2020-2021 YILI USTALIK TIRNAK TEKNİSYENİ SINAVLARI
ADAY GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME FORMU
JEL TIRNAK –TIRNAK SÜSLEME SINAVI
ADI SOYADI:
TARİH
KRİTERLER
1- Uzmanın genel görüntüsü , malzeme tamlığı ve
düzeni
-Saçlar toplu yüze gelmeyecek şekilde taranmalı
- Takı takılmamalı
- Ayakkabı rahat topuksuz yada alçak topuklu(1p)

VERİLE
N PUAN

(2 p )

- Ellerini dezenfekte etmeli (1p )

2 – Konsültasyon kartını hazırlama

( 2p)

müşterinin yaşı-alerjik reaksiyonları-geçirdiği
ameliyatlar-salondaki uygulamalardan etkilenebilecek
herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı)
Daha önce veya hangi sıklıkta ayni uygulamayı
yaptırmaktadır

3 – Müşteriyi ve ortamı hazırlama
- Çalışma ortamı temiz ve düzenli olmalı (1p)
- Yeterli ve uygun malzeme getirmeli (1p)
- Uygulama yapılacak bölge dezenfekte edilmeli (1p)
4-jel Tırnak Uygulaması

-Tırnak serbest uçları kenarlardan içe doğru oval
şeklinde törpülenir(2P)
-Tırnak diplerindeki ölü deri dril yada krong itilip
pens ile kesilmesi(2P)
-Tırnak yüzeyi D şeklinde siyah törpü ile törpülenip
yağının alınması(5P)
-Fırça ile tozların alınması(2P)
-Tırnak plağına mantar ilacı(dehydrator)
uygulanması(2P)
-Tırnak yağını almak için Nail Primer
uygulaması(6P)
-Tırnak plağına bonder sürülür jelin yapışması için
ve kuruması beklenir(2-3dk) (1P)
-Tırnak serbest ucuna şablon yerleştirilir ve ince kat
clear jel ile uzatılır. (2P)
-Cover jel sürülür ve yeniden clear jel sürülüp dril
veya buffer törpü ile pürüzlük olana kadar yüzeyi
törpülenir. (2P)
-Top coat uygulanır ve U.V konur(2-3 dk bekletilir)
(1P)

(3p)

(74p)

AÇIKLAMA

-Tırnağın yapısına uygun tips seçilip kenarları törpü
ile düzeltilir yapıştırıcı uygulayarak tırnağa doğru
bir şeklide takılması(8P)
-Tırnakları istenilen uzunluğa göre giyotin
makasıyla kesilmesi veya törpülenmesi(3P)
-Nail primer uygulaması(3P)
-Tırnağa yapıştırılan tip kısmı törpüleyerek
düzeltilmesi(3P)
-Clear jel ince kat olarak uygulanması(2P)
-Transparan jel dipten uca kenarlardan taşırmadan
dikkatlice sürülmesi ve bombe oluşturulması. (5P)
-Base uygulaması(3P)
-Tırnak şeklinin jel ile uygulanması(8P)
-Törpü- bufer uygulaması(3P)
-Topcoat uygulaması(2P)
-U.v de (2-3dk) kurutulması(1P)
5-Tırnak süsleme
-Verilen desenin fırça vb. araçlar kullanarak net bir
şekilde çizilmesi(5P)
-Desenin taşlar ve simlerle süslenmesi(5P)
-Çalışılan desenle tırnak boyunun doğru
kullanılması(3P)
6-Sonuç
-Jel uygulamasının düzgün olması(7P)
-Desenin temiz ve net olması(7P)
TOPLAM

Komisyon Üyesinin
Adı Soyadı

İmza

(13p)

(14p)

100P

