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AÇIKLAMALAR
KOD 815SBG056

ALAN Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

DAL/MESLEK Güzellik Uzmanı-Kuaför
MODÜLÜN ADI Takma Tırnaklar

MODÜLÜN TANIMI
Takma tırnak yöntem ve çeşitlerinin anlatıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL
Kozmetik, temel bakım ve el ayak bakımı derslerinde başarılı
olmak.

YETERLİK Takma tırnak takmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında takma tırnakları
tekniğine uygun takabileceksiniz.
Amaçlar
1. Takma tırnakları yapıştırarak tekniğine uygun

takabileceksiniz.
2. Akrilik sistemle tekniğine uygun takma tırnak

takabileceksiniz.
3. Dipping sistemle tekniğine uygun takma tırnak

takabileceksiniz.
4. Jelli sistemle tekniğine uygun takma tırnak

takabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Törpü, sünger törpü, elektrikli törpü cihazı, aseton, pamuk,
yapıştırıcı, takma tırnaklar, krong, manikür yastığı, manikür
havlusu, sandalye, havlu, manikür masası, tırnak pensi, su,
peçete, fırça, hazır kağıt kalıp, sabun, dezenfektan, primer sıvı
jel, kap, akrilik sıvı, akrilik fırça, akrilik pembe toz, bitirme
cilası, ultra-viyole cihazı, avokado yağı, tip, giyotin makası,
cila, bitirme cilası, jel, dezenfektan, tip, temizleyici sıvı,
koruyucu saydam jel.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her öğrenme faaliyeti sonunda verilen çoktan seçmeli, doğru
yanlış, eşleştirme ve boşluk doldurma değerlendirme soruları
ve uygulamalı sorularla kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Yaptığınız uygulamaların sonunda performans testi ile
kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Modül sonunda ise kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek
amacıyla, öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları
ile değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı, günümüz gelişen dünyasında çok önemli bir
sektör oluşturmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni araştırmalar yapılmakta ve
sonucunda bu alanla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeleri
yakından takip edebilmek için sektör çalışanlarının da yeteneklerini geliştirmeleri, bilgi
beceri ve alt yapı olarak yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle
çalışanlar teknolojiyi yakından takip edebilmeli, gelişmelerden haberdar olmalıdırlar.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı bünyesinde çok sayıda meslek dalı
barındırmaktadır. El ve ayak bakımı bunlardan sadece biridir. Öyle ki el ve ayak bakımı
içindeki takma tırnaklar konusu bile bugün birçok gelişmiş ülkede kendi başına bir meslek
dalıdır. Bu ülkelerde sadece takma tırnaklar için 1000–1500 saatlik eğitimler alınmaktadır.
Uzun yıllar klasik manikür pedikür anlayışı ile sınırlı olan el ve ayak bakımına artık
ülkemizde de takma tırnaklar konusu dahil olmuş ve hızla yaygınlaşmaya başlamıştır.

Hazırlamış olduğumuz bu öğrenme materyali, takma tırnaklar hakkında bilgi sahibi
olmanız amacıyla hazırlanmıştır. Bu modülü tamamladığınızda takma tırnak tekniklerini
tanıyabilecek, uygun ortam ve araç- gereç sağlandığında bu teknikleri uygulayabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 1

Bu faaliyetle; gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında, takma tırnakları tekniğine
uygun uygulayabileceksiniz.

 İnternet ortamından, kuaförlük ve kozmetik içerikli dergilerden, takma tırnakları
araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Parfümerilerde ve kozmetik reyonlarında takma tırnak çeşitlerinin hangi
şekillerde piyasaya sunulduğunu araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri
arkadaşlarınızla tartışınız.

 Kuaför, güzellik salonları ve manikür pedikür salonlarında takma tırnak
uygulamalarını izleyerek gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. TAKMA TIRNAKLAR

1.1. Tanımı

Tırnaklara uygulanabilen çeşitli şekil ve ölçülerde önceden hazırlanmış yapay
tırnaklardır.

