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A pedikûrös szakma új kihívásai
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A klAsszikus
pedikûr eszközeirôl

Manapság már a pedikûrösök igen sokféle 
eszközzel és sokféle technológiával dolgoznak. 
Valamennyiünknek kialakultak az erre vonatkozó 
szokásaink, amelyekkel a kezeléseket végezzük. 
Abban nagyon sokan egyetértünk, hogy töre-
kedni kell a különbözô, és folyamatosan fejlôdô 
technológiákat elsajátítására. ismerni kell az új-
donságokat, melyeket be kell építeni a már meg-
szokott, kialakult munkarendbe. Viszont ismerni 
kell, és rutinosan alkalmazni a hagyományos 
módszereket is. Nem könnyû kiválasztani olykor, 
hogy melyikkel is lehet sikeresen és eredménye-
sen a kezeléseket alkalmazni, melynek során a 
fájdalmas lábakkal hozzánk fordulók elégedettek 
lesznek.

Lássuk a hagyományos, klasszikus pedikûr egyik ilyen eszközét, 
amely mára már nem számít annyira újnak a gépi technológiák 
mellett. Persze sokan dolgoznak még ma hagyományos orvosi 
mûszerekkel, és rendelkeznek több garnitúra eszközzel, hogy 
elegendô legyen akkor is, ha éleztetni kell vinni ôket, valamint a 
fertôtlenítés során is legyen elegendô eszköz a váltogatásukhoz. 
Ez nem kis költség anyagilag sem, nem beszélve az idôrôl. Mára 
pedig ez a két dolog igen értékessé vált, és meghatározója a 
pedikûrösök vállalkozásainak is gazdaságosság szempontjából.
Így lettek egyre népszerûbbek a cserélhetô szikék, nem beszélve 
arról, hogy közvetlenül a  kezelések elôtt kerülnek kibontásra a 
steril csomagolásból. Egyszer használatosak, viszont veszélyes 
hulladéknak minôsülnek, tehát gondoskodni kell az elkülöní-
tett gyûjtésükrôl, és elszállíttatásukról is, melyet dokumentálni 
is kell. Másrészt pedig igen élesek, vékonyak ezek a pengék, 
óvatosan kell velük gyakorlatot szerezni, hogy nehogy komo-
lyabb sérülést okozzanak. Ebben igen sok pedikûrös kollégá-
nak jelentôs gyakorlata van már, de vannak tanulók, kezdôk, 
akiknek némi eligazodást nyújthatnak a következôk. Ezen kívül 
a már régóta ezzel a mûszerrel dolgozóknak is szándékozom 
új ismeretet nyújtani a körültekintô alkalmazást illetôen, vala-
mint a használattal, veszélyes hulladékként való gyûjtéssel, és 
elszállíttatással kapcsolatban. Javasolom, kérjék ki az illetékes 
ANTSZ szakvéleményét a témával kapcsolatban, de szívesen 
adok további felvilágosítást a hozzám fordulóknak. (Elérhetôség 
a szerkesztôségben.)

23-22- 21-as szikepengét javasolok használni:

 15-ös kisebb méretû pengét: 

az öregujj szélén,

a talpon,

az ujjhátakon.

az ujjbegyeknél,

az ujjközöknél, 

valamint az esetleges tyúkszemeknél bármely részén legyen is 
a tyúkszem a lábnak. A tyúkszemek kezelését a kezelés végére 
szoktuk hagyni, akkor viszont vissza kell puhítani. Ha keze-
lés közben végezzük el, akkor rögtön javasolom fertôtleníteni, 
mielôtt tovább folytatjuk munkát.

Ezt követi a talp, a talp él, melyet én 21-es szikepengével java-
solok kezelni. Majd a sarok a sarkat ismét a 21-23-ig számozott 
szikepengével javasolok kezelni.

Ebbôl is láthatjuk, hogy a kezelés elôtt pontosan fel kell mérni, 
hogy a láb diagnosztizációjának során feltárt problémák keze-
lését mivel és hogyan fogjuk elvégezni, hiszen ezeket az esz-
közöket kell elôkészíteni, hogy ne a kezelés közben kelljen a 
fiókokban, vagy bárhol keresgélni. Így a  megfelelô higiéniai 
körülményeket is tudjuk biztosítani.
Természetesen ennek sok lehetôsége adott, attól függôen mit 
kell kezelnünk. A legfontosabb, hogy tudjuk mit csinálunk, és 
döntsük racionálisan, valamint alkalmazzuk az eszközt bizton-
sággal. Akinek pedig még ebben nincsen gyakorlata, keressen 
egy mestert, akitôl a fogásokat elsajátíthatja.a harántboltozaton, öregujj alatti bôrpárnán,
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