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Tanıtım bilgileri 

Sunduğunuz hizmetler 
Hizmete olan talep şu anda çok yüksektir. Bu, sizin başkalarına verdiğiniz bir hizmet 
veya bir servis karşılığında bir ücret aldığınız anlamına gelmektedir.  

İşinizin bir parçası dış görünüşünüze, hijyen kurallarına özen göstermek ve ayrıca 
hizmet kalitenizin en üst seviyede olmasına dikkat etmektir. Sunduğunuz hizmet 
yeterince iyi değilse müşterileriniz başka yerlere gidecektir. 

Etkili bir şekilde yapılan çalışma pratiğinden sonra kişisel ve çalışma ortamınızın 
hijyenini üst seviyede olmasını sağlama sorumluluğu yanı sıra müşteriye nasıl 
davrandığınızda çok önemlidir. Yani burada önemli olan kişiliğiniz, özenli davranışlarınız, 
önerileriniz ve mesleki etik anlayışınızdır. 

Sizden beklenen hizmet 
İster var olan bir müşteri isterse yeni bir müşteri olsun, oraya geldiğinde kendini rahat 
hissetmeli ve hizmetinize güvenmelidir. O, sizin harika bir iş çıkarmanızı ister, aynı 
zamanda da sizin dikkatinize ve ilginize ihtiyacı duyar. 

Muhtemelen onunla ilgilenmeyen birisi tarafından yapılan üst düzey bir işten ziyade o, 
kendisiyle ilgilenilen daha az iyi bir işten memnun olur. 

İçerik 
Modül B 01 Modül ayak bakımına hoş geldiniz 
Modül B 02/Bölüm 1, Cihazlar / Enstrümanlar / Anamnez  
Modül B 03/Bölüm 2, Pedikür tedavisi 
Modül B 04/Bölüm 3, Hijyen 
Modül B 05/Bölüm 4, Teorik Temel Bilgiler 
Modül B 06/Bölüm 5, Cihaz videosu Tec A 2000 

Modül B 01 

Ekipman / Aletler 
Profesyonel ayak bakımı için aşağıdaki materyallere ihtiyacınız vardır: 

Kesme aleti, baş kesici (tırnak makası), kenar kesici, manikür makası, tampon 
sıkıştırıcısı (ekskavatör), zımpara başlığı dahil nasır desteği, tırnak kıvrımı için 
elmas zımpara, elmas zımpara silindiri, kesici kabı, ağızlık ve kullan at eldiven 

Her müşteriden sonra profesyonel aletler dezenfekte ve sterilize edilir, böylece bir 
sonraki müşteriler için kullanabilirsiniz. 

İPUCU: Ayrıca "Hijyen" bölümüne bakınız. 

İki taraflı baş kesici, kısa taraf daha kalın tırnaklarda kullanılır 
Kenar kesici: Batma tehdidi olan tırnakların kesilmesini kolaylaştırır 
Manikür makası: Ayrı duran deri kalıntılarını almak için 
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Ekskavatör (kurşun kalem tutuşu) tırnak kenarlarının kontrolü ve tırnakların ve tırnak 
kıvrımının temizlenmesi için 

Kıvrım kesici: Tırnaktan deriyi kesmek için küçük kesici. Kurşun kalem tutuşu denen 
tutuşta kesici tamamen düz tutulur. Dönüş hızı 20.000 ile 40.000 dönüş arasındadır 
(alete göre) 
Silindir: Tırnak törpüsü olarak kullanılır ve yumruk tutuşuyla tutulur. Dönüş hızı 20.000 
dönüş civarındadır 
Kesme zımparası: Ayağın altındaki nasırı alır, yumruk tutuşunda tutulur ve 5.000 ile 
6.000 dönüşle en düşük hıza sahiptir. Destek başlığı tek kullanımlık bir üründür ve her 
müşteriden sonra yenilenmelidir. 
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Kullan at torbalar: Bunlarla aletlerinizi doğru bir şekilde ve hijyenik olarak sıkıca 
ambalajlayabilirsiniz. Uzman satıcıdan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz 
(Örneğin Waiblingen’deki Gustav Baehr GmbH Firması.) 

Önemli: Kesici el her zaman desteklenir 

Anamnez kartı/temel kontrol. (Dikkat etmeniz gereken bir şey var mı. Örneğin,Nasır, 
çürük, alerji, ayak yaralanmaları vb.) 

 

Önemli: 
 Yaralanma durumunda müşteriyi doktora yönlendirmelisiniz. 

