
MANUAL CANETA MF FINE PEN PRESSURE  
A Caneta MF FINE PEN PRESSURE é de uso profissional. 
É indicada para realização de procedimentos de estética de 
preenchimento e/ou aplicação na derme de ativos, sem o uso 
de agulhas. 
MECANISMO DE AÇÃO: 
A MF FINE PEN PRESSURE possibilita a aplicação de 
líquidos injetáveis através da pele, no tecido subcutâneo, por 
meio de alta pressão, com a utilização de uma ampola de 0,5 
ml ou 0,3ml. A MF FINE PEN PRESSURE não possui agulha 
ou qualquer tipo de material perfuro cortante, a aplicação é 
realizada através da pressão exercida pelo equipamento. A 
intradermoterapia realizada com a MF FINE PEN PRESSURE 3x pressões  
é indicada para tratamentos faciais, corporais e capilares. 

ADVERTÊNCIA; 
1- A Caneta MF FINE PEN PRESSURE, deve ser utilizada 
somente com os componentes fornecidos pelo Fabricante, de modo a 
evitar danos ao equipamento, e resultados indesejados. 

2- Se a angulação de 90°(noventa graus) entre o dispositivo injetor e a pele 
não for respeitada, pode ocasionar dano ao paciente e o 
ativo injetado pode não ter a eficácia desejada. Certifique-se de 
conectar a ampola sobre o dispositivo injetor antes do uso. Disparar 
o dispositivo de injeção sem conectar a ampola pode causar danos 
ao equipamento. 

3- O uso da Seringa 0,3ml deve ser usado somente da potência 

0,50 até 0,75 assim evitará danos no momento de manuseio. 

4- Nunca enrosque a seringa cheia de produto no bocal da caneta pressurizada no sentido VERTICAL 

,assim você evitará o travamento do seu aparelho 

5- Nunca force a rosca de pressurização,isto ira causar danos internos ,se observar qualquer diferença no 

sistema ,acione a assistência da empresa MF MAKEUP.  
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Modo de Usar 
1 - Prepare a Caneta Pressurizada MF com a ponteira escolhida de 
acordo com a ampola desejada para o trabalho. 
2 - Abra o sistema rosqueando até que as medidas fiquem expostas por 
completo. 
3 - Ajuste a pressão da caneta Pressure Pen de acordo com o desejado. 
4 - Retire a ampola escolhida da embalagem estéril. 
5 - Empurre o embolo da seringa, pressionando-o contra o furo. 
6 - Puxe a extremidade do êmbolo com movimento de vai e vem para 
remover todo o ar e o mantenha pressionado contra o furo. 
7 - Retire o adaptador da embalagem estéril e fixe ao frasco para retirar 
o produto a ser injetado. 
8 - Rosqueie a cápsula no adaptador levemente para fixá-la. 
9 - Em seguida extraia o líquido (substância) a ser aplicado. 
10 - Desconecte a cápsula do adaptador e rosqueie na caneta. 
11 - Ajuste rosqueando na VERTICAL sua seringa   até liberar pequenas gotículas na extremidade da 
Cápsula.. Desconecte a cápsula do adaptador e rosqueie na caneta. 
12 - Higienize a extremidade da cápsula e o local a ser aplicado. 
13 - Encoste firmemente a capsula no local de tratamento em ângulo sempre de 90°. 
14 - Pressione o botão superior da caneta para disparar. 
 
15 - Ajuste a seringa  dose na seringa novamente na quantidade de produto desejado  e no dispositivo para que  o 
embolo da seringa encoste no pistão  que a mola interno a 
 e assim encoste no embolo e possa ser realizado novo disparo. 
16-Para os disparos seguintes faça o processo de enroscar até pressurizar a caneta novamente ,escolha a pressão 
desejada 
176 - Dispare novamente em outra região. 
• Característica: este produto contém 10.000 (dez mil) disparos. 
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Garantia 
• Se dentro de 90 (noventa) dias o produto apresentar defeito 
de fabricação a empresa fará o reparo sem custo, realizando a 
substituição dos componentes. 
• Após 10.000 (dez mil) disparos, o cliente terá uma cortesia de 
reparo da Caneta MF fine Pressure Pen para recarregar o 
equivalente a 10.000 (dez mil) disparos novamente, os custos de envio de 
transporte ida e volta é de obrigatoriedade do cliente, sem custo 
nenhum excedente da empresa. O cliente terá o prazo de no 
máximo 6 (seis) meses contados da emissão da nota fiscal para acionar 
a empresa por telefone ou email, após esse prazo a empresa não realizará 
o reparo de cortesia. (IMPORTANTE: A cobertura desta cortesia 

oferecida pela MF Makeup só é valida caso o aparelho apresente 
perfeito funcionamento em seus componentes internos que 
possibilite o reparo da Caneta Pressurizada MF Pressure Pen, e 
esteja na garantia). 