1.2. Özellikleri

Takma tırnaklar plastik reçineden yapılır. Bu tırnaklara ‘Tip’ adı verilir. Çeşitli şekil
ve ölçülerde satılan tırnaklar müşteri tırnağına uygun olarak şekillendirilmelidir. Tırnaklar
çeşitli kalitelerde olduğu için uygulamaya dayanıklı ürünler tercih edilmelidir. Takma
tırnaklar el yakmayacak ısıda sıcak suya konularak yumuşatılıp, kesilip, kâğıt törpüyle
törpülenmelidir. Törpülenen takma tırnaklar, müşterinin tırnağının ovalliğine uygun olacak
şekilde iki elin baş ve işaret parmaklarıyla esnetilerek ovalleştirilir. Kullanılması gereken
yapıştırıcı kutunun içinde satılır. Üzerinde değerli taşlar, metal süslemeler, altın suyu ile
boyanmış olan takma tırnaklar, kolaylıkla çıkartılıp tekrar kullanılabilir. Üretici firmanın
talimatlarına uyarak kullanılmalıdır

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
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1.3. Kullanım Amacı

 Estetik görünüm sağlamak.
 Sararmış tırnakların görünümünü düzeltmek.
 Tırnakta beliren yaşlılık çizgilerinin görünümünü düzeltmek.
 Kaşık ya da karga burun tipli tırnaklara estetik görünüm kazandırmak.
 Psikolojik telkinle birlikte tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak.
 Doğal tırnakları çatlama ve kırılmalardan korumak.
 Kırılmış ya da çatlamış doğal tırnakların görünümünü düzeltmek.

1.4. Takma Tırnağın Uygulanmaması Gereken Durumlar

 Parmaklarda dolama rahatsızlıklarında
 Sulu yaralarda
 Alerjik durumlarda (Yapıştırıcı ve plastik maddelere)
 Tırnak mantar hastalıklarında

Müşteri takma tırnakta ısrar ediyorsa 48 saatten fazla kullanmaması gerektiği
tavsiyesinde bulunulmalıdır. Müşteri ve kendi sağlığınız açısından uygulama mutlaka
eldiven ile yapılmalıdır.

1.5. Kullanılan Araç - Gereçler

Törpü, aseton, pamuk, yapıştırıcı, takma tırnaklar, krong, manikür yastığı, manikür
havlusu, sandalye, havlu, masa, tırnak pensi, su, peçete, fırça, dezenfektan sıvısı. ( Bkz.
Manikür pedikür modülü)
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz.
 İş önlüğü giyiniz.

Resim 1.1: Manikür yastığı

 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz.
 Düzenli olunuz.
 Masanın üstüne araç gereçleri; törpü, aseton, pamuk, yapıştırıcı, takma tırnaklar

ve krong yerleştiriniz.
 Dikkatli olunuz.

Resim 1.2: Törpüler

Resim 1.3 Tip yapıştırıcı Resim1.4: fırçalı yapıştırıcı

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştiriniz.
 Nazik olunuz.
 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkatınız.
 Elleri dezenfekte ediniz. (uygun dezenfektan sıvı ile)
 Hijyen kurallarına uyunuz.
 Müşteriyi rahat bir konumda sandalye üzerine oturmasını sağlayınız.
 Müşterinin elini parmaklar aşağıya gelecek şekilde manikür yastığının üzerine

yerleştiriniz.
 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum olup olmadığını

anlamak için müşterinin ellerini inceleyiniz.
 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama yapmayınız ve

müşteriye doktora gitmesini öneriniz.
 Tırnaklara önceden sürülmüş ojeyi bir parça pamuğa dökülmüş aseton yardımı

ile temizleyiniz.
 Müşterinin tırnaklarına manikür yapılması uygun görülüyor ise ölü deriler fazla

alınmadan bakım yapınız.

Fazla alındığı takdirde takma tırnakların, tırnak dibiyle bitiminde doğal olmayan

görüntü oluşabilir. Ayrıca tırnak diplerinde kanama olabilir.

 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong yardımı ile geriye doğru itiniz.
 Müşteriye uygun takma tırnakları seçiniz.

