
AA vendégek többsége igen elfoglalt, általában igyekeznek
munkájuk során a piaci igénynekmegfelelni, így nagyon ke-
vés az az idô, amit szépségápolásra tudnak fordítani.
Ezt a rövid idôt pedig nagyon hatékonyan szeretnék kihasz-
nálni, ha lehet a legrövidebb idôn belül a leggyorsabban, s
a lehetôségekhez mérten a legjobb minôségû szolgáltatást
kapni.

A munkavégzés színvonalának mérôje a hatékonyság, mely-
ben ezeknek a hatásoknak a tartóssága, illetve a prevenciós,

vagy rehabilitációs beavatkozások hatékony-
sága került elôtérbe. Ezen kívül éppúgy fon-
tos a szolgáltatásokat igénybevevôk számára
az állandó, innovatív megújulás, a legújabb
fejlesztések, tudományos vívmányok hét-
köznapi munkában történô alkalmazása.
Korlátokat szinte csak a szaktudás hiánya,
vagy a pénz szab ebben a versenyben, ahol
fontos az ár és a nyújtott szolgáltatás érték-
nek, értékességének az egyensúlya.

Reszelés- csiszolás- polírozás
A kéz- és lábápoló, mûkörömépítô szakmá-
ban alapvetôen a formázó és az ápoló sza-
kaszban végzett munkafolyamatok ezek,
melyek végezhetô különbözô kézi eszkö-
zökkel, reszelôkkel, bufferekkel, illetve po-
lírozó eszközökkel vagy csiszológéppel, fré-
zerekkel.
Rendkívül fontos azt hangsúlyozni, hogy
ehhez elôzetes ismeretekre van szükség.
A csiszológépek használata legfôképpen
gyorsabbá teszik a munkát amellett, hogy
a felületek tökéletesebbmegmunkálását le-
het elérni, mely tartósabbá is teszi a vég-
eredményt.
A kezdô vagy a kellô gyakorlattal még nem
rendelkezô szakembereknek fontos, hogy
a szakmai ismeretek elsajátítása mellett
a gyakorlatban és az oktatásban többéves
tapasztalattal rendelkezô tanártól tanulják
meg a megfelelô fogásokat.

A mesteri bemutatáson kívül fontos a sok
gyakorlás, a koncentrált munkavégzés, hi-
szen „ élô”munkafelületen kell amunkát vé-
gezni, ahol a hibának, nem szakszerû feladat-
végzésnek maradandó következménye,
örökre megmaradó károsodás lehet a vége.
Reszeléssel, csiszolással lehet a köröm
hosszát, formáját, statikai felépítését, fel-

Reszelôk, csiszológépek használata…

…a kéz-lábápolás,
mûkörömépítés területén

Amindennapi kézápoló és lábápoló tevékenységek során nélkülözhetetlen a kézi eszközöknek
a használata és egyre elterjedtebb és közkedveltebb a különféle csiszológépek használata is. Az egyre
fokozódó piaci versenyben rendkívül fontos az igényes, szakszerû, profi munkavégzés és ezen kívül mind
fontosabb a gyorsaság.
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Minden munkafázis összetett
tudást kíván meg:
� a kezelési felületrôl – körömrôl és bôrrôl
– alapos anatómiai ismereteket

� szakmai anyag-, és eszközismeretet,
technológiai ismereteket

�módszertani ismereteket
� közegészségügyi ismereteket
� hibalehetôségek, korrekciók ismeretét
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színét alakítani, illetve polírozással finomí-
tani, fényesíteni, tartósabbá tenni.
Cél a tökéletesmunkafolyamatok elsajátítá-
sa nagyon sok gyakorlással. A lábápolásnál
gyakran a kezelendô bôrfelületmegmunká-
lásához, a felszín eldolgozásához, finomítá-
sához nélkülözhetetlen a reszelôk, csiszolók
használata. Ehhez kell amegfelelô eszközö-
ket megválasztani, melyek kiválasztásánál
fontos szempont a tartósság, fertôtleníthe-
tôség illetve a könnyû tisztán tartás.
Kezdô szakemberek talán egyik legnehe-
zebb feladata amegfelelô eszköz kiválasztá-
sa.
Fontos, hogy a kezelendô felületeknek csak
a felszínén végezhetô bármely beavatkozás,
hiszenmélyebb rétegekben rendkívül sérü-
lékeny például a körömlemez,melynek lap-
szerinti rétegeit a keratin tartja egyben,
mely rendkívül vízoldékony.
Ezért csak finoman szabad a felszínén lévô
réteget eltávolítani, mely a köröm alaki
sejtjeinek termelôdését serkenti, ezáltal
erôsíti a körmöt. Ezenkívül polírozással,
szarvasbôr polírozó eszközzel a köröm fé-
nyét vissza kell adni, mely védi a víz áztató
hatásától.

