
A lábápolás során használt mû-
szerek nagyobb része fémbôl
készült eszköz, melynek fertôt-

lenítésérôl rendkívül körültekintôen
kell gondoskodni. 
Használhatók ezen kívül mû-
anyag eszközök is, illetve mos-
ható és fertôtleníthetô resze-
lôk egyaránt a modern
fertôtlenítôszerek
megjelenésének kö-
szönhetôen. 
Kézre és lábra nem
használhatjuk ugyanazo-
kat az eszközöket, biztosítani
kell külön-külön mûszerkészle-
tet, illetôleg ollókat, csípôket, re-
szelôket.
A leggyakrabban használt mûsze-
rekbôl több darabot is szerezzünk
be, hogy a fertôtlenítés ideje alatt biz-
tosítva legyen az azokkal való további
munka. 

Szigorú szabályok

A lábápolói tevékenységhez használha-
tó mûszerek szigorú szabályozás alá

tartoznak. Emellett néhány gyakorlati
szempontot is figyelembe kell vennünk
a megvásárlásuk elôtt. 
A munkavégzés során szigorúan rozs-
damentes, kifogástalan vágóéllel ren-
delkezô, csak erre a célra használatos
mûszerkészlettel kell a lábápolást vé-
gezni. Alapvetô fontosságú a baleset-
mentes munkavégzés szabályainak
megismerése és betartása. A mûszere-
ket minden vendég elôtt és után a min-
denkori ÁNTSZ elôírásoknak megfelelô
fertôtlenítôszerrel vagy fertôtlenítô el-
járással kell fertôtleníteni, s gondos-
kodni kell az elkülönített, balesetmen-
tes tárolásáról. Fontos, hogy illetékte-

len személy (pl. gyerek) ne fér-
jen hozzá. 

Az alábbiakban a mûszerkészle-
tek használatához szeretnék segít-

séget nyújtani a lelendô és a már dol-
gozó kollégáknak.

Alapeszközök

A mûszerkészletet a gyakorlatban tör-
ténô alkalmazásuk alapján különbözô

csoportokba sorolhatjuk: 
1. Kések
� talpkés – a talp bôrén található elsza-
rusodott bôr rétegenkénti eltávolításá-
hoz,
� sarokkés – a sarok megvastagodott
bôrének lapszerinti lemetszéséhez,
� tyúkszemkés – a tyúkszem felszínén
szétterülô szaruréteg levágásához,
� körömkés – a beteg, gombás, pudvás
körmök vékonyításához.
2. Lencsék
� kerek lencse – kisebb felületû bôrke-
ményedés kezelésére, pl. a tyúkszemek
felületén,
� ovális lencse – bôrkeményedés eltá-
volítására, a tyúkszem mélyebben fek-
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Lábápoló
eszközök 

A lábápolás során különbözô 
gépek és eszközök állnak 

a szakemberek rendelkezésére.
Az alábbiakban a kézi szerszámokat

tekintjük át.

A rozsdás eszközök veszélyt 
jelentenek a páciensekre, ezért
azonnal ki kell szortírozni ôket



vô részének kezelésére, ujjak közötti
tyúkszem eltávolítására, sarokrepedés
bôrének eltávolítására.
3. Szemzôk – tyúkszem kiemelésére,
a körmöt körülvevô szarupárkány tisz-
títására.
4. Vésôk – a benôtt körmök sarkának
kiemelésére.
5. Csípôk – a körmök szabad szélének
(hosszának) rövidítésére,
� bôrcsípôk a száraz,nagyon kemény
bôrdarabok eltávolítására,
� körömsarok csípôk a megvastagodott
körömsarkak vágására.

6. Ollók:
� körömvágó ollók a vékonyabb köröm-
lemez szabad szélének vágására,
� bôrvágó olló az elszarusodott köröm-
bôr levágására.
7. Reszelôk – a körmök szabad szélé-
nek rövidítésére illetve azok felszíné-
nek kezelésére,polírozására,
� sarokreszelôk a sarok bôrének fino-
mítására.
8. Egyéb eszközök:
� csipeszek – kiszáradt bôrdarabkák,
szôrszálak eltávolítására, illetve vatta
darabok kezelés közbeni használatá-

hoz, fertôtlenítés közben az eszközök
megfogásához,
� bôrfeltolók a köröm szarupárkányá-
nak óvatos feltologatásához,
� tamponálótûk tamponáláshoz, pl.
a benôtt köröm kezelése utáni gyulla-
dáscsökkentô alkalmazásához.
9. Segédeszközök
Mûszerkészlet tárolására különféle esz-
közök állnak rendelkezésre. A legmegfe-
lelôbb egy olyan tároló, melyben sterilen,
pormentesen tarthatjuk az eszközeinket
a következô használatig. Tárolhatjuk pl.
egy késtartó állványon vagy egy tiszta
textíliára leterítve a mûszereinket.
A szállításhoz egy úgynevezett mûszer-
tok használatos, mely lehet bôrbôl vagy
mûbôrbôl.
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