Resim1.5:Takma tırnaklar (tipler)
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 İnce bir kâğıt törpü ile kolayca yapıştırmak için takma tırnakların arkalarını ileri
geri hareketlerle törpüleyiniz.

 Takma tırnağın, tırnak dibine yakın kısmını tırnağın şekline göre gerekiyorsa
kesip törpüleyiniz. Müşterinin kendi tırnaklarını şekline uygun halegetiriniz.

Resim 1.6: Fırçalar

 Takma tırnakların, yumuşayıp esneklik kazanması için birkaç dakika ılık suda
bekletiniz.

 Tırnakları sudan çıkarıp kurulayınız.
 Müşterinin tırnaklarının üzerini ince kâğıt törpü ile törpüleyiniz. Törpü tozlarını

tırnak üzerinden fırça ile temizleyiniz.
 Hazırlanan takma tırnakların çukur kısmına ve müşterinin tırnakları üzerine bir

miktar tırnak yapıştırıcısı sürünüz.
 Bir iki dakika yapıştırıcının kurumasını bekleyiniz.
 Başparmaktan başlayarak takma tırnağı müşterinin tırnağı üzerine, tırnak

dibinden itibaren yerleştirerek bastırınız.
 Yapıştırıcının etkisini göstermesi için bir iki dakika hafifçe bastırınız.
 Ucuna pamuk sarılmış ve asetona batırılmış bir çubuk ile taşan yapışkanı

dikkatlice temizleyiniz.
 Takma tırnağı istenen şekilde kesip törpüleyiniz.
 Törpü tozlarını tırnak üzerinden fırça ile temizleyiniz.
 Aynı işlemi bütün tırnaklara uygulayınız.
 Tırnağa oje sürmeden önce kurumasını bekleyiniz.
 Müşteriye önerilerde bulununuz.

 Tırnakları alevden uzak tutmasını söyleyiniz.
 Tırnakların sık sık sıcak suya tutulduğunda gevşeyebileceğini söyleyiniz.
 Tırnakların bir seferde en fazla 48 saat süre ile kullanılabileceğini

söyleyiniz.
 Herhangi bir iltihaplanma veya kaşınma gibi alerji belirtileri görüldüğünde

hemen çıkarması gerektiğini söyleyiniz.
 Müşteri tırnaklarını evde çıkarmak istiyorsa, tırnakları çıkarma

tekniklerini söyleyiniz.
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 Takma tırnaklar üzerindeki ojenin, asetonsuz oje çıkarıcı solüsyon ile
silinmesi gerektiğini söyleyiniz.

 Az yağlı, asetonsuz oje çıkarıcı solüsyonun tırnak kenarlarına sürülerek
yapıştırıcının yumuşatılması gerektiğini söyleyiniz.

 Tırnağı bir çubuk yardımıyla hafifçe kaldırarak çıkarması gerektiğini
söyleyiniz.

 Gereksiz yere güç kullanmamasını, tırnağın kolayca kalkabilecek duruma
gelene kadar tekrar oje çıkarıcı solüsyonu sürmesi gerektiğini söyleyiniz.

 Aynı solüsyon ile hem doğal tırnakların üstünü, hem de takma tırnakların
arkasında bulunan yapıştırıcı izlerini temizlemesini söyleyiniz.

 Çıkartılan takma tırnakların, yıkanarak kutuya yerleştirilmesini söyleyiniz.

Yapışkandan çıkan buhar toksin olduğu için solunum yolu ile içe çekilmemelidir.

Uygulama iyi havalandırılan bir odada yapılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz
davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 Masa üstüne manikür yastığını yerleştirdiniz mi?

2 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu serdiniz mi?

3 Masanın üstüne araç -gereçleri; törpü, aseton, pamuk,
yapıştırıcı, takma tırnaklar ve krong yerleştirdiniz mi?

4 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştirdiniz mi?

5 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkattınız mı?

6 Elleri dezenfekte ettiniz mi?

7 Müşteriyi rahat bir konumda sandalye üzerine oturttunuz mu?

8 Müşterini elini parmaklar aşağıya gelecek şekilde manikür
yastığının üzerine yerleştirdiniz mi?

9 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum
olup olmadığını anlamak için müşterinin elleri incelediniz mi?

