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Pedikér - Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia  bude:


Prehľad teoretických vedomostí z  technológie pracovných postupov v pedikúre:

členenie a vybavenie prevádzky
prevádzkový poriadok
technologický postup pri bezpečnosti a hygienické predpisy
	prístrojové vybavenie prevádzky
	solux, darsonvalizačný prístroj, bioptronová lampa, ultrazvuk, parafínová vanička

technologický postup pri používaní prístrojov 
údržbu a starostlivosť o prístrojové vybavenie, BOZP
	hygienu prevádzky a povinnosti prevádzkovateľa
	smernicu a epidemiologický stav v prevádzke

povinnosti prevádzkovateľa a technologický postup pri hygiene na pracovisku
dezinfekciu, dezinsekciu, sterilizáciu – definícia príprav
	anatómiu nechtu, typy nechtov a ich architektúru
	anatómiu nechtu

typy nechtov a ich korekciu
technologický postup pri lakovaní, dekorácii nechtov a pracovné pomôcky
	masáž nôh
	technologický postup pri masáži nôh

prípravky na masáž
fázy a ťahy masáže
význam masáže nôh
	kúpele nôh a ich rozdelenie
	technologický postup pri príprave kúpeľa

prípravky a prísady do kúpeľa
rozdelenie kúpeľa, hygienické predpisy pri kúpeli
využitie a účinky kúpeľa
	obuv a správne obúvanie
	ortopedické vložky

ortopedické pomôcky a ich využitie
ortopedické choroby a podporné prístroje na ich liečbu
	pedikúru mokrú
	technologický postup pri mokrej pedikúre

prípravky na mokrú pedikúru
pomôcky na mokrú pedikúru
nástroje a ich údržbu
dovolené a zakázané úkony
	suchú pedikúru
	technologický postup a nástrojové vybavenie pri suchej pedikúre

prípravky a pomôcky na suchú pedikúru
gymnastiku nôh
definíciu a význam depilácie a epilácie
technologický postup pri depilácii a epilácii
prípravky a pomôcky používané pri depilácii a epilácii
	umelé nechty
	technologický postup pri aplikácii umelých nechtov

typy nechtov
pomôcky a prípravky na umelé nechty
	gélové nechty
	technologický postup pri aplikácii gélových nechtov

prípravky a pomôcky na gélové nechty
dekorácie nechtov
	akrylové nechty
	technologický postup pri aplikácii akrylových nechtov

prípravky a pomôcky na akrylové nechty
dekoráciu nechtov
komplexné opatrenia, ktoré vedú k odstraňovaniu a usmrcovaniu mikroorganizmov v prostredí (ďalej dezinfekcia, sterilizácia, dekontaminácia, zdravotné riziká)
mechanické poškodenie pokožky, kurie oká, druhy kurieho oka
vírusové ochorenia, ekzémy, mykotické infekcie nechtov a kože
choroby nechtov, benígne a malígne kožné zmeny
skladbu kože, funkciu kože, biochemické procesy prebiehajúce v pokožke
zmeny na nechtoch súvisiace s poruchami zdravia
doporučené ošetrenie, ošetrujúce prípravky pre normálne, poškodené, mäkké a flexibilné nechty
ortopedické vady v pedikérskej praxi
pracovné nástroje, ich použitie
kozmetické prípravky na ošetrenie nechtov (vitamíny, antioxidanty, oleje, parafín, AHA kyseliny, peelingy)
kozmetické prípravky používané pri modelovaní nechtov
laky, zloženie lakov
diagnostiku aktuálneho stavu kvality prirodzených nechtov, zostavenie ošetrujúcich krokov, doporučené kozmetické prípravky (regeneračné, zábaly, atď.), poradenskú činnosť
dovolené a zakázané úkony pri pedikúre
nástroje a ich údržbu, BOZP
použitie Nail art-u 

Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy:

Kompletné kozmetické ošetrenie nôh

privítajte zákazníčku,
	preveďte dané úkony s dodržaním technologického postupu, 
dodržiavajte zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
pripravte si pomôcky, prípravky a nástroje na vykonanie úlohy na prevedenie:
pedikúry mokrej,
veľkej masáže nôh(brať ohľad na indikácie a kontraindikácie), 
vykonanie peelingu, 
zdobenia nechtov,
pedikúry suchej, 
veľkej masáže nôh s prihliadnutím na indikácie a kontraindikácie, 
peelingu nôh, 
aplikácie parafínového zábalu,
lakovanie nechtov na nohe,
gélových nechtov, 
akrylových nechtov,
lakovania nechtov francúzskou manikúrou so zdobením nechtov,
depilácie dolných končatín ,
pedikúry mokrej, 
pedikúry suchej
diagnostiky (analýza kvality prirodzených nechtov),
vhodnej voľby ošetrovacích krokov, ich popisu,
prípravy pracovných nástrojov (ich popis a opis použitia počas pracovného úkonu),
prípravy ošetrujúcich regeneračných prípravkov (popis účinných zložiek v nich),
prevedenia mokrej pedikúry (dezinfikovanie vaničky, dezinfikovanie nástrojov, namáčanie, ostrihanie nechtov kliešťami, zatláčanie kože okolo nechtov, odstránenie hyperkeratózy, zabrúsenie pokožky pilníkom na spodnej časti chodidla, dohladenie pokožky chodidiel – spodnej a vrchnej časti chodidla),
starostlivosti o nohy (peeling, zábaly, masáž nôh),
zdobenia nechtov.








