ADI SOYADI:

2020-2021 GÜZELLİK USTALIK SINAVLARI
ADAY GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU
EPİLASYON SINAVI
TARİH
KRİTERLER

1 -Epilasyon Uzmanın Genel Görüşü

Verilen
Puan
(3 P)

-Saçlar toplu yüze gelmeyecek şekilde taranmalı
- Takı takılmamalı
- Ayakkabı rahat topuksuz yada alçak topuklu(2p)
- Ellerini dezenfekte etmeli ( 1 p )
2~Konsültasyon Kartının Açılması

(4 p)

-Müşterinin yaşı-alerjik reaksiyonları-geçirdiği
ameliyatlar-salondaki uygulamalardan etkilenebilecek
herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı(2P)
Daha önce veya hangi sıklıkta ayni uygulamayı
yaptırmaktadır(2P)
3-Malzeme tamlığı
-Epilasyon iğnesi
-Cımbız
-Alkol
-Pamuk
-İşlem sonrası ürün
4-Epilasyon İşlemine Başlamadan Önce Temizlik ve
Dezenfeksiyon

(5p)

(5p)

- Çalışma yatağını, mankenin rahat edebileceği
şekilde ayarlanması ( 1p)
-Epilasyon yapacağı bölgeyi temizleyebilmek (2p)
-Kullanacağı materyali dezenfekte edebilmeli (2p)
5-İşlem öncesi cilt ve kıl analizi

(8p)

a) Deride açık yara, sivilce, et beni ve herhangi bir cilt
hastalığı olup olmadığını gözle ve elle kontrol
eder.(2P)
b)Cımbızla çekilen kıl loop altında kıl kökü
incelenerek kullanılacak akım ve iğne kalınlığı
belirlenir.(2P)
Kıl yapısına Uygun Akım Ayarlama(4p)
Blend(karma)=Acısız
Eletroliz=Galvanik akım=Yalıtımsız(izalosyonsuz)
iğne kullanımı
Termoliz=Yüksek Frekans=Yalıtımlı (İzalosyonlu)
iğne kullanımı
İnce kıl için; Düşük akım
Kalın Kıl için;Yüksek akım
6-Uygulama

1-İğne Probu ve cımbız tutuşu;(5p)
İğne probunu sağ elin orta, yüzük, serçe parmakları

(75p)

AÇIKLAMA

düz duracak şekilde iğne probunu orta parmağın
yanında, üstten işaret parmağı diğer tarafta başparmağı
ile destekleyerek tutunuz
2-Cildin gerilmesi(5p)
Cilt gerildiğinde kıl gözenekleri açılır ve iğnenin kıl
köküne girmesi kolaylaşır
3-Epilasyon iğnesi ile kıl köküne grime(15p)
• Kıl uzama yönü ve kılın deriye çıkış açısı
• Kıl kökü derinliği
• Kıl büyüme evresi
4- Kıl Uzama Yönü ve Çıkış Açısı(15p)
Epilasyon iğnesi kılın tam çıkış açısı doğrultusunda
kıla paralel olarak kıl kılıfı (foliküler) kanalına
sokulmalıdır
5- Kıl köküne elektirik akımının verilmesi(15p)
Kıl soğancığına akım verme
İğnede akım varken kıldan çıkılmaması
6- Kılın cımbız ile alınması(10p)
Kıl kolay çıkıyor ise kıl kökünde tahribat oldu. Eğer kıl
çekildiğinde çıkmıyorsa, bir kez daha akım uygulaması
yapılabilir.
7-Epilasyon yapılan bölgenin antiseptic ile silinipkoruyucu ürün sürülüp öneride bulunma(10p)
24-48 saat su değmemesi
Güneş koruyucu
Makyaj yapılmaması
Komisyon Üyesinin
Adı Soyadı

İmza