A reszelôkrôl
A reszelôk lehetnek fém vagy papír resze-
lôk, melyek felületén különbözô szemcsé-
zet található ipari gyémántporból, kvarc-
ból, korundból.
Igen elterjedtek ma már az üveg vagy kerá-
mia reszelôk is, melyek jól fertôtleníthe-
tôek és sterilizálhatóak, bár óvatosan kell
velük bánni ugyanis nagyon törékenyek.
Kézre és lábra szükséges külön eszközökkel
rendelkezni, sôt a mûkörömépítéskor is
ajánlatos külön felszereléssel dolgozni.

Kézi eszközök
A reszelôk durvaságát vagy finomságát az egy
négyzetcentiméterre esô szemcseszám jelzi.
Durva: a 100 alatti
Közepes: a 100-180-ig
Finom: a 180-240-ig
Polírozó: a 240 feletti szemcseszámmal rendel-
kezô eszköz.

Ezek a szemcsék a munka során a kezelendô fe-
lület darabkáit lesúrolva, azt magukkal görgetve
saját szemcséiket is elveszítve teszik a felszínt
egyre finomabbá. Ezek a reszelôk egy bizonyos
idô után elkopnak, cserélni kell ôket.
Egy- egy ilyen kézi eszköz egyszerre többféle
durvaságú felületet is tartalmaz, így nevezik ôket
2-3-4-utas reszelôknek , polírozóknak.
A körmök hosszának rövidítésére a köröm vas-
tagságának és az eltávolítandó rész nagyságának
a függvénye , hogy mennyire durva reszelôt kell
használni.

A körmök felszínének megmunkálásánál is
az a döntô, mennyit kell vagy lehet a felszínrôl
eltávolítani. A helyes sorrend: párhuzam, hossz
majd a felszín reszelése a durva reszelôtôl halad-
va a finomig.
Amennyiben nem sikerült egy felszínt homo-
génre illetve fényesre polírozni, úgy vissza kell
lépni akár több munkafázist is, s addig ismétel-
ni, míg el nem érjük a tökéletes eredményt.
Ilyen módon a körmök – úgy az eredeti köröm,
mint a mûköröm esetén – egyaránt tartósabbak
és erôsebbek lesznek.
Amennyiben a lábápolásnál a bôr kezeléséhez
használunk kézi eszközöket, azokat ugyanezen
elvek alapján kell kiválasztani, és használni, va-
lamint különös gonddal fertôtleníteni.

Csiszológépek, frézerek
Ezek azok az eszközök, melyek a szakemberek
munkáját egyrésztmeggyorsítják,másrészt a fel-
szín megmunkálását mûvészien tökéletesítik.
A csiszológépek igen gyors fordulatszámon ké-
pesek a leghatékonyabban a felszín tökéletes,
homogén reszelésére, finomítására. A fordulat-
szám a professzionális gépek esetében munka-
végzés közben, az elvégzendô munkától füg-
gôen választható meg és állítható.
Leginkább amûkörömépítésnél használatos gé-
pek a körömfelszín megmunkálását rendkívül
gyorssá teszik, viszont nagyon óvatosan kell ve-
le bánni az eredeti köröm védelmében. A profi
mûkörömépítôk viszont gyakran inkább a kézzel
végzett munkát részesítik elônyben, hiszen ôk
a mûköröm statikai felépítését nem reszeléssel,
hanem már a modellezéskor kialakítják, amely
utánmár csak a felszín finomítására van szükség.
Manikûr esetén inkább a kézi reszelés ajánlott.
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Különbözô méretû és durvaságú
csiszolófejek



A fent körülírt gépek mind úgy nevezett
száraz gépek, melyek használata közben
mindenképpen javasolt a szájmaszk és
az asztali porelszívó használata. Száraz gé-
pek a lábápolásnál is használatosak, melyek
kézi egységének szükséges, hogy porelszí-
vóval rendelkezzenek, hiszen a bôr és kö-
röm felszínén a láb esetében különösen sok
és sokféle mikroorganizmus található.

Hozzá tartoznak még a különbözô fréze-
rek is. A professzionális gépek és frézereik
egymással és más professzionális gépek-
kel, azok frézereivel minden esetben kom-
patibilisek.
A frézerek látják el a különbözô funkció-
kat a felületek csiszolásakor. A körültekin-
tô megválasztásukat úgy elméletben, mint
gyakorlatban meg kell tanulni, szakvizs-
gázni és azután szabad csak a gyakorlatban
ôket elkezdeni használni.

A lábápolás során a bôr kezelés végén tör-
ténô finomítására, a körmök felszínének
reszelésére és finomítására szolgálnak
a különbözô gépek. Ebben az esetben már
javasolt az úgy nevezett vizes vagy más né-
ven nedves technológiával mûködô gépek
használata, melyek egy kompresszor segít-
ségével a kezelendô felszínre egy speciális
összetételû folyadékot juttatnak. Ennek
célja a felszínek tökéletesebb eldolgozha-
tósága illetve a magas fordulatszám okán
az esetleges égési sérülések elkerülése és
végül, de nem utolsó sorban a felszálló na-
gyon magas számú mikroorganizmusok
levegôben történô kikerülés elôtti elpusz-
títása.

