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Hvad er SkinPen? SkinPen er en microneedling behandling hvor huden udsættes for kontrollerede 

mikroskader som derved sætter gang i hudens naturlige helingsproces. Resultatet er reducering af 

pigmenteringer; melasma, lentigo (solpletter) og vitiligo, fine linjer, grovporret hud og aknear. 

SkinPen er det eneste FDA-godkendte microneedling apperat/system på markedet. 

Og er desuden forsynet med CE-mærke og ISO-certificering 

 

Hvad gør behandlingen? SkinPen udsætter huden for kontrollerede mikroskader i huden for derved at 

stimulere kroppens naturlige sårhelingsproces, mens den minimerer celleskader. 

Huden udsættes for mange små tynde nåle som skaber mikrokanaler ned i huden og sætter gang i hudens 

eget reparations-system, og derved øges egenproduktion af kollagen og elastin. 

Hvordan foregår behandlingen? Din hud bliver grundigt afrenset og desinficeret. 

I nogle tilfælde kan der benyttes en lokalbedøvende creme inden. 

Derefter foretages selve behandlingen, hvor SkinPen køres i rolige bevægelser henover huden i 3 

passager. 

Der bruges en hydrogel som penetreres ned i huden, og skal benyttes resten af det første 

behandlingsdøgn. 

Det føles som en stikkende fornemmelse. Pande og overlæben er de mest følsomme områder. 

De efterfølgende dage skal Skinfuse Rescue - den medfølgende beroligende creme bruges. Den sørger 

for at hele og berolige huden i helingsprocessen. 

Andre produkter bør ikke anvendes, da der kan opstå irritation og inflammation. 

 

Kan der forekomme uønskede virkninger? Umiddelbart efter behandlingen, vil huden fremstå som om 

den har fået en mild til moderat solskoldning. 

Men dette er forbigående og væk dagen efter. 

Der kan forekomme små tørheder, som forsvinder efter 3-4 dage. 

Huden vil i efterforløbet generelt føles lidt irriteret, tør, stram og rød de første døgn. 

Reaktivering af herpes simplex virus (forkølelsessår) kan forekomme. 

Pigmentforandringer, værende lyse eller mørke i behandlingsområderne, forsvinder efter et stykke tid.  

Undgå svedfremkaldende træning og soleksponering inden for de første 72 timer efter behandlingen. 

Dette kan bevirke; kløende, brændende eller stikkende fornemmelse i huden samt tørhed, rødme, 

hævelse og ubehag. 

 

Hvor længe går der, før jeg ser effekt? Allerede efter 1 behandling ses en glattere og mere jævn 

hudstruktur. 
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Vi anbefaler et forløb med 3-4 behandlinger med 4 ugers interval for at få et flot og mere permanent 

resultat. 

Den biostimulerende effekt kommer først efter noget tid, og kræver derfor flere behandlinger og 

tålmodighed 

 

Hvad skal jeg selv gøre? Undgå svedfremkaldende træning og soleksponering inden for de første 72 

timer efter behandlingen. 

Dette kan bevirke; kløende, brændende eller stikkende fornemmelse i huden samt tørhed, rødme, 

hævelse og ubehag. 

 

Hvem kan behandles med SkinPin? Alle hudtyper kan behandles med SkinPen. 

De mørkere hudtyper; lV-Vl kan dog opleve en forbigående hyperpigmentering i behandlingsområderne. 

Behandling med Skinpen, kan udføres hele året. 

 

Information og samtykke  

Efter at have læst denne skriftlige information, skal du have mundtlig information om behandlingen og 

mulighed for at stille spørgsmål. Du har her mulighed for at medbringe en bisidder.  

 

Efter den mundtlige information kan du umiddelbart behandles. Inden behandlingen påbegyndes skal du 

samtykke til behandlingen og risici. 

Dit samtykke skal gives mundtligt og skriftligt og bliver arkiveret i din journal. 

Undertegnede erklærer at have læst og forstået ovenstående information og samtykker til behandling og 

risici. 
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