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Eszközismeret

A lábápolás kézi eszközei

Amûszerek, melyek a lábápolói tevékenységhez használha-
tóak, szigorú szabályozás alá tartoznak. Megválasztásuk el-
ôtt néhány gyakorlati szempontot is figyelembe kell venni.
Elsôsorban az iskolákban – ahol a leendô pedikûrösök ta-
nulnak – ajánlatos a szakoktató segítségét kérni a döntés el-
ôtt, hogy milyen mûszereket vásároljon a leendô kolléga, s
honnét szerezze be azokat, hiszen a mûszereket a tanulók-
nak a szakmunkásvizsgára való felkészüléshez , tanmûhelyi
gyakorlati órákon történô gyakorláshoz kötelezôen meg
kell vásárolniuk függetlenül attól, hogy késôbbi gyakorlati
munkájuk során tervezik-e a lábápolásban történô munka-
végzést. Sok esetbenmármaguk az iskolák biztosítják amû-
szereket. Az alapeszközökre vonatkozó elôírásokat a szak-
mai- és vizsgakövetelmény fogalmazza meg.

Eszerint a szakma gyakorlásának feltétele az alap eszköz-
tár megléte, amely a következô:

� Kések: talpkés, sarokkés, tyúkszemkés (kis, közepes,
nagy), körömfaragó kés

� Lencsék. kerek, ovális (kis – közepes – nagy)
� Szemzôk: kis, közepes, széles
� Vésôk: sima, hornyolt, vagy vájt (keskeny, közepes, széles)
� Csípôk: körömcsípô, bôrcsípô (kis, közepes, nagy külön-
bözô méretekben – egy darab valamelyikbôl kötelezô)
Laprugós – vagy drótrugós
Egyenes – vagy hajlított élû

� Ollók: körömvágó – bôrvágó (különbözô
vágó él nagyságú, egyenes vagy hajlított
élû)

� Reszelôk – ráspolyok (fém, rozsdamen-
tes, vagy üvegreszelôk a köröm és a bôr
finomítására csiszolására)

Eszközök karbantartása
Agyakorlati oktatáshoz és késôbb amunka-
végzés során is szigorúan rozsdamentes, ki-
fogástalan vágó éllel rendelkezô, csak erre
a célra használatos mûszerkészlettel lehet
a lábápolást végezni.

A lábápoló eszközök karbantartására vonat-
kozó ismeretek szerepelnek a képzések ta-
nanyagában.
Gondoskodnunk kell a kifogástalan élû,
rozsdamentes eszközökrôl a gyakorlati
munkavégzéshez.

Az élezésük történhet a lábápoló szakember
által fenôkôvel és fenôszíjjal.
Az eszközök professzionális élezésére szak-
embert kell felkeresni (orvosi mûszerészt)
aki igen jártas és gyakorlott kell, hogy le-
gyen a saját szakterületén az eszközeink
hosszú távú használhatósága okán.

Alapvetô fontosságú a balesetmentes mun-
kavégzés szabályainak megismerése és be-
tartása is. A mûszereket minden vendég el-
ôtt és után a mindenkori ÁNTSZ elôírá-
soknak megfelelô fertôtlenítô szerrel, vagy
egyéb fertôtlenítô eljárással kell sterilizálni
és gondoskodni kell ebben az állapotban
történô elkülönített, balesetmentes tárolá-
sukról.

Fertôtlenítés
A lábápoló eszközök fertôtlenítésére vonat-
kozó elôírások a képzés során közegészség-
ügyi alapismeretek tantárgy keretén belül
sajátítják el a tanulók.
A fertôtlenítés történhet mechanikusan,
fertôtlenítô folyadékkal, hôvel, gôzzel,
fénnyel, vagy ultrahanggal.
Az ÁNTSZ által jóváhagyott fertôtlenítô-
szerek listájából választható eszköz illetve
mûszer fertôtlenítô szerek közül lehet kivá-
lasztani a megfelelôt annak alapján, hogy
milyen hatásspektrummal (milyenmikroor-
ganizmus szaporodását gátolja) rendelkezik
a fertôtlenítôszer: baktericid,mikrobakteri-
cid, fungicid, virucid, sporicid, paraziticid.

Ezen kívül ismernünk
kell a fertôtlenítés mód-
ját. (Töményen vagy hí-
gítva kell használni.)
Amennyiben hígítva,
milyen arányban kell
az oldatot elkészíteni.
Ismernünk kell, meddig

használható fel a fertôtlenítôszer, illetve
az oldat, valamint mennyi a behatási idô.

A fertôtlenítôszerrel történô eljárás esetén
is és minden egyéb esetben a fertôtlenítés
a mechanikus tisztítással kezdôdjék.