Modül B 03/Bölüm 2 

Ayak bakımı işlemleri 

Ellerinizi yıkayın veya dezenfekte edin ve kullan at eldivenleri takın. 

1. Müşterinin ayaklarını dezenfeksiyon spreyi veya jelle dezenfekte edin. 
2. Bu sırada doğrudan anamnez yapabilirsiniz. (Zedelenmeler, artmış nasırlar vs.) 
3. Kurşun kalem tutuşunda ekskavatörle çok dikkatli bir şekilde tırnakları  
    kontrol edin. Yoksa yaralanma olabilir. 
4. Baş kesiciyle müşterinin tırnaklarını küçük adımlarla kesin. 
    Tırnakların düz kesilmesine dikkat edilmelidir. 
    (Not: Pense ne kadar az tırnak girerse, kesmesi o kadar kolay olacaktır.) 
    Yaralanmaları önlemek için parmaklarınızın müşterinin 
    ayak parmaklarından ayrı tutmaya kesinlikle dikkat edin. Adımlar küçüldükçe,  
     tırnaklar kolay kesilir. Önemli olan yukarıdan müşterinin tırnak  
     plağını görebilmenizdir, böylece müşteriyi yaralamamak için ne  
     kadar kesebileceğinizi görebilirsiniz. 
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Önemli: Kesinlikle kendi parmaklarınızı müşterinin ayak parmakları arasında 
tutun. Yoksa baş kesicinin ikinci tarafıyla müşterinin yandaki ayak parmağını 
kesmeniz söz konusu olabilir. Aleti iyi kullanıncaya kadar başlangıçta çok yavaş 
çalışın. 

5. Ağızlığı ağzınızın ve burnunuzun üstüne takın. 
6. Kıvrım kesiciyle başlayın (kurşun kalem tutuşu) ve müşterinin ayak parmaklarını 
     parmaklarınızla birbirinden ayrı tutun. Bastırmadan 4-5 adımda tırnak derisi  
     Tırnak plağından alınır. 
7. Ardından yumruk tutuşunda silindiri kullanın. Küçük tırnak uçlarının yuvarlatılabilmesi 
    için tırnak plağı küçük adımlarla kesilir. Bu kesiciyle kalınlaşmış tırnak plağını  
    da “inceltebilirsiniz”. 
8. Kesme zımparasıyla (yumruk tutuşunda) boynuzlaşma biraz sıyrılabilir  
    ve düzleştirilebilir. Çok dikkatli olun. Bastırmadan ve küçük ve hafif vuruşlarla  
    yoksa müşterinin ayağı çok ısınır. Nasır her zaman sarımsı renkte kalacaktır, çünkü 
    aksi takdirde müşterinin sağlıklı derisinde işlem yapabilirsiniz. 
9. Şimdi ekskavatörü kullanın ve tırnak plağındaki kesici tozlarını alın. Çok  
    bastırarak çizmeyin, yoksa tırnak plağına zarar verirsiniz. 
10. Son olarak manikür makasıyla ayrı duran deri artıklarını alın. Kesinlikle  
      Müşterinin sağlıklı derisini kesmemeye dikkat edin. 

Son olarak müşterinizin ayaklarını bir son bakım kremiyle kremleyin. 

Modül B 04/Bölüm 3 

Hijyen 

Hijyen ve Sterilizasyon 
Bağımsız bir pediküristlerde, ev ziyaretleri sırasında normal hijyen kurallarına uymakla 
yükümlüdür. 
Gustav Baehr GmbH şirketi çevrimiçi bir hijyen planı sunuyor. Buradan bakabilirsiniz 
www.baehrshop.de/hygieneplan 

Hijyen yöntemleri 
Bakterileri ve diğer organizmaları öldürmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Tek 
kullanımlık aletler (zımpara kağıdı, tırnak parlatma törpüsü, ponza) her zaman aynı 
müşteri tarafından kullanılır. 
Profesyonel malzemeler (ör. Metal veya benzeri) dezenfekte edilebilir ve sterilize 
edilebilir. Dezenfekte etmek için lütfen üretici talimatlarını okuyun. 
Kullanılan araçların üzerinde tam dozajlar ve etki süreleri bulunmaktadır. 