10 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama
yapmadan doktora gitmesini önerdiniz mi?

11 Tırnaklara önceden sürülmüş ojeyi bir parça pamuğa dökülmüş
alkol ile temizlediniz mi?

12 Müşterinin tırnaklarına manikür yapılması uygun görülüyor ise
ölü deriler fazla alınmadan bakım yaptınız mı?

13 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong ile geriye doğru ittiniz mi?

14 Müşteriye uygun takma tırnakları seçtiniz mi?

15 İnce bir kâğıt törpü ile kolayca yapıştırmak için takma
tırnakların arkalarını ileri geri hareketlerle törpülediniz mi?

16 Takma tırnağın, tırnak dibine yakın kısmını tırnağın şekline göre
gerekiyorsa kesip törpülediniz mi?

17 Müşterinin kendi tırnaklarını şekline uygun hale getirdiniz mi?

18 Takma tırnakları yumuşayıp esneklik kazanması için birkaç
dakika ılık suda beklettiniz mi?

19 Tırnakları sudan çıkarıp kuruladınız mı?
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20 Müşterinin tırnaklarının üzerini ince kâğıt törpü ile törpülediniz
mi?

21 Hazırlanan takma tırnakların çukur kısmına ve müşterinin
tırnakları üzerine bir miktar tırnak yapıştırıcısı sürdünüz mü?

22 Bir iki dakika yapıştırıcının kurumasını beklediniz mi?

23 Başparmaktan başlayarak takma tırnağı müşterinin tırnağı
üzerine, tırnak dibinden itibaren yerleştirerek bastırdınız mı?

24 Yapıştırıcının etkisini göstermesi için bir iki dakika hafifçe
bastırdınız mı?

25 Ucuna pamuk sarılmış ve asetona batırılmış bir çubuk ile taşan
yapışkanı dikkatlice temizlediniz mi?

26 Takma tırnağı istenen şekilde kesip törpülediniz mi?

27 Törpü tozlarını tırnak üzerinden fırça ile temizlediniz mi?

28 Aynı işlemi bütün tırnaklara uyguladınız mı?

29 Tırnağa oje sürmeden önce kurumasını beklediniz mi?

30 Müşteriye önerilerde bulundunuz mu?

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma

31 Dikkatli oldunuz mu?

32 Hijyen kurallarına uydunuz mu?

33 İş önlüğü giydiniz mi?

34 Düzenli oldunuz mu?

35 Nazik davrandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Açıklama: Aşağıda bir grup çoktan seçmeli soru verilmiştir. Çoktan seçmeli sorularda
doğru cevabın önündeki harfi yuvarlak içine alınız.

1. Yapıştırılan takma tırnaklar hangi maddeden yapılır?
A) Plastikten yapılır.
B) Metalden yapılır.
C) Kâğıttan yapılır.
D) Lastik reçineden yapılır.

2. Takma tırnaklar, doğal tırnaklara zarar vermemek amacıyla en fazla ne kadar süre
kullanılmalıdır?
A) 3 gün
B) 2 gün
C) 1 hafta
D) 1 ay

3. Aşağıdakilerden hangisi yapıştırılan takma tırnakların kullanım amacıdır?
A) Tırnaktaki hastalığı tedavi etmek amacı ile
B) Özel günlerde görünümü güzelleştirmek amacı ile
C) Kırılan tırnağı yapıştırmak amacıyla
D) Tırnakların rengini değiştirmek amacıyla

4. Takma tırnakların esneklik kazanması için ne yapılır?
A) Isıtılır.
B) Asetonla silinir.
C) Cila sürülür.
D) Ilık suda bekletilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi yapıştırılan takma tırnak uygulamasında kullanılmaz?
A) Törpü
B) Yapıştırıcı
C) Ultra viyole cihazı
D) Tırnak pensi

