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A pedikûrös szakmai új kihívásai
S
Z
A
LO

N

xx

A pedikûrös kezelések elôkészítése során sok szempontot figyelem-
be kell venni. Ezek közül a szempontok közül egy a higiénia, mely 
egyike a legfontosabbaknak. Az egészség megóvása a pedikûrös 
kezelések során az elsô a szempontok közül, még akkor is, ha a 
pedikûröst nem az egészségügyi szolgáltatók között tartják nyilván, 
holott mindenki számára világos, hogy nap, mint nap a tevékenysé-
gét így végzi. Erre némiképp felkészítik a pedikûrösöket a szakmai 
tanfolyamokon, korántsem a teljesség igényével, holott amikor 
majd dogozik, ezt fogják tôle elvárni.

5.  Kiválasztott szikepenge 
steril szikeszárba helyezése.

6.  Eszközök steril vesetálba 
(rozsdamentes fém edény
be) helyezése a kezeléshez.

7.  Összes kézi eszköz ismételt 
fertôtlenítése. (Zárható ste
ril zacskóban való tárolás 
esetén mellôzhetô, sterili
zálást dokumentálni!)

8.  Nedves technikával 
mûködô pedikûrös gép 
elôkészítése.

9. Tároló frézer eltávolítása. 10.  Tároló frézer ultrahangos 
tisztító gépbe helyezése.

11.  Steril frézer kiválasztása 
és gépbe helyezése.

12. Gép beprogramozása.

13. Folyadékpermet beállítása. 14.  Folyadékpermet 
ellenôrzése. (Égési balese
tek elkerülése érdekében 
is!)

15.  Az összes kézi, gépi 
mûszer és fer tôt lenítô
anyag, kezelôanyag  
racionális elôkészítése.

16.  Kezelendô lábak 
elôkészítése.

17.  Mindezek dokumentá
lása. (A kezelés egyéb 
körülményeinek, diag
nosz tizációnak, kezelési 
tervnek, kezelés menetének 
dokumentálása mellett.)

18.  Mindezek írásos rögzítése, 
vendég részére történô 
átadása.

1. A vendég elôkészítése. 2.  A pedikûrös elôkészületei, 
védôfelszerelés.

3.  Kézi eszközök steril 
bokszban.

4.  Eldobható szikepenge 
kiválasztása.

A kEzElésEk során
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vagy betartatni azt. Ehhez kívánok némi segítséget nyújtani, 
viszont a lehetôségek korlátozottsága miatt nem a teljesség igé
nyével. Minden pedikûrös munkahelynek rendelkeznie kell egy 
saját, mindenre, s valamennyi, általa használatos hatóanyag
ra kiterjedô fertôtlenítési tervvel, kémiai kockázatbecs-
léssel, a saját jól felfogott érdekében. Vezessen errôl 
dokumentációt, bíráltassa felül szakhatósággal, s évente 
ellenôriztesse. Egyszer kell nekiülnie alaposan átgondolnia a 
munkájának higiéniai szempontok szerinti menetét, s késôbb 
csak az esetleges változásokat rögzíteni, s bejelenteni. Ezek hi
ányában utólagosan nem tudja bizonyítani, hogy szakszerûen 
járt el a vendégek, kollégák és a saját egészségének 
védelmében. Hovatovább nehezen bizonyítható a higiéniai 
elôírások betartása egy esetleges kártérítési per során, 
amikor is már nem kizárólag az általa feltételezetten okozott 
fertôzésért tartozik a felelôsséget vállalni. Szóba jöhet a pana
szos kiesô munkabérének megtérítése is. (A témáról bôvebben 
késôbbi lapszámban olvashatnak.)
A higiéniai szempontok mellett fontos a környezetvédelmi 
szempontok figyelembe vétele is, mely védelméhez segít hozzá a 
racionálisan megválasztott fertôtlenítô és kezelôszerek 
megválasztása a szükséges és elégséges elv szem elôtt 
tartásával. Kötelezô a szelektív hulladékgyûjtés, illetve a 
veszélyes anyagok gyûjtésére és tárolására vonatko
zó elôírások ismerete és betartása, valamint azok elszállítása, 

vagy elszállíttatására vonatkozó elôírások betartása és ennek 
dokumentálása.Errôl a témáról bôvebben késôbbi lapszámban, 
tanácsadás: elérhetôség a szerkesztôségben.

Sôt tovább megyek, egy esetleges kártérítési igény felmerülé
sekor, ha a vendég elmarasztalja a pedikûröst, miszerint nem 
megfelelô higiéniai körülmények között látták el, s esetlegesen 
fertôzést kapott állítása szerint, ez az egyik legelsô dolog, me

lyet meg kell vizsgálni. Tehát a pedikûrösöknek, annak ellenére, 
hogy nem ismerik el ôket egészségügyi szolgáltatóknak, mégis 
munkájuk során a teljesség igényével kell szolgáltatásaik so
rán a megfelelô higiéniai körülményeket kialakítani s betartani, 


