
Rheia Super Micro Needle
Najlepsze elektryczne urządzenie mikroigłowe

Pierwsze przenośne urządzenie z możliwością 
kontroli przez Bluetooth



Rheia Super Micro Needle

Wyjątkowe urządzenie do frakcji mikroigłowej
Najbardziej wygodne w użytkowaniu i bezpieczne 
Rejestrujące w czasie rzeczywistym parametry zabiegowe
Sterowanie za pomocą aplikacji

Wybielanie i Odmładzanie/
Działanie antyzmarszczkowe/ Nawadnianie/
Zwiększanie absorpcji substancji aktywnych
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Rheia Super Micro Needle
Technology & History

W 1952 roku słynny  szwajcarski Instytut Badawczy Dermalab Biomedical 
opracował zabieg mikroigłowy. Dr. Michael Pistor jako pierwszy 
przeprowadził badania kliniczne nad zastosowaniem tej technologii.

W roku 1996 firma BIONMAY rozpoczęła promowanie tej formy terapii i 
wprowadziła ją na rynek urządzeń kosmetycznych.

W roku 2000 Stany Zjednoczone stają się wiodącym rynkiem jeżeli chodzi 
o rozwój i popularność tej formy  terapii skóry a sama technologia zostaje 
ogłoszona jako rewolucyjna nowość w branży beauty.

Od początku XXI wieku technologia ta jest szeroko wykorzystywana w 
wielu krajach Europy, Ameryki, jak równie¿ w Japonii, Korei Południowej, 
Singapurze, Chinach, Tajwanie, Hong Kongu i innych regionach.

W 2005 roku zostały stworzone mikro igły PRT

W 2014 roku firma DJM stworzyła urządzenie Rheia.



DJM Rheia jest jedynym na świecie urządzeniem mikroigłowym, 
które ma aparat monitorujący przepływ preparatów kosmetycznych 
i automatycznie podający je bezpośrednio do skóry, co stanowi 
przełomowe wydarzenie w branży beauty. Urządzenie wykorzystuje 
technologię ultra cienkich nakłuć, aby pokonać naturalną barierę 
ochronną skóry i wprowadzić składniki odżywcze bezpośrednio do 
mezodermy, co skutkuje stymulacją procesu regeneracji komórek.

Najbardziej Praktyczny
Najbardziej Bezpieczny
Najbardziej efektywny

Szybkie i wygodne zabiegi
Efekty już po pierwszym zabiegu
Najnowsza technologia mikroigłowa

Rheia Super Micro Needle



Rheia   Super 
Micro  Needle
Core  Technology

Rheia stymuluje skórę i tworzy bardzo dużą ilość niewielkich kanalików przez które substancje 

aktywne dostają się do wnętrza skóry.  Aparat wykorzystujący mini igły stymuluje również 

proliferację kolagenu i fibroblastów w skórze właściwej. Małoinwazyjna metoda terapeutyczna 

wykorzystuje igły cieńsze od bardzo cienkich igieł 30G, żeby dokonywać mikronakłuć. Mikro 

uszkodzenia bardzo szybko się goją i nie pozostawiają blizn. W okresie po zabiegu następuje 

proliferacja kolagenu i włókien elastycznych, które wypełniają kanalik pozabiegowy i zmniejszają 

zmiany trądzikowe. Pozwalają również komórkom skóry wchłonąć składniki aktywne przez 

mikrokanaliki, a efekt absorpcji jest bliski 100%.. Dzięki temu można stosować różne koktajle 

zabiegowe zgodne z indywidualnymi potrzebami klientów i zapewniać ich skórze możliwość 

kompletnej wewnętrznej odbudowy.



1. Wybielanie i odmładzanie 
skóry
2. Zwiększanie elastyczności 
skóry
3. Działanie 
przeciwzmarszczkowe

Zastosowania urządzenia Rheia Super Micro Needle

4. Redukcja zmarszczek 
potrądzikowych 
5. Redukcja rozstępów
6. Stymulowanie porostu 
włosów na skórze głowy
7. Zwiększanie absorpcji 
substancji aktywnych

Nierówny koloryt skóry Pajączki

Przebarwienia Rozstępy
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Akcesoria
Standardowa 
konfiguracja

