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A kombinált pedikûr a legmodernebb kezelési eljárások egyike, alkalmazása
elengedhetetlenül fontos. Egyrészt: a kezelések minôségében a bôr és körömfelület igen finom kezelését és tökéletesítését teszi lehetôvé. Serkenti az egészséges köröm és bôrsejtek termelôdését a szaruréteg hatékony eltávolításával,
lehetôvé teszi az igen nehezen hozzáférhetô részek kezelését. Teljesen sima felszín
létrehozását teszi lehetôvé. A vér nélküli kezelések érdekében biztonságos beavatkozást tesz lehetôvé, ez különösen fontos a diabétesz láb esetében. Végül, de nem
utolsósorban gyorsítja a kezelés menetét. A pedikûrgép használata nem egyedül
a kombinált pedikûr kezelése miatt fontos, hanem a gép használata nélkül a
további speciális eljárások, rehabilitációs kezelések elvégzése is szinte lehetetlen
(például körömprotézis, gombás köröm kezelése, sarokrepedés kezelése, diabétesz
láb kezelése stb.) Ezeknél a kezeléseknél alapvetô a pedikûrgép biztonságos
használata.

1. A beteg láb.

2. Eszközök fertôtlenítése.

3. Konzervatív bôrkezelô
szakasz.

4. Öregujj széle.

6. Sarok.

5. Talpi rész kezelése. Ujjhát,
ujjbegy, ujjköz (ha nincs fertôzô
rész vagy egyéb betegségre
utaló jel) részek után kezeljük
a haránt részét a talpnak.
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7. Konzervatív körömkezelô
szakaszrövidítés.

8. Fertôtlenítés.

9. A láb bôrének további puhítása.

10. Gépi kezelés szakasza:
bôr kezelése, a fentebb megnevezett sorrendben.

11. A sarkak kezelése.

12. A sarkak repedéseinek kezelése.

13. A körmök kezelése.

14. Körmök és a körömsánc gondos
kitisztítása.

15. Fertôtlenítés.

16. Ápoló szakasz: láb és
a körmök ápolása.

17. A lábszár ápolása.
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