Fontos, hogy ez a folyadék, amely kezelés
közben a felszínre kerül, nem helyettesíti
a szakszerû, körültekintô fertôtlenítést
úgy a kezelendô felületen, mint a munka-
felületen és különösen a frézerek esetében.
A gépek folyadéktartálya kizárólag a gyár-
tó és forgalmazó cégek által ajánlott és for-

galmazott vegyszerrel történhet. Ennek
be nem tartása veszélyes a vendég egészsé-
gére, a dolgozóra és magára a gépre egya-
ránt. Az ilyen gépek ismeretének és helyes
használatuknak az elsajátítása szaktanfo-
lyamon történik.

A beteg lábak kezelésénél a beteg lábak
kezelésénél elengedhetetlen az anatómia
és a közegészségtan tökéletes ismerete.
A frézerek megválasztásánál vegyük figye-
lembe a körmök állapotát, vastagságát,
a kezelendô bôrfelület sajátosságát.
Megkülönböztetünk marókat, hántolókat,
csiszolókat. Fontos a csiszolás helyes irá-
nyának megválasztása pl. fentrôl lefelé
vagy balról jobbra illetve fordítva. Ennek
megválasztása a köröm sajátosságától és
a kezelt felülettôl, valamint a bôr növeke-
désének irányától, annak vastagságától
függ. Minél durvább a megmunkálandó
felület, annál durvább lehet a frézer is,
mellyel dolgozhatunk.
Gyógyászati kezelésbe fogni kizárólag
többéves szakmai gyakorlat és szakvizsga
után szabad, csakis megfelelô orvosi hát-
térrel. A kezeléseket orvosi felügyelet mel-
lett, és pontosan dokumentálva kell végez-
ni. A lábápoló hatóköre kizárólag a hám-
rétegre terjed ki, ennek túllépése komoly
következménnyel járhat, és veszélyes le-
het.

A gépek használatánál kötelezô betartani
a munkavédelmi és balesetvédelmi elôírá-
sokat, mint például tilos az ékszerviselés.
Fontos és kötelezô a vendég elôzetes tájé-
koztatása, hiszen van olyan vendég, akinél
tilos a csiszológép használata.
A gépek fertôtlenítése speciális módon
történik, különösen a szétszedhetô gépek
esetében. Kötelezô karbantartásukat kizá-
rólag szakember végezheti, tilos a gépeket
önállóan szétszedni, javítani. A komoly
forgalmazók biztosítják az ehhez szüksé-
ges szervizhátteret, illetve a javítások ide-
jére cseregépet biztosítanak. A szervize-
lést szintén dokumentálni kell.
A gépek karbantartásának az a része, ami
a kézi darabok súrlódásmentességét bizto-
sítja, a használó feladata, melyhez speciá-
lis eszköz és olaj használatos.
Gondoskodni kell ezen kívül a munka so-
rán keletkezett por és egyéb veszélyesnek
minôsülô hulladék speciális elszállításáról
is.
A gépek használatával kapcsolatos alapozó
képzés már az új OKJ szerint kompetencia
alapú moduláris képzés keretén belül

a szakmunkás tanfolyamok mindegyikén
oktatásra kell, hogy kerüljön, de ez nem
helyettesíti a speciális szakképzést a gépek
gyógyászati alkalmazását illetôen.

A gépek alkalmazásának elterjedése az esz-
tétikai pedikûrben is, igazán nagy lehetô-
séget ad a szakmai elôrelépésre, gyorssá,
kényelmessé teszi a munka elvégzését.
Azoknak a szakembereknek, akik maga-
sabb szinten óhajtják a gépek használatá-
nak lehetôségeit elsajátítani, megfelelô
alapot nyújt a már meglévô tudásuk az
egészségügyi, podológiai képzéssel törté-
nô kiegészítésre.
Így egy egészen új perspektíva nyílik meg
a hazai, szakmájukat hivatásként tisztelô
szakembernek, megragadva a lehetôséget
az egy életen át történô tanulásra, tudásuk
felépítésére.
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Lábápoló szakember, szakoktató

1987 óta dolgozik a szakmában, fô területe

a lábápolás gyógyászati alkalmazása.

Hét éve foglalkozik a szakmunkástanulók

képzésével és vizsgáztatásával. A Pécsi

Tudományi Egyetem Pedagógiai Tan-

székének mûszaki szakoktató szakán

utolsó éves hallgató. Versenyeredményei:

2007 Esztétikaipedikûr I., Kombinált

pedikûr II., Magyar Bajnoki verseny III.

Különféle frézerfejek

A csiszológép részei:
�motor
� kézi egység ( mely adott esetben 2 vagy
akár 3 további részre szerelhetô )

�mikromotor
� vezetékek
� hálózati kábel
� kompresszor
� portartály vagy folyadék tartály