Daha sonra, aletler sterilize edilir. Bir sıcak hava sterilizatöründe, günümüze göre 180 ° 
C de 90 dakikadır. Bu sterilizatör, bioindikatörler kullanılarak yılda iki kez kontrol 
edilmelidir. Bunu yapmak için bir hijyen enstitüsünü arayın. Biz Gelsenkirchen'deki 
Hygieneinstitut ile birlikte çalışıyoruz Telefon: 0209-1586-127). 
Sağlık departmanından bir otoklav dolaşımını alırsanız, lütfen ilgili üretici / tedarikçi ile 
görüşün. 
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Her müşteriden sonra havlular değiştirilir ve ayak banyosu için tek kullanımlık torbalar 
kullanmazsanız, her müşteriden sonra kaseyi iyice yıkamalı ve daha sonra yüzey 
dezenfektanı ile ıslatmalısınız. 

Bu, sonraki kullanıma kadar sakin bir şekilde etki eder. Müşterinin mobil çantası, yer, 
çalışma alanı, aletler ve sandalye toplanır ve dezenfektan solüsyonu ilave edilmiş bir 
bezle silinir. 
  
Dezenfektan 
Normalde lavabolar, zeminler, çalışma aracı ve sandalyeler gibi taşınmaz nesneler için 
kullanılan bir çözümdür. Bakteri sayısını güvenli bir seviyeye indirir, ancak normalde 
sporları öldürmez. Genellikle cilde uygulanmaz. 

Antiseptik 
Bakteri ve mikroorganizmaları öldürmek veya büyümesini önlemek için kullanılır. Bir 
çözüm olarak hazırlanır ve cilde uygulanır. 

Bakterisit, pedikür için uygun bir sterilize edici maddedir. 
Üreticinin talimatları daima dikkate alınmalı ve takip edilmelidir. 
  
Kişisel Hijyen  
Kişisel hijyen hizmetinizin temizliğini yansıtır. İşinizde müşteri güvenini uyandırır. 
  
Hijyen kurallarına dikkat ediniz 

Federal Sağlık Ofisi (BGA) hijyen kontrolü yapmaktadır. Hijyen düzenlemeleri pedikür 
alanı için de geçerlidir, çünkü bu aktivitenin uygulanmasında "patojenler kanla taşınan 
bir hastalığa cihazlar veya enstrümanlar yoluyla bulaşabilir”. Özellikle AIDS ve hepatit B 
virüsleri burada önemli bir rol oynamaktadır. Ayak bakımı için temizlik ve dezenfeksiyon 
genellikle yeterlidir. Ancak, pedikürde kanama olma ihtimaline karşı, uygun aletleri ve 
kesicileri sterilize etmek önemlidir. 
  
Ortaya çıkan yaralar hemen bir yara dezenfektanı ile tedavi edilmelidir (ör. Pedilen, 
Octenisept ya da benzeri yara dezenfeksiyonu), bir yara bandı ile kapatılır. 

Hijyen önlemleri ve uygun dezenfektanlar hakkında daha fazla bilgi için yerel sağlık 
departmanınıza başvurun. Çalışma alanı, -arabası, -sandalyesi ve müşterinin sandalysi, 
her işlemden sonra yüzey dezenfeksiyonu ile temizlenir. Zemin süpürülür ve daha sonra 
temiz bir bezle kaplanır. 

Kullanılan aletler, üreticinin önerdiği zaman ve dozajda bir cihaz solüsyonunda 
dezenfekte edilir. Bunu yapmak için, aletleri soğuk suyla yıkayın, böylece deri veya 
tırnak kalıntısı solüsyon girmez. Dezenfeksiyon döneminden sonra, aletler berrak su ile 
durulanır ve kurutulur. Bunun için tüy bırakmayan bir havlu kullanın. 

Kullanılan araç takımı kontamine olmuşsa, yani vücut sıvıları ile temas etmişse (kan, 
irin, vb.) v, renk değişimi olabilir, veya başka bir değişiklik varsa (örneğin, çürük, tırnak 
mantarı veya deri mantarı veya başka bir değişiklik), aletler sterilize edilmeli, kap 
değiştirilmeli ve Taşıyıcı uzaklaştırılmalıdır. Dezenfeksiyondan sonra kendi ayaklarınıza 

© Telif hakkı Birgit Nehring 
                                          Denetleme Modülü B Sayfa       6 10
  



feetCare-school.de                                                                                                   info@feetCare-school.de 

bu aletleri kullanıp kullanmayacağınıza karar verin aksi takdirde sterilize edin. 
  
Federal devletlerin hijyen vb. İle ilgili farklı gereksinimleri olduğundan, yerel sağlık 
departmanınızı arayın ve onların gereksinimleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi alın. 
  

Modül B05 Bölüm 4 

Teorik temel bilgiler 

Resmi makamlara kayıt 

Serbest meslek sahibi olmak istiyorsanız, hem şirketinizin açılışında hem de Mobil'de 
resmi makamlara kayıt olmalısınız. 

