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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. 

Kézre és lábra nem használhatjuk ugyanazokat az eszközö
ket, biztosítani kell külön mûszerkészletet, akár többet is, 
illetôleg ollókat, csípôket, reszelôket. A leggyakrabban használt 
mûszerekbôl több darabot is szerezzünk be, hogy a fertôtlenítés, 
sterilizálás ideje alatt biztosítva legyen az azokkal való további 
munka. A munkánk során használhatunk eldobható szikét kü
lönféle méretben, formában, a hozzá tartozó szikeszárral együtt. 
Ajánlatos azonban csak már megfelelô szakmai gyakorlat után 
ilyen eszközt vásárolni, a rendkívüli élessége miatt. Elônye 
azonban mindenképpen az, hogy minden vendég után el lehet 
dobni, a szikeszárat fertôtlenítjük, sterilizáljuk csupán, ezzel is 
nagymértékben csökkentve a fertôzések veszélyét. Fertôtlenítés 
után a szikeszárakat zárt, pormentes szerkényben, fiókban, steril 
bokszban, sterilizált fóliában lezárva kell tárolni a következô 
használatig, valamit úgy, hogy illetéktelen ne férhessen hozzá.

Az alap mûszerkészlet a következô:
Kések, lencsék, szemzôk, vésôk, szikék, ollók, csípôk, csipeszek, 
bôrkaparók, tamponálók, egyéb segédeszközök.

Kések, szikék:
Kések
Speciális szerszámok, a professzionális lábápolásban haszná
latos orvosi acélból készült mûszerek. Használatuk rendkívüli 
elôvigyázatosságot és elôképzettséget igényel, különös tekin
tettel a cserélhetô, egyszer használatos szikék esetében, melyek 
rendkívül éles mûszerek. Ezeket az alapkészlet nem tartalmazza, 
kezdô szakember csak továbbképzés után használhatja.
Kés részei:

Típusok:
Sarokkés: A vastag bôrkeményedés eltá
volítására használatos mûszer. Fogása: 
I. és II. ujj, IV. és V. ujj közé támasztva 
(vágás magam felé)
Tyúkszemkés: A tyúkszem eltávolításá
hoz használatos elsô mûszer, mellyel a fel
színi bôrkeményedést távolítjuk el. Fogá
sa: Lásd Sarokkés (vágás magamtól elfelé)

Kis tyúkszemkés: A tyúkszem körül található bôr mélyebb 
eltávolítására szolgáló eszköz. Fogása: ujjháton Lásd Sarokkés 
(vágás magamtól elfelé), ujjak között: ceruzafogás
Talpkés: A talpon található bôrkeményedés eltávolítására 
hasz náljuk. Fogása: Lásd Sarokkés (vágás magam felé)
Körömkaparó kés: A körömlemez lekapargatására szolgáló 
eszköz, melyet a szarupárkány melletti részen használunk.
Körömfaragó kés: A megvastagodott, podvás körmök, gom
bás elváltozások megszûntetéséhez használatos eszköz. Fogása: 
Lásd Sarokkés (vágás magam felé)

Cserélhetô pengés szikék: Elônyük, 
hogy minden vendégnél újat haszná
lunk belôlük, nem kell élezni ôket, steril 
mûszerek. Részei: Befogó vagy szár, és a 
szike vagy más néven penge. Különbözô 
szárakhoz több különbözô penge il leszt
hetô. Fontos, hogy megfelelô módon, 
körültekintôen válasszunk pengét. Nem 
mindegyik illeszthetô hozzá az összes 

szárhoz. Egyegy szárhoz ugyanis speciálisan a hozzátartozó 
pengét kell illeszteni. A forgalmazók tanácsát kell kikérni, úgy 
nem tévedhetünk!
Következô lapszámunkban folytatjuk a pedikûrös esz-
közök bemutatását!

A PedikûröZÉS
eszKözeirôl

szakértô: Bakos Aranka Ezüst Koszorús Mester, Szakmai és felnôttoktatási szakértô, Portré: Veres Dalma