• Danos causados por má utilização, não terão cobertura 
de garantia. 
A Garantia Exclui: 
- Danos Causados por acidentes, utilização e transporte indevidos. 
- Reparos por locais ou pessoas não autorizadas. 
- Danos causados por não seguir as instruções de uso deste manual e outras  
instruções enviadas pela MF Makeup. 
- Deterioração do produto resultante de má utilização e armazenamento. 
- A Violação do produto rompendo lacres internos causará a perca da 
garantia. 
- Caso o cliente não apresente nota fiscal da compra. 
- Desgaste causado por má utilização do Usuário, quando o produto tem travamento 
interno ou enrijecimento da rosca de pressurização e o Usuário 
persiste em forçar o aparelho até causar o desgaste da rosca interna da 
caneta ocasionando dano. 
- Desgaste natural do uso diário. 
- Utilização por pessoas que não sejam habilitadas a trabalhar com 
equipamento. 
- Danos provocados por utilização de produtos de outros fabricantes. 
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Características da Aplicação 
• Edema e eritema são extremamente comuns no 
local após a aplicação. Essa condição pode permanecer 
por algumas horas. 
• Ardor e sensação de calor local são comuns, pois 
a microlesão gerada e as substâncias injetadas podem 
causar essa sensação. 
• Pequenas gotículas de sangue no local da 
aplicação podem aparecer uma vez que houve uma 
microperfuração. 

Método de Limpeza da Caneta 
MF FINE PEN PRESSURE 
A limpeza do equipamento deve ser realizada sempre a 
cada final de processo de aplicação. 
O equipamento deve ser limpo com pano embebido em 
álcool etílico 70. 

AVISO IMPORTANTE: 
Os acessórios Seringas, Caps e Transferidores são estéreis 
e devem ser utilizados imediatamente após a abertura de sua 
embalagem primária. Estes itens não devem ser submetidos 
a nenhum método de limpeza e desinfecção. Eles devem ser 
descartados são de uso único e não devem ser guardados 
após aberto para uma utilização futura. 

COMPONENTES QUE REQUEREM CONCERTO: 
Rolamento, eixo central, molas. SOMENTE ESSES 
COMPONENTES PODEM SER REPARADOS. 
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Dados Técnicos: 
➢ 

➢ 

DISTRIBUIDOR NO BRASIL: MF Importação e 
Exportação de Cosméticos e Acessórios 
Eireli - TEL; (31) 3077-4730 
CNPJ; 10.320.807.0001-65 / Avenida Brasília 
1537 - sala 106-108 /Bairro; Sao Benedito - 
Santa Luzia - MG - CEP; 33.120.452 
Fabricado por: JIANGSU LINGFENG TATTOO 
NEEDLE - China 
Nome Técnico: Caneta para Injeção de 
Medicamento. 

 Registro Anvisa: 81574500011 - Responsável 

técnico: Mayeson Thompson CRF MG: 20108. 

➢ 

➢ 

Descrição: Familia de Canetas Pressurizadas 
MF / Caneta MF Fine Pressure Pen. 
Lote:1001 / Fabricação:03-03-2020 
Item incluso na caixa 1 caneta MF Fine pen 
pressure + 2 bocais adaptadores. 

 NÃO UTILIZE A MF FINE PEN 

PRESSURE SEM ANTES OBTER O 
TREINAMENTO ADEQUADO. 
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Cuidados com uso da Caneta MF PRESSURE PEN 
 Esse equipamento deve ser utilizado por pessoas devidamente 

capacitadas. 

 Não armazenar o produto em condições extremas de 

temperatura e umidade; 

 Evite exposição direta à luz. 

 Evitar quedas e impactos na Caneta MF Pressure Pen, pois isso 

danifica o produto. 

 Não mergulhar o dispositivo em água, não limpar o dispositivo 

com água. 

 Todo e qualquer líquido na parte interna da caneta 

prejudicará seu funcionamento. 

 Certifique–se de manter o equipamento fora do alcance de 

Crianças. 

 Ajuste bem a seringa sem agulha na pele no momento da 

aplicação, pois uma instabilidade pode causar cortes ou 
ferimentos não desejados. 

 Pessoas com hipersensibilidade cutânea devem ser bem 

avaliadas antes de se submeterem a técnica. 

 As Seringas e adaptadores são de uso único e devem ser 

descartados após o uso em cada paciente. 

 Os procedimentos de biossegurança devem ser rigorosamente 

seguidos, para que não haja risco de contaminação já que é 
um procedimento minimamente invasivo. 



 É indicamos o uso de luvas estéreis durante todo o 

procedimento. 

Antes e ao final da aplicação sempre higienizar a pele com 

substância antisséptica e/ou antibacteriana. 

 Seringas, caps e transferidores devem ser imediatamente 

descartados após o uso. 

 IMPORTANTE: A QUALQUER SINAL DE TRAVAMENTO OU 

ENRIJECIMENTO DA CANETA AO PRESSURIZAR, PARE 
IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO, E ACIONE A ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. PARA QUE NÃO PERCA A GARANTIA. 