SZALON

�

Az eszközökkel szerzett nagyon
alapos gyakorlat az alapja
a velük való munkavégzésnek

A lábápoló tevékenység gyakorlásának során igen fontos a szakmai követelmények és a higiéniai
elôírások betartása. A tevékenység során csak rozsdamentes, kifogástalan vágó éllel rendelkezô,
fertôtlenített eszköz használható.
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5. Csípôk
� a körmök szabad szélének (hosszának) rö-
vidítésére

� bôrcsípôk a száraz, nagyonkeménybôrda-
rabok eltávolítására

� körömsarok csípôk, a megvastagodott kö-
römsarkak vágására

6. Ollók
� körömvágó ollók a vékonyabb körömle-
mez szabad szélének vágására

� bôrvágó olló az
elszarusodott kö-
römbôr levágá-
sára

7. Reszelôk
� a körmök szabad szélének rövi-
dítésére illetve azok felszínének
kezelésére, polírozására,

� sarokreszelôk a sarok bôrének finomítására

8. Egyéb használható kellékek
Csipeszek
� kiszáradt bôrdarabkák, szôrszálak eltávolí-
tására illetve vatta darabok kezelés közbe-
ni használatához, fertôtlenítés közben
az eszközök megfogásához

Bôrfeltolók
� a köröm szarupárkányának óvatos feltolo-
gatásához

Tamponáló tûk
� tamponáláshoz, például a benôtt köröm
kezelése utáni gyulladáscsökkentôkezelés-
hez

10. Segédeszközök
Tárlóedények
� a már használt mûszerek elszeparálásához
Mûszertartó állvány
� a mûszerek munka
közbeni balesetmen-
tes tárolásához,hasz-
nálatához

44 BEAUTY FORUM NAILPRO 2008/3

SZALON

Tárolás
Fontos, hogy illetéktelen személy (pl. gye-
rek) ne férjen hozzá eszközeinkhez.
A mûszerek tárolása higiénikus, fertôtlení-
tett, tiszta állapotban, pormentesen, illeték-
telentôl elzárva kell, hogy történjen.
Szállítása is erre a célra használatos mûszer-
tartó tokban kell, hogy történjen, melybe

mindig tiszta, fertôtlenített állapotba
szabad betenni.

A kellô ismeretek
elsajátítása mellett

kellô jártasság, gyakorlat
szükséges az eszközhasznála-

ton túl a fertôtlenítô eljárások gya-
korlatban történôbiztonságos alkalmazásá-
hoz,mely ismereteket szakmai továbbképzé-
seken folyamatosan meg kell újítani a ven-
dégkörünk, önmagunk, és környezetünk
érdekében.

Az egyes csoportokba tartozó szerszámok, il-
letve azok felhasználási területe:

1. Kések
� talpkés: a talp bôrén található elszaruso-
dott bôr rétegenkénti eltávolításához

� sarokkés: a sarokmegvastagodott bôrének
lapszerinti lemetszése

� tyúkszemkés: a tyúkszem felszínén szétte-
rülô szaruréteg eltávolításához

� körömkés: a beteg, gombás, podvás kör-
mök vékonyításához

2. Lencsék
� kerek lencse: kisebb felületû bôrkeménye-
dés kezelésére, például tyúkszem felületén

� ovális lencse: bôrkeményedés eltávolításá-
ra, tyúkszem mélyebben fekvô részének
kezelésére, ujjak közötti tyúkszem eltávo-
lítására, sarokrepedés bôrének eltávolítá-
sára

3. Szemzôk
� tyúkszem kiemelésére, a körmöt körülve-
vô szarupárkány tisztítására

4. Vésôk
� benôtt körmök sarkának kiemelésére

A fertôtlenítô szerben történô elhelyezés
után a kellô behatási idô elteltével az eszkö-
zöket kivéve szárítjuk. Gondoskodnunk
kell a higiénikus tárolásukról is.
Az engedélyezett mûszer fertôtlenítôszere-
ket néhány évenként változtatni kell, amik-
roorganizmusok fertôtlenítô szerekhez va-
ló hozzászokása miatt.
A munka közbeni fer-
tôtlenítés is
igen fon-
tos a fer-

tôzések el-
kerülésének
és továbbvi-
telének megelô-
zésében azon túl, hogy a vendég bizalmá-
nak elnyerésére igen jó alkalmat teremt.

Nagyon fontos szabály, hogy csak arra
a célra szabad egy fertôtlenítôszert használ-
ni, amire a kutatók kifejlesztették. Óriási
hiba és tilos is a fertôtlenítôszereket más
körülmények között használni (pl. otthon),
illetve hiba a mértéktelen és indokolatlan
használat.
Igen lényeges azt megérteni, hogy a mik-
roorganizmusok teljesen természetes részei
életünknek, így nem feltétel nélküli kiirtá-
suk a cél, hanem a túlzott elszaporodásuk
megakadályozása.

A fertôtlenítôszereket, akárcsak az eszközö-
ket is gondosan elzárva, illetéktelen hozzá-
férését megakadályozva kell megoldanunk.
Biztonsági kísérôokmányt (adatlapot) kell
róla a vásárlás helyén beszereznünk és
a számla mellé lefûzve a munkahelyen tá-
rolnunk.

A lábápolás során a fertôtlenítés igen össze-
tett feladat, az eszközök fertôtlenítése csu-
pán egy terület, ezen kívül alapos ismerete-
ket kell elsajátítani a bôr, amunkavégzés fe-
lületeinek, a bútorzat, padozat, falak, illetve
az egész helyiség levegôjének fertôtlenítése
terén.
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