
xx SZÉPÍTÉSZ 2011. december

Pedikûr, és ami mögötte van
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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.
Professzionális gépek

I. Lábáztató
A leggyakoribb áztató eszköz az elektromos lábáztató tál, mely 
melegen tartja az áztató vizet, pezsdíti, élénkíti a vérkeringést. 
Ezenkívül a legtöbb masszírozza áztatás közben a talpat, ezzel is 
kellemesebbé téve az áztató idôt. Áztatás után a gépet ki kell húz-
ni a hálózatból. Egyik láb sem maradhat a vízben, ha pl. csiszo-
lógépet használunk, gépi illetve kombinált lábápolást végzünk.

II. Csiszológép

A gépi-mechanikus lábápolás-
nál használjuk, mely legjobb, 
ha hálózatról mûködtethetô, 
fordulatszabályozós, illetve 
választható a forgás iránya. 
Megfelelô, ha cserélhetôek a 
gép belsejében a tokok, így kü-
lönféle vastagsági frézeteket is 
bele tudunk illeszteni, bôvítve 
a gép funkcióit. Létezik nedves 
lábápoló készülék, mely per-
metezve a vizet, mindig visz-

szanedvesíti munka közben a kezelendô bôrfelületet. A száraz 
lábápoló készülék jó, ha porelszívóval is rendelkezik, a munka-
felület tisztántartása miatt és a dolgozó védelmében.

A mûköröm megmunkálásához használatos készülékek általá-
ban nem alkalmasak a láb kezelésére, legfeljebb a megfelelô 
fertôtlenítés mellett a köröm felszínén végzett polírozó mun-
kához. A csiszológépek használatánál fontos az elôképzettség, 
nagy figyelmet és koncentrációt igényel használatuk. Célszerû 
szájmaszk használata munka közben.

Körömreszelôk
A köröm szabad szélének illetve felületének formázására, 
polírozására szolgáló eszközök. Anyaguk szerint lehetnek: 
fémreszelôk, papírreszelôk, gyé mántporos reszelôk, habos 
reszelôk, kerámiareszelôk és legújabban az üvegreszelôk, me-
lyek rendkívül könnyen törnek, viszont jól fertôtleníthetôk és 
sterilizálhatók. A modern reszelôket a gyártók már a professzio-
nális használatra tervezve moshatóvá és fertôtleníthetôvé gyár-
tották. A papírból készült reszelôket természetesen nem lehet 
fertôtlenítani, ezeket minden vendég után el kell dobni vagy a 
vendégnek ajándékozni. A professzionális szivacsos, mûanyag 
vagy fémbetétes reszelôk általában jól fertôtleníthetôk, bár 
ennek megítélése országonként eltérô. Léteznek reszelôk, me-
lyeket a bôr reszelésére használhatunk. Ezek az úgynevezett 
sarokreszelôk. Ezek között is vannak különféle finomságú és 
formájú reszelôk, szemcsézett, fém- illetve kôbôl készült felü-
lettel.

Körömbôrtolók és bôrkaparók, tamponálók:
A szarupárkány bôrének fel-
lazítására, eltávolítására és 
a szabadszél megtisztítására 
szolgáló eszközök. Készülhet-
nek mûanyagból és fémbôl 
egyaránt.
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