
ІНСТРУКЦІЯ  
З ВИКОРИСТАННЯ



PERFOSKIN Complex складається з:

• Perfoskin Device – одноразовий стерильний  
 медичний виріб класу IIA. 

Існує 2 модифікації виробу: 

• Пристрій для підвищення трансепідермального  
 проникнення Perfoskin Device тип I (для  
 делікатних ділянок) – мезоролер має барабан  
 синього кольору; по всій його поверхні  
 розташовані вічка, в центрі яких знаходяться  
 голки довжиною 1,5 мм. Кількість  голок – 48 шт.  
 Призначений для використання в зоні шиї  
 та декольте, живота, рук;

• Пристрій для підвищення трансепідермального  
 проникнення Perfoskin Device тип II (для  
 інтенсивного впливу) – мезоролер має  
 барабан зеленого кольору; по його поверхні  
 розташовані канавки, вздовж яких розміщені  
 голки довжиною 1,2 мм. Кількість голок – 48 шт.  
 Призначений для використання в зоні спини,  
 стегон, сідниць.

1 – Барабан з голками

2 - Ковпачок

3 – Знімний корпус

4 – Повзунок



Механізм дії.

Показання до застосування.

Протипоказання. 

• Засіб для глибокого зволоження на основі  
 гіалуронової кислоти Perfoskin Prederm  
 – одноразовий стерильний медичний виріб  
 класу III. Являє собою шприц, заповнений  
 активною речовиною на основі 0,55% гіалуронової  
 кислоти (не стабілізованої). Об’єм 5 мл.

Perfoskin Complex – одноразовий стерильний 
медичний виріб класу III.

Предермалізація з PERFOSKIN Complex 
дозволяє комбінувати два механізми дії:

• Perfoskin Device стимулює синтез колагену,  
 підвищує еластичність шкіри та сприяє  
 кращому проникненню активних інгредієнтів;

• Perfoskin Prederm ефективно зволожує,  
 попереджує зневоднення шкіри, нейтралізує  
 вільні радикали.

Показаннями до застосування Perfoskin Complex 
є фото- та хроностаріння шкіри, зниження тургору 
шкіри, поява поверхневих  та глибоких зморшок, 
розтяжки (стрії), рубці, постакне, гіперпігментація 
різної етіології, корекція целюліту в комплексі з 
іншими засобами.

• Захворювання шкіри в ділянці застосування  
 продукту;

• індивідуальна підвищена чутливість до складових  
 продукту;

• прийом антикоагулянтів.



Можливі ускладнення та побічні явища.

Застереження при застосуванні: 

Методика проведення процедури.

Запалення; подразнення шкіри, що пов’язане 
з можливими індивідуальними реакціями; 
кровотеча. В разі виникнення побічних явищ та 
ускладнень потрібно припинити застосування 
продукту та одразу звернутися до лікаря для 
призначення адекватного лікування.

• Перед тим, як відкрити упаковку,  
 переконайтеся, що вона не пошкоджена.

• Перед застосуванням PERFOSKIN Complex  
 проаналізуйте вік, стан та тип шкіри пацієнта.

• Уважно ознайомтеся з інструкцією  
 по застосуванню.

• Не використовуйте продукт, у якого вийшов  
 термін придатності.

• Не використовуйте продукт двічі.

• Обов’язково продезінфікуйте шкіру перед  
 використанням.

Увага!

PERFOSKIN Complex призначений для 
одноразового застосування!

В результаті повторного використання 
продукту може виникнути інфікування шкіри.

Етап 1. Місцева анестезія.

За необхідності, перед використанням 
PERFOSKIN Complex застосувати анестезуючий 
крем або інший засіб для місцевої анестезії.

Для очищення та дезінфекції шкіри використати 
антисептичний засіб для місцевого 
застосування.



Етап 2. Підготовка PERFOSKIN Complex.

Комплект містить:

Perfoskin Device

1) Зняти з Perfoskin Device знімний корпус (a).

2) Зняти резиновий ковпачок (b) зі шприцу  
в Perfoskin Prederm.

3) Вставити шприц (c) в Perfoskin Device.

Perfoskin Prederm



5) Натиснути великим пальцем руки на ребро 
ковпачка (d). Зняти його.

ОБЕРЕЖНО! Не пораньтесь.

6) Видавити невелику кількість Perfoskin Prederm, 
плавно пересуваючи повзунок (e).

7) Під час процедури необхідно одночасно 
пересувати повзунок, вивільняючи вміст, та 
проводити ролером по поверхні шкіри.

4) Надіти знімний корпус (a). 



Етап 3. Предермалізація.

Під час процедури необхідно обробляти 
невеликі ділянки шкіри в прямому напрямку.

Етап 4. Постпроцедурний догляд. 

Після завершення процедури рекомендовано 
нанести  засіб для постпроцедурного  догляду 
за шкірою. У випадку проведення процедури 
на відкритих ділянках шкіри рекомендується 
застосування сонцезахисних засобів.

Не відвідувати сауну, баню, басейн, спортивний 
зал протягом 2 – 3 діб після проведення 
процедури.

Протягом всього періоду загоювання не варто 
носити одяг, що щільно прилягає до оброблених 
ділянок шкіри.

Рухатися в горизонтальному та вертикальному 
напрямках.

Рух в горизонтальному, вертикальному та двох 
діагональних напрямках.

Кількість процедур, що необхідна для 
досягнення результату, залежить від характеру 
проблеми та складає від 2 до 8 сеансів.

Знижений тургор шкіри

Стрії, рубці, постакне, гіперпігментація



Зберігати в сухому, захищеному від світла 
місці при  t ˂ 30˚C. Зберігати в недоступному 
для дітей місці. Не заморожувати. Утилізація 
продукту повинна проводитися згідно з діючим 
законодавством та санітарно-гігієнічними 
нормами.

ТОВ «Юрія-фарм», Україна, 03680,  
м. Київ, вул. М. Амосова, 10

Тел: +38 (044) 275-92-42; +38 (044) 275-01-08 

Україна, 18030, м. Черкаси,  
вул. Вербовецького, 108

Україна, 18030, м. Черкаси,  
вул. Чигиринська, 21

Термін придатності. 2 роки.

Умови зберігання.

Назва та адреса виробника.

Назва та адреса виробника.


