδίζει τη λαβή να λερωθεί με 

μολυσματικά υγρά.

HIGHLIGHTS
• Γρήγορη αλλαγή της διαμόρφωσης βελόνας

• Αποστειρωμένη, ασφαλής κεφαλή ασφαλείας με μεμβράνη ασφαλείας

• Εξοπλισμένη με μια κεκλιμένη πλάκα βελόνας

• Ο ερεθισμός και η ερυθρότητα εξαφανίζονται λίγο μετά τη θεραπεία

• Ασφαλής για τον ασθενή, ασφαλής για τον χειριστή

• Made in Germany - Medical Device CE/FDA Cleared

ΤΥΠΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

6-point needle κεφαλή για θεραπεία boxcar και rolling ουλών ακμής, 
καθώς και για την ανάπλαση του δέρματος

•
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MT.DERM GmbH 

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
Ελλάδος και Κύπρου

Επαύλεως 36, Χαϊδάρι, 12461, Αθήνα
τηλ: +30 2105910165 email: info@mesomed.gr

www.mesomed.gr