ÖLÇME DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tırnaklar alevden uzak tutulmalıdır.
B) Tırnaklar sık sık sıcak suya batırılmalıdır.
C) Kolaylıkla çıkartılıp tekrar kullanılabilir.
D) Herhangi bir iltihaplanma veya kaşınma gibi alerji belirtileri görülürse hemen

çıkartılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

Bu faaliyetle gerekli ortam ve araç- gereç sağlandığında, akrilik sistemi tekniğine
uygun uygulaya bileceksiniz

 İnternet ortamından, kuaförlük ve kozmetik içerikli dergilerden, akrilik sistem
takma tırnakları araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Bu sektörle ilgili firmalardan akrilik sistem takma tırnak malzemelerini
araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

2. AKRİLİK SİSTEM TAKMA TIRNAKLAR

2.1. Tanımı

Özel olarak üretilmiş profesyonel ürünler kullanılarak uygulanan takma tırnak
tekniğidir.

2.2. Özellikleri

Akrilik sistem ilk olarak bir diş hekiminin diş protezinde akrilik maddesini kullanması
ile başladı. Akrilik sistem takma tırnak ise ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD de uygulanmıştır.

Başta ABD ve Avrupa da yaygın olarak kullanılmaktadır. Akrilik sistem toz pudra ve
likitten oluşan ikili sistemin adıdır. Tırnaklarda adeta yeni manikür yapılmış gibi kusursuz
bir görünüm yaratır. Doğal tırnaktan 80 kat daha dayanıklıdır. Her ne işle uğraşılırsa
uğraşılsın (Bilgisayar kullanımı, çamaşır, bulaşık, bahçe işleri dâhil) kolay kolay kırılmazlar.
Ayak tırnaklarına da uygulanabilir.

Akrilik sistem takma tırnak uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus,
kişinin parmak yapısı ve tırnak şeklidir. Kişiye uygun tarzda yapılmalıdır. Akrilik likitinin
yeni geliştirilmiş teknoloji ile azaltılmış da olsa keskin bir kokusu vardır. Ama koku bir
ürünün zararlı olduğu anlamına gelmez. Ürünler firmalar tarafından kombine halinde satılır

Akrilik sistem takma tırnak uygulamasında hazır kâğıt kalıp veya tip denen yapay
tırnak ucu kullanılır. Hazır kalıbın boşluk kısmı tırnak üzerine çizgili ve rakamlı olan
bölümü tırnağın uç kısmına gelecek şekilde yerleştirilir.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2
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Akrilik fırçanın ucu ile önce akrilik sıvısına sonra toza batırılarak fırça darbeleriyle
tırnak dibine fazla girmeden tırnak üzerine ve kalıp üzerine sürülür. Kuruduktan sonra
törpülenerek şekil verilir. Bitirme cilası sürüldükten sonra avokado yağı ile tırnak
diplerindeki etlere masaj yapılır. Bütün işlem 45 dakikada yapılır. Doğal tırnak uzamaya
başladığında takma tırnakla tırnak dibi arasındaki boşluk dip dolgusu denilen işlem yapılarak
doldurulur ve takma tırnağın kullanım süresi uzatılır.

 Kullanım Amaçları ( Bk. Faaliyet 1.)

 Takma Tırnağın Uygulanmaması Gereken Durumlar ( Bk. Faaliyet 1.)

2.3. Kullanılan Araç Gereçler

Manikür masası, sandalye, hazır kâğıt kalıp, tip, manikür yastığı, su, sabun,
dezenfektan, sıvı, aseton, pamuk, manikür havlusu, primer sıvı jel, kap, akrilik sıvı, akrilik
fırça, törpü, sünger törpü, akrilik pembe toz, cila, bitirme cilası, ultra-viyole cihazı, avokado
yağı.

Resim: 2.1: Akrilik uygulama seti
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UYGULAMA FAALİYETİ

Önlük Giyiniz

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz.

Düzenli Olunuz.

 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz.
 Masanın üstüne araç ve gereçleri, hazır kağıt kalıp, tip, manikür yastığı, manikür

havlusu, primer sıvı jel, kap, akrilik sıvı, akrilik fırça, törpü, sünger törpü, akrilik
pembe toz, cila, bitirme cilası, ultra-viyole cihazı, avokado yağını hazırlayınız.