Ustawienia

Urządzenie 
główne

Kartridż 9 igieł

Przewód ładujący 
USB

Kartridż 12 igieł

Catheter Kartridż 36 igieł 

Pojemnik 
podający roztwór

Kartridż z nanoigłami

Nakładka 
prowadząca



Cechy Parametry

1 Waga 530g

2 Rozmiar 168mm*58mm*34mm

3 Częstotliwość pracy 50-60Hz

4 Napięcie 100-220V

5 Prędkość maksymalna 1080/min

Parametry techniczne



Cechy
Rhiea

1 Szybkie działanie tak

2 Automatyczne dawkowanie preparatów 
kosmetycznych

tak

3 Niebieskie/Czerwone lecznicze światło LED tak

4 Regulowana długość igieł tak

5 5 prędkości działania tak

6 Inteligentna aplikacja na telefony (Android i 
IOS)

tak

Cechy urządzenia



Bezpieczeństwo zabiegu
Obecnie w branży beauty wykorzystuje się na szeroką skalę lasery, fale 

radiowe oraz mikronakłuwanie w celu zwiększenia absorpcji preparatów 

kosmetycznych. Podkreślić należy, że używanie niewłaściwych, 

niesprawdzonych urządzeń mikroigłowych grozi infekcjami i uszkodzeniami 

skóry. Nasze urządzenie wykorzystuje kartridże wyposażone w wyjątkowe 

micro-nano igły, które są bardzo krótkie, cieńsze od ludzkiego włosa i 

gwarantują brak uszkodzeń naczyń krwionośnych oraz zakończeń nerwowych 

na poziomie skóry właściwej. Jednocześnie nano igły są w stanie skutecznie 

otworzyć warstwę ochronną skóry i dostarczyć składniki odżywcze do jej 

wnętrza, a dzięki temu, że są jednorazowe gwarantują 100% bezpieczeństwa 

dla pacjentów.



Środki ostrożności i przeciwwskazania do stosowania 
urządzenia DJM Rheia 

1. Ostry zawał serca, wysokie ciśnienie krwi, wysoki 
poziom cukru, obniżona krzepliwość krwi, zaburzenia 
układu nerwowego, ostrożne wykonywanie zabiegów 
na bliznach przerostowych.
2. Nie można wykonywać zabiegów w czasie ciąży, 
okresu laktacji, w czasie okresu menstruacyjnego
3. Należy zachować ostrożność przy zabiegach u osób 
mających alergie na metale i białka.



Rheia Super Micro Needle
standardowa tabela specyfikacji technicznych



Rheia Super Micro Needle 
Zalety urządzenia

1. 1-5 biegów, wyświetlacz LED
Swobodnie reguluj prędkość, zgodnie z różnymi celami leczenia i strefami zabiegowymi, swobodnie wybieraj 
najlepszą częstotliwość działania igieł, aby uzyskać najlepszy efekt terapeutyczny.

2. Możliwość podglądu długości igły
Dokładna regulacja długości igły, unikalna funkcja wskazywania długości igły, dzięki której można 
natychmiast poznać głębokość igły w skórze, regulowany zakres 0.1-2mm.

3. Duży wybór końcówek zabiegowych
Jednorazowe igły, wiele rodzajów: Nano, 9, 12, 36 igieł. Różne igły są wybierane zgodnie z różnymi  
obszarami zabiegowymi. Każda końcówka jest szczelnie zamknięta i wysterylizowana, indywidualnie 
pakowana, jednorazowa i higieniczna.

4.Unikatowy kwadratowy wzór igły
Obróbka bez luk na obszarze zabiegowym.  Między standardowymi  aplikacjami w postaci okręgów 
występuje 35% luka. Urządzenie Rheia używa kwadratowej końcówki igły do leczenia skóry bez przerw, 
zapewniając, że każda komórka jest optymalnie odżywiona.

5. Fototerapia medyczna
Wzmocnienie efektu rozjaśniania skóry, sterylizacja i działanie przeciwzapalne
Czerwone światło (wybielanie i odmładzanie), przy użyciu medycznego promieniowania czerwonego o 
długości fali 590λ, może stymulować regenerację kolagenu w warstwie SMAS, przyspieszać wchłanianie 
składników aktywnych, zwiększać ilość tlenu w skórze i przyspieszać gojenie mikroporów.
Niebieskie światło (łagodzące działanie przeciwzapalne), użycie promieniowania niebieskiego o mocy 450λ, 
jest szczególnie skuteczne w przypadku bakterii nazywanych maczugowcami, które wywołują trądzik, 
absorpcja niebieskiego światła powoduje ich obumieranie. W tym samym czasie skóra jest głęboko 
sterylizowana i światło działa na nią przeciwzapalnie, co skutecznie przeciwdziała zakażeniom po 
zakończonym leczeniu.

