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A pedikûrözés, lábápolás és speciális pedikûr során használt 
eszközök legtöbbje fémbôl készült eszköz, orvosi mûszer, melyek 
fertôtlenítésérôl rendkívül körültekintôen kell gondoskodni. Fontos, 
hogy csak kifogástalan vágó éllel rendelkezô, rozsdamentes eszköz, 
fertôtlenített, és sterilizált eszköz használható a szolgáltatások so-
rán. Használhatók ezen kívül mûanyag eszközök is, illetve mosható 
és fertôtleníthetô reszelôk egyaránt, a modern fertôtlenítôszerek 
megjelenésének köszönhetôen. 

Aktuális cikkünkben folytatjuk az alap mûszerkészlet bemutatását.

Csipeszek
Kiszáradt bôrszálkák és szôrszálak eltávolítására használatos, illet-
ve a mûszer- és eszközfertôtlenítésnél is alkalmazható eszközök.

Körömcsípôk

Erôs kézi szerszámok, melyek a köröm rövidítésére szolgálnak, 
anyagukat és vágófelületüket, élüket tekintve azonosak az ol-
lók anyagával. Manikûrözésnél, pedikûrözésnél egyaránt hasz-
nálhatjuk a körmök rövidítésére. Méretüket tekintve 10-16 cm 
nagyságúak lehetnek, illetve egyaránt lehetnek egyenes vagy 
hajlított élû mûszerek. Spirálrugós (másnéven: hernyó) és lap-
rugós változatban is készülnek.
Típusok:
a)  Körömcsípô: A köröm szabad szélének rövidítésére szolgáló 

eszköz.
b)  Fejvágók: A nagyon vastag, podvás körmök lecsípésére szol-

gáló eszköz.
c) Körömsarok csípô, ki emelô: A megvastagodott köröm-
sarkak illetve benôtt körmök vágására használatos eszköz.
d)  Körömbôr csípô: A kiszáradt bôrdarabok eltávolítására al-

kalmas eszköz.

Bôrcsípô
Száraz, kemény bôrök, bôrdarabok eltávolítására használatos 
eszköz a köröm körül illetve a körmök sarkainál.

Ollók
Anyaguk szerint lehetnek kró-
mozott fém vagy rozsdamen-
tes acélból készült mûszerek. 
Az eszközök fertôtlenítése 
miatt fontos, hogy a rozsdá-
sodást megelôzzük. Ehhez 
jó minôségû, rozsdamentes 
eszközre, rövid hatóidejû, tö-
ményen használható fertôt-
le nítôszerre illetve fer tôt le-
nítôeszközre van szükségünk. 
(Lásd: Közegészségügy – Esz-

közök megválasztása, kezelése, fertôtlenítése) Megkülönböz-
tetünk egyenes vagy hajlított élû eszközt. Mindig a hegyével 
felfelé tesszük az asztalra és kézben forgatjuk.

Típusok:
a)  Körömvágó olló: A köröm szabad szélének rövidítésére 

szolgál, mely lehet egyenes, hajlított, hosszú illetve rövid 
vágóéllel ellátott. Fogása: I. és IV. ujj, mutatóujjra támasztva.

b)  Bôrvágó olló: A körömbôr vágására, eltávolítására szolgál, 
vékonyabb eszköz a körömvágó ollónál. Lehet egyenes, haj-
lított, rövid illetve hosszú vágóéllel rendelkezô eszköz egy-
aránt. Fogása: I. és IV. ujj, mutatóujjra támasztva.

Portalanítók
Általában portalanító kefék használatosak a reszelés közben ke-
letkezett por eltávolítására, illetve még esetenként peeling kefét 
alkalmaznak erre a célra a szakemberek. Fontos, hogy a kefe 
mosható, fertôtleníthetô legyen, és ne legyen túl puha, hogy 
a körömsáncból megfelelôen eltávolítható legyen a körömpor. 
Anyagát tekintve lehet természetes vagy mûszôr. A kézmosás-
hoz külön körömkeférôl kell gondoskodni, nem lehet portalaní-
tó kefét használni.

Következô lapszámunkban folytatjuk az eszközök bemutatását.
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