 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştiriniz.

Güler Yüzlü Olunuz.

 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkatınız.
Hijyen Kurallarına Uyunuz.

 Elleri dezenfekte ediniz.

Resim 2.2: Dezenfektan

 Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştiriniz.
 Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde manikür yastığının

üzerine yerleştiriniz.

Nazik Olunuz.

 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum olup olmadığını
anlamak için müşterinin ellerini inceleyiniz.

Dikkatli Olunuz.

 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama yapmayınız ve
müşteriye doktora gitmesini öneriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Tırnakları, ince kâğıt törpü yardımı ile sağa sola hareketlerle törpüleyerek
kısaltınız.

Resim 2.3: Kısaltılmış tırnak

 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong yardımı ile geriye doğru itiniz.
Dikkatli Olunuz.

 Tırnak üzerindeki yağın alınması için alkol dökülmüş pamuk ile tırnağı siliniz.
 Tırnak üzerinin matlaştırılması için ince kâğıt törpü ile törpüleyiniz.
 Törpü tozlarını bir fırça ile temizleyiniz.
 Hazır kalıbın boşluk kısmını tırnak üzerine, çizgili ve rakamlı olan bölümünü

tırnağın uç kısmına gelecek şekilde yerleştiriniz.
 Tipi tırnak ayçası dışarıda kalacak şekilde tırnağa yapıştırınız.

Resim 2.4: Hazır kâğıt kalıp

Resim 2.5: Kâğıt kalıbın yerleştirilmiş hali
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Resim 2.6: Primer sıvı jel

 Primer fırçası ile sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için tırnak üzerine
sürünüz.

Resim 2.7: Akrilik pembe toz

 Akrilik pembe tozu küçük kap içine bir miktar dökünüz
 Diğer bir kap içine akrilik sıvısını dökünüz.

Resim 2.8: Akrilik sıvısı Resim 2.9: Küçük kap
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 Akrilik fırçasının ucunu önce sıvıya daha sonrada toza batırınız.

Resim 2.10: Akrilik fırça çeşitleri

 Tırnak dibine fazla gidilmeden fırça darbeleriyle tırnak üzerine ve istenilen
uzunlukta kalıp üzerine de sürünüz.

Resim:2.11: Akrilik malzemenin fırça ile tırnağa ve kalıba sürülmesi

 4 dakika kurumasını bekleyiniz.
 Kalıbı alttan parmaklar yardımı ile çekerek çıkartınız.

Resim 2.12 : Kalıptan çıkarılmış tırnak

 Kalıp çıkartıldıktan sonra tırnak üstü, yanları ve uç kısmı törpüleyerek şekil
veriniz.
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Titiz Olunuz.

Resim 2.13: Törpüleme

Resim 2.14: Sünger törpüler

 İnce sünger törpü ile tırnak üstünü tekrar törpüleyiniz.
 Bitirme cilasını tırnak üzerine fırça yardımıyla sürünüz.

Resim 2.15 : Bitirme cilasının sürülmesi
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Resim 2.16: Ultra-viyole cihazı

 Ultra viyole cihazında tırnakları 2 dakika kurutunuz.
 Avokado yağı ile tırnak diplerindeki etlere masaj yapınız.
 Bütün tırnaklara aynı işlemleri uygulayınız.

Resim 2.17: Tırnağın önceki hali Resim 2.18: Tırnağın sonraki hali

Takma tırnakların çıkarılması mutlaka uzman kişi tarafından yapılmalıdır.
Kullanıcısının kopartarak, kazıyarak çıkarmaya çalışması doğal tırnağa zarar verir.
Özel sıvısı kullanılarak çıkartılmalı sonrasında düzenli olarak tırnak yağı
kullanılmalıdır.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz
davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Masa üstüne manikür yastığını yerleştirdiniz mi?
2 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu serdiniz mi?
3 Masanın üstüne araç ve gereçleri hazırladınız mı?
4 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştirdiniz mi?
5 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkattınız mı?
6 Elleri dezenfekte ettiniz