6. Specjalna aplikacja na telefony z systemami Android i iOS, która umożliwia modyfikowanie ustawień 
urządzenia z poziomu telefonu oraz rejestrowanie parametrów zabiegowych oraz ich zapamiętywanie oraz 
zgrywanie z urządzenia. Dzięki zastosowaniu aplikacji możliwe jest otrzymywanie wskazówek odnośnie 
najbardziej efektywnego przeprowadzania zabiegów.

Design przyjazny 
użytkownikowi
Najwyższy poziom 
bezpieczeństwa



Wiodący automatyczny 
mechanizm podawania 
preparatów zabiegowych

Budowa aparatu podającego preparat
Automatyczne wprowadzanie roztworu zabiegowego. Pierwsze na 
świecie urządzenie automatycznie podające  roztwór ze składniami 
aktywnymi. Aparat zwiększający ciśnienie, umożliwia swobodny 
przepływ cieczy bez marnowania nawet jednej kropli aplikowanego 
roztworu, co jest bardzo wygodne, ekonomiczne i higieniczne.

Konstrukcja przeciwdziałająca cofaniu się podawanego 
preparatu
Kontroluj w 100% przepływ podawanej substancji
Unikalny projekt urządzenia zapewnia w pełni 
kontrolowane aplikowanie substancji aktywnych, bez 
ryzyka cofnięcia się preparatu. Unikamy w ten sposób 
wtórnego zanieczyszczenia.



Rheia Super Micro Needle Features
1. Sterowanie urządzeniem.
Możesz wykorzystać specjalną aplikację i używać telefonu jako pilota sterującego urządzeniem, ustawiać czas 
trwania zabiegu i wykonywać zabieg przy wsparciu aplikacji, co może dać Ci jeszcze lepsze efekty końcowe.

2. Rejestracja parametrów zabiegowych
Dzięki rejestracji danych zabiegowych możliwa jest interakcja pomiędzy dystrybutorami i kupującymi 
urządzenie.

3. Profesjonalne rady zabiegowe
Wskazówki dostosowane do zróżnicowanych rodzajów skóry pomagają zapewnić dedykowaną terapię 
mikroigłową, a to umożliwia efektywniejsze przeprowadzanie zabiegów i lepsze opiekę nad skórą pacjenta.

4. Rejestrowane dane
DJM Rheia rejestruje szybkość nakłuć, ilość mikroporów powstałych w trakcie każdego zabiegu, czas zabiegu i 
częstotliwość zabiegów, co zapewnia cenne wsparcie w tworzeniu planu leczenia.

5. Interaktywna komunikacja.
Możesz dzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu zabiegów mikroigłowych z innymi użytkownikami, 
przesyłać dane na Facebooka, czy Twittera i wymieniać się spostrzeżeniami.
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1. Pomóż pacjentom zdjąć biżuterię i 
metalowe ozdoby z ciała
2. Pacjent powinien położyć się na łóżku 
zabiegowym z włosami zakrytymi 
ręcznikiem
3. Należy wykonać podstawowe 
oczyszczenie twarzy
4. Wytłumacz pacjentowi zasady 
działania urządzenia.
5. Po włączeniu urządzenia, dostosuj 
parametry i przygotuj się do zabiegu

Przygotowanie przedzabiegowe
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1) Użytkownik ściąga 
aplikację Super PRT i 
dokonuje rejestracji

2) Zarejestrowani 
użytkownicy podają 
adres e-mail i hasło, 
żeby się zalogować, 
uruchamiają łączność 
Bluetooth

3) Po wybraniu przycisku 
„Super PRT” można przystąpić 
do zmiany parametrów pracy 
urządzenia: zmienić szybkość 
pracy; dostosować igły. Po 
kliknięciu w „Spectrum 
treatment” można zachować 
wskazane parametry 
zabiegowe.



4) Jeśli masz wątpliwości 
co do wyboru sposobu 
leczenia, należy wybrać 
opcję „Warm Tips”, żeby 
otrzymać informację o 
ustawieniach urządzenia 
rekomendowanych dla 
różnych stref zabiegowych.

6) W profilu „Me” wybieramy 
„>”, następnie „my operation 
record” i już można poznać 
szczegóły wybranych 
parametrów zabiegowych.

5) Jeśli chcesz zachować 
konkretne parametry 
zabiegowe należy kliknąć 
„Me” a następnie „>”.
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