İşletme kayıt 
Manikür ve pedikür işletmesi açmak için sorumlu yerel makamlara (ticaret odası) kayıt 
gereklidir. Bunun için özel bir form doldurulmalı ve buna karşılık gelen bir ücret 
ödenmelidir. Birçok eyalette sorumlu yerel makamlara otomatik olarak vergi dairesine, 
meslek birliğine ve yetkili Esnaf Odası'na kayıt olunur.(lütfen sorunuz) Bu 
gerçekleşmezse, şirket kurucusu adı geçen ajanslara bir rapor hazırlamalıdır. 
Bu konudaki ticaret bildirisi: 
 "uzman ayak bakımı" gerekirse "kozmetik ayak bakımı". 

Ayak bakım uzmanın sorumlulukları 
Bir ayak bakımı uygulaması veya mobil ayak bakımı için, mesleki kefalet sigortası 
mutlaka yapılmalıdır. Örneğin yanlışlıkla ayak bakımında kişinin zarar görmesine neden 
olunması durumunda, bir işletmenin varlığı potansiyel olarak tehdit edilebilir. 

İPUCU: Farklı sigorta şirketleri hakkında bilgi edinin ve karşılaştırın! 

Sağlık Bakanlığı 
İlgili gereksinimleriniz hakkında yerel sağlık departmanından bilgi edinin. Bunun anlamı: 
 Sağlık yetkililerine “işleme” sırasında hangi şartları yerine getirmeniz gerektiğini sorun. 
 Belki bunu yazılı olarak onaylamak zorunda kalabilirsiniz. 

Yasal dayanaklar 
Bir ayak bakımı uzmanı tıbbi alanlara müdahale etmediğinden emin olmalı yani sadece 
sağlıklı insanlar üzerinde çalışmalıdır. 

Gizlilik 
Kayropodist, Ceza Kanunu'nun 203. maddesi ile düzenlenen gizliliğe tabidir. 

Muhasebe / Vergi Danışmanı 
Muhasebecilik ve nakit muhasebesi benzerdir. Belirli koşullar altında, elektronik 
yazarkasa yükümlülüğü uygulanır. "Nakit kasası" mümkündür ve kesinlikle yaygındır. 
Nakit kasası ile bağlantılı olarak önemli olan sadece tam olarak sorumlu olan kişinin, 
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vergi dairesi takip etmesidir. 

Nakit kasası 

Plan olmadan olmaz! 

Kimi müşteri olarak kazanmak istiyorsun - hedef kitleniz kim? Nerede çalışacaksınız ve 
ne kadar maliyet ve zamana bağlı? Hangi konsept size uygun? Başka bir şey 
düşünmeden önce, kendiniz için bu soruları sorun. Bugün, "web sitesi" olmayan bir 
şirketin bulunması zor. Burada hizmetleriniz ve olası teklifleriniz hakkında bilgi verebilir 
ve tekrar tekrar "rağbet" görebilirsiniz. 

Günümüzde reklam "dilden dile" anlatmak kadar önemlidir. Çoğu Alman bir pedikür için 
16,00 € ile 30,00 € arasında harcama yapar. 
Ayak bakımını önemseyenlerin % 9'u da 31.00 € ile 35.00 € arasında harcama yapar. 

 

Reklam, açık bir yazıyla renkli bir kağıt üzerinde tasarlanmalıdır. 
Böylelikle her zamanki "beyaz" yazıdan sıyrılıyor ve ayrıca yaşlılar için de okunaklı hale 
geliyor. 
  
Unutmayın: Bir reklam en az yedi kez görülmüşse hatırlanacaktır. Sonra bir isim gibi bir 
şey elde ederiz, tabii ki bu gazete ilanlarına da geçerlidir. 
Bundan sonra broşürlerinizi ve renklerini değiştirerek (örneğin Bahar, Sevgililer Günü, 
Paskalya, Anneler Günü, Yaz Özel, Sonbahar, Noel baba veya Noel) tekrar tekrar 
dağıtın. Tanıma değerlerinin açıkça göründüğünden emin olun. Örneğin, adınız veya 
büyük tasarlanması gereken bir logo. 

