
72 BEAUTY FORUM NAILPRO 2010/3

SZALON

A

A pedikûrös diagnózisának
felállítása

c Ismernie kell az egészséges emberi szervezet mûködését, hogy ahhoz vi-
szonyítva felismerjen bizonyos elváltozásokat.

Az idôben történô felismerés és szakorvoshoz irányítás sokszor komolyabb
betegséget elôzhet meg. Hangsúlyozni szeretném a szakorvossal történô
együttmûködést, mely a szakmai praxis alapja.

Olvasói felvetés
A következôkben egy hozzám irányított konkrét megkeresésen keresztül
szeretném bemutatni, hogy milyen szempontokat is mérlegelünk egy prob-
léma, egy panasz hátterének feltárása során.

Egy kolléganô levelében a következô kérdés érkezett hozzám a Nailpro
szakmai lapon keresztül:

Az alapszintû szakmai képzések keretein belül ezek a kom-
petenciák csak részben szerezhetôek meg. A folyamatos
szakmai tudás megszerzése a vendég és a kezelést végzô
egyforma érdeke. A diagnózis felállítása során alkalmaznia
kell azokat az elméleti anatómiai, bôrgyógyászati, ortopé-
diai, közegészségügyi, természettudományos ismereteket,
melynek birtokában felismerni, analizálni képes akár egy-
szerre többféle tünetet is. Sok esetben egy bizonyos panasz,
például egy természetes körmön jelentkezô elváltozás fel-
ismerése, a kiváltó ok megkeresése igen összetett ismerete-
ket igényel. Fontos, hogy a panasszal hozzáfordulót meg-
felelô szakorvoshoz irányítsa. Az elsô és legfontosabb az ál-
talános egészségi állapotnak a felmérése, természetesen
a saját hatókörén belül.

Gyakorlati tudnivalók
c Ki kell, kérdezze a vendéget, van-e cukorbetegsége, ma-
gas vérnyomása, trombózisa, arra való hajlama, ez a keze-
lést befolyásolja.

c Tudomása kell, legyen esetleges allergiáról is.

A pedikûrös tevékenység gyógyászati vonatkozása nem kérdôjelezhetô meg.
A beavatkozások során a kezelések sok esetben jelentôs fájdalomtól
szabadítják meg a lábpanasszal hozzá érkezô vendéget. Mind e mellett olyan
összetett kompetenciákkal kell, rendelkezzen a szakember, hogy világosan
eldöntse, kezelésének határát.

„Kedves Nailpro!
Több, mint tíz éve gyakorlom a szakmában a mûkörömépítést. Imá-
dom, és jól is csinálom, úgy érzem! Ilyen dologgal eddigi pályafutá-
som alatt nem találkoztam. Kérlek benneteket ebben segítsetek!
A gondom a következô: Van egy vendégem, akinek már talán 5. éve
csinálom a mûkörmöket. Pár éve az egyik körmén a mutató ujján
a köröm elkezdett elválni az ujjbegyrôl a saját körme. Szépen helyre
is hoztuk! Most egy jó hete csináltam meg a töltést és egy parafinke-
zelést is. Neki még ez elôtt nem csináltam paraffinos kezelést. Saj-
nos azzal hívott fel, hogy három ujján elkezdett felválni a körme
(a sajátja!) De már másnap érezte, hogy feszülnek az ujjbegyei, már
gennyedzik is! Nem a parafin kezelés miatt van ez? Megnéztem a ke-
zét, mert elôször nem értettem a dolgot, és tényleg vállnak a körmei.
Lehetséges, hogy ez is egyfajta gombásodás? Nem értem a kialaku-
lásának az okát. Mindent az elôírtak szerint csináltam: fertôtlení-
tés..., minden, ami kell. A lábán is megcsináltuk a parafines kezelést
és azzal semmi gond!
Kérlek benneteket, ha tudtok, segítsetek mi ennek az oka és egyálta-
lán ez hogyan lehetséges?
A választ elôre is köszönöm!
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Íme válaszom a feltett kérdésre:

Szakértônk, Bakos Aranka válasza:

A kérdés nem egyszerû, az eset igen összetett. Jelentôs számú oka lehet,
akár külsô, azon belül is a mûkörmös felelôsségét kizáró, vagy nem ki-
záró körülmény is. Lehet a szervezet belsô, belgyógyászati oka is. Nem
lesz egyszerû a diagnózis felállítása, de nem lehetetlen.
Figyelembe kell venni a vendég korát, foglalkozását, életvitelére vonat-
kozó néhány körülményt: pl táplálkozás, anyagcsere panasz. Fontos,
hogy tudjuk, mikor jelentkeztek elôször a tünetek, évre, hónapra bea-
zonosítva. Van-e cukorbetegség, magas vérnyomás, trombózis, arra va-
ló hajlam, allergia? Van-e állata ( kutya, macska egyéb)? Van-e kisgyer-
mek (pelenkás)? Nem fogyókúrázott-e: diéta, böjt? Járt-e uszodában?
Mechanikai ártalom kizárható-e? Milyen anyagból van a mûköröm, kéz-
zel, vagy géppel készül-e a köröm?
A modellezô anyag és az összes többi anyag szavatossági ideje rendben
van-e? Anyagcsoport összekeverés fennáll-e? Adekvát volt-e a fertôtle-
nítés? Paraffin cseréje min félévente megtörtént-e, közben hetente, na-
gyobb igénybevétel mellett akár naponta fel kell forralni.
Kéz fertôtlenítô elôkezelése megtörtént-e? Rekonstruálható-e a keze-
lés, van-e vendégkarton, diagnosztizáció felvétel, kiindulási állapot fény-
képe?

Ezeket a befolyásoló tényezôket mind ismerni kell, mielôtt adekvát di-
agnózist állítunk fel. A diagnózis felállításának végsô lektora az orvos,
aki azt fölülbírálja, esetenként részében, vagy egészében helyben hagy-
ja, illetve kiegészíti azt. Igen jelentôs elôny a szakember számára, hogy
a vendéggel szoros kontaktusban van, sokszor évekig, folyamatosan kí-
séri figyelemmel a vendég körmein megfigyelhetô jelenségeket.
Azután következhet a mintavétel laboratóriumban a köröm alól szak-
szerûen és sterilen vett minta kitenyésztése. Mindezen körülmények fi-
gyelembevétele mellett lehet igen egyszerû magyarázata is a problémá-
nak: A körmök töltése során a felhordott modellezô anyag teljes kike-
ményedése és megszilárdulása anyagcsoporttól függôen lehet 1-2 nap is.
A paraffinos kezelés során a hô hatására megpuhul, ellágyul a köröm és
a bôr is. A modellezô anyag kikeményedése során a teljes szilárdságot
elérve térfogatcsökkenésen megy keresztül, az anyagok fizikai tulajdon-
sága, hideg hatására összemennek. A mûköröm modellezése és viselése
során érvényesül az u.n. természetes emelô hatás, minek következtében
a természetes köröm igyekszik visszanyerni a genetikailag kialakult for-
máját, megszabadulni a mesterségesen rámodellezett anyagtól.
A paraffinos kezelés során ellágyult bôr és köröm kevéssé tud ellenállni
ennek a hatásnak, és elképzelhetô a széleknél történô felválás is, ezt lát-
szik alátámasztani a feszítô érzés is, amire a vendégnek panasza volt.
A felválás mellett megfigyelhetô gennyezô körülmény nem feltétlen ve-

lejárója a folyamatnak. Nem kizárható valamiféle felülfertôzôdés.
Ennek tisztázása a laboratóriumi vizsgálat feladata. A fentebb kö-
rülírtak szakorvos megerôsítését igénylik.

Mit tehetünk a vendéggel együttmûködve?
Mindenképpen tartani kell a vendéggel a kontaktust folyamatosan,
szerencsés. hogy a vendég hozzá ment vissza a panasszal. Baj ese-
tén jogi tanácsadást is kell kérni.

Indok: nem zárható ki egy komolyabb fertôzés veszélye sem, egy,
a szervezetet érintô belsô ok, illetve az ekcéma sem. Ennek tisztá-
zása a bôrgyógyász feladata. Ajánlatos volna
a beteg ujjon a mûköröm azonnali levétele is.
Remélem, tudtam segítséget adni. Hasonló
problémával bárkinek szívesen a rendelkezé-
sére állok!
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