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A géphez kizárólag a gyártó, illetve a forgalmazó által
megengedett folyadékot szabad használni a felszálló kö-
römpor lekötéséhez, a mikroorganizmusok közömbösíté-
séhez, illetve a gépünk mûszaki biztonsága és garanciája
érdekében.
A folyadék egy kémiai hatóanyag, melynek megválasztását
befolyásolja a beteg köröm állapota, a kezelô, pedikûrös
rendelô légterének mérete, annak szellôztethetôsége,
valamint a naponta elvégzett kezelések száma. Egyebek
mellett befolyásoló tényezô az egyébként használatos fer-
tôtlenítôszerek, figyelembe kell venni azok hatásmecha-
nizmusát, és hatásspektrumát, hogy a vegyszereink egy-
más hatásait ne csökkenthessék, illetve együtt való alkal-
mazásuk és hatásuk a beteg egészségét ne veszélyeztesse.

Fertôtlenítési tervben kidolgozandó, szakhatósággal
jóváhagyandó:
– védôfelszerelés – védôszemüveg és szájmaszk,

habkesztyû.
– szakvizsga a kezelések végzéséhez kötelezô,

a kezelések orvosi felügyelet mellett végzendôek.
– biztonsági, munkavédelmi és balesetvédelmi elôírások

fokozott betartása kötelezô.

1. A beteg köröm.

2. A köröm rövidítése konzervatív
módszerrel.

5. Az összes beteg körömrész vérzés nélküli eltávolítása. 6. Szakszerû fertôtlenítés széles hatásspektrumú, rövid
hatóidejû fertôtlenítôszerrel.

3. A beteg körömrészek
eltávolítása.

4. A szarupárkány szakszerûki-
tisztítása.

7. A köröm gondos letisztítása.

10. A letisztított köröm.9. Az összes keletkezô körömpor és bôrmaradvány
vérzés nélküli eltávolítása.

11. Ápolás.

15. A kezelôfelületek, a pedikûrös
rendelô fertôtlenítése.

8. A szarupárkány letisztítása.

A kombinált kezelés elengedhetetlen
eszköze a gombás köröm esetében
a nedves, porlasztásos technikával

mûködô pedikûr- vagy fogorvosi gép,
mely legalább 400 000 fordulatszámmal

mûködik.

A gombás köröm kombinált kezelése
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12–14. Az eszközök fertôtlenítése.

BAKOS ARANKA magyar bajnok,
ezüstkoszorús pedikûrös mester, több
szakmai versenyszám és egy német
Anatómiai Verseny gyôztese, szakmai
zsûritag, 1987-ben kezdett pedikûrös-
ként dolgozni, szakorvosi háttérrel a
lábápolás esztétikai, prevenciós és
rehabilitációs szakterületén. Önálló
magániskolát mûködtet, szakmai vizs-
gabizottságok tagja, rendszeresen pub-
likál szakmai és oktatási témákban, német
nyelvrôl szakmai cikkeket fordít, mûszaki szak-
oktató tanári diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen
szerezte kitûnô minôsítéssel. Jelenleg másoddiplomásként
a Budapesti Mûszaki Egyetemen folytatja tanulmányait.
A tavaly az ôszi szakmai kongresszuson az Ezüst Koszorús
Mester megtisztelô címet kapta.