Başka bir seçenekte "Promo Ayak Bakımı" sunmaktır. İletişimsel ve çevresi olan bir veya 
iki müşteriyi seçin. Sizi tavsiye etmeleri ve reklamınızı yapmaları için, onlara ücretsiz bir 
ayak bakımı sunun. İdeal olanlar çok aktif ve düzenli olarak spor salonuna, saunaya 
veya yüzme havuzuna gidenlerdir. Yani, ayakların gösterildiği yerlere. 
Deneyimler, özellikle kadınların bakımlı ayakları hakkında konuştuklarını ve onlara 
hayran olduklarını göstermiştir. 

Arama motorlarında bulabileceğiniz değişik çevrimiçi sağlayıcılar da bulunmaktadır. 
El ilanları ve kartvizitler, web sitesi oluşturma veya reklam malzemesi sağlayıcısı. 
Bir maliyet hesaplaması örneği: Gelirinizi kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz için 
her zaman hesaba katmanız önemlidir. 
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Mobil Ayak bakımı 

Randevular: 
 123456789 

Anne Mustermann 

Abc-Strasse 12, 12345 Neustadt 

Güzel ayaklar        

Anne Mustermann 
Ayak bakım uzmanı 

Telefon: 12345678 
Abc-Straße 12, 12345 Neustadt
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 Bunu yapmak zorundasınız anlamına gelmez - ama en azından bunu bir hedef olarak 
yapabilmeniz gerekir. 
  
Gelir vergisi: 
Bir sonraki adım gelir vergisinin net bir görünümüdür. Bunlara mutlaka dikkat etmelisin. 
Bunun için mutlaka ve mutlaka size yardımcı olacak vergi danışmanınızla görüşmenizi 
tavsiye ederim. 

Şimdi sıra sizin bir mobil çalışan mı, yoksa kendi stüdyonuza mı sahip olduğunuza geldi. 
Kira, elektrik vs. masraflar ne kadardır? Amortisman da önemlidir! 

Başka hangi masraflarınız var mı: Sarf malzemeleri (kremler, eldivenler, ağız koruması, 
sigorta, onarım, dekorasyon, su, çamaşırhane, vergi danışmanları, reklam, bayram vb.) 

Hesaplama 

İş adımları   ___Süre yaklaşık olarak 35 - 40 Dakika        _ Fiyat__ 

Öncesinde 2-3 dakikalık bir ayak 
banyosu yaptırırsanız, bu sırada 
anamnez sorularını sorabilirsiniz. 
Kurutma ve Temizleme                   5 Dakika              €.  4,00 

Tedavi           30 Dakika   € 21,90 
Malzemelerin kullanılması 
        yaklaşık olarak  €   2,50 

Tavsiye edilen fiyat                                                                                   €  28,40 

Hesaplamanızda, rakiplerinizin fiyatına da dikkat etmelisiniz. Ayrıca hizmetinizi sunmak 
istediğiniz çevreye bağlıdır. 
  
Düşük fiyat yapısına sahip bir kenar mahallede (kira, maaş, vb.) Muhtemelen yeni imar 
edilmiş yada büyük bir şehirde hizmetinizden daha az kazanacaksınız. 
Mesleğinizi mobil yapmak isterseniz, olası park ve yolculuk ücretlerini de hesaba 
katmanız gerekecektir. Bunu bölgedeki çıplak kiraya göre hesaplayabilirsiniz. 

© Telif hakkı Birgit Nehring 
                                          Denetleme Modülü B Sayfa       9 10
  



feetCare-school.de                                                                                                   info@feetCare-school.de 

Son olarak 

Belki tamamen yeni bir işe başlıyorsunuz ve deneyimlerimden yola çıkarak, 
ilk müşterilerinizle daha fazla zamana ihtiyacınız olduğunu söylemek 
isterim. Her şey zaten yolundadır. Her şeyin bir zaman vardır. Her 
müşteride daha hızlı olduğunuzu göreceksiniz. Başlangıçta dikkatli ve 
temkinli olun. Çok hızlı olursanız müşteriye zarar verebilirsiniz. Siz daha 
güvenli olursanız, hız kendiliğinden gelecektir. ☺ 

Okulumda sürücü ehliyeti örneğini vermeyi seviyorum: 

İlk sürüş dersinizi hatırlayın. O belirsizliği, o korkuyu. 
Her şey olabilir ….. 

Bugün bir aracı nasıl güvenli bir şekilde kontrol ediyorsunuz. 
  
Kendinize zaman tanıyın…. 

Baskı olmadan, sizin zamanınız. 

Ve şayet sorularınız olursa onları web seminerlerimizde memnuniyetle 
cevaplayacağız. 

Yeni işinizde çok eğlenmenizi ve kolay gelmesini dilerim. 

Saygılarımla 

Birgit Nehring 
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