
ALGEMEEN 

De Dermaview 4.0  is het meest recente geavanceerde  huidanalyse systeem op de markt. 

Dankzij de hoge resolutie superzoom 15 Megapixel camera en de intelligente  diagnostische 

software technologie kan snel een gedetailleerde huidanalyse worden gemaakt. 

Met de Dermaview 4.0 kunnen 10 verschillende mogelijke huidproblemen worden 

geanalyseerd. 

Het systeem maakt beoordeling mogelijk van  o.a.  

poriën -  talg /sebum/acne  -  rimpels & fijne lijntjes -  textuur - pigmentatie / vlekken  -  

vochtgehalte - elasticiteit - zonschade 

10 PARAMETERS van DERMAVIEW 4.0 : 

RGB:   Poriën (pore)  - Vlekken (spot) – Rimpels (wrinkle) 

UV:  Sebum/Acne (phorphyrin) - Pigmentatie (pigmentation) - Vocht (moisture)  

PL: Textuur (texture)  

Algemeen:  Gevoeligheid (sensitive area) – Teint (brown area) 

 

DATABASE 

Alle meetgegevens worden per klant met afbeeldingen en grafieken op datum opgeslagen 

en kunnen steeds weer worden gebruikt voor vergelijking, bijvoorbeeld om het effect van 

een behandeling of product te beoordelen.  

KLANT ADVIES 

De Dermaview 4.0 heeft de mogelijkheid om aan de hand van de gevonden analyse 

resultaten een advies uit te brengen voor de klant. Per gevonden huidprobleem kan een 

product of behandeling worden aanbevolen. De aanbevolen producten of behandelingen 

kunnen in het programma worden aangepast aan de wensen van de behandelaar. 

 



WERKING 

De Dermaview 4.0 is gebruiksvriendelijk. Met een klik worden foto’s van het gelaat genomen 

met 3 soorten belichting ( RGB, UV en Gepolariseerd licht). De genomen foto’s worden 

binnnen ongeveer 20 seconden volledig geanalyseerd met de intelligente software waarna 

de analyse resultaten in duidelijke grafieken en afbeeldingen worden weergegeven. 

Het systeem kan ook de SPF waarde van zon beschermings producten testen. 

Het systeem geeft alles weer op een hoge resolutie 10 inch beeldscherm. 

 

INSCHOLING 

Bij de aankoop van de Dermaview 4.0 is een korte inscholing /cursus in het Bowie Centrum 

voor Training en Opleiding gratis inbegrepen.  

Tevens wordt een Nederlandstalige gebruiksmanual meegeleverd. 

 

EIGENSCHAPPEN DERMAVIEW 4.0  
 

*  Belichting met RGB , UV en gepolariseerd licht.  
 
*  Intelligente software voor berekening, analyse en opslag. 
 
*  Klantadvies voor juiste behandeling of product. 
 
* Klant management systeem met mogelijkheid resultaat vergelijking. 
 
* Eigen (bedrijfs) logo kan worden toegevoegd aan de software. 
 
*  CE certificaat. 
 
*  Modern en fraai design / degelijk en goed reinigbaar materiaal. 
 

*  180 ° draaibaar touchscreen (kan gemakkelijk van en naar de klant gedraaid worden). 

 

*  15 megapixel / HD-pixel cameralens, maakt beelden veel duidelijker en nauwkeuriger. 
 

*  10-inch Hoge resolutie LED-HD touchscreen voor duidelijkere weergave. 
 

*  24 HD-LED lampen voor precieze belichting  (UV, RGB, Gepolariseerd) zonder schaduw. 



 

*  Uitgebreide referentie-data uit miljoenen klinische testgegevens als basis.  
 
*   Analyse snelheid van ongeveer  20 seconden. 
 

*  Geavanceerd  management systeem met datebase voor  klanten, producten en analyses. 
 
*  Overzichtelijke rapportage met klantadvies (print, email of share). 
 

*   WiFi, Bluetooth, Cloud-sharing  en data-sharing is mogelijke. 
 
* Automatische software updating. 
 
* Software in diverse talen ( o.a. Engels ). NL software in ontwikkeling en later toe te voegen. 
 
 

-  Meetresultaten worden direct geanalyseerd en omgezet in heldere foto's en grafieken. 

-  Foto’s en grafieken kunnen met elkaar worden vergeleken. 

-  Alle klantgegevens en foto's worden bewaard en worden vergeleken. 

-  Automatische product- en behandeladviezen vanuit het systeem met uw eigen producten 
en behandelingen;  gemakkelijk instelbaar.  

-  Resultaten kunnen worden geprint of direct naar de klant worden ge-emaild of ge-shared. 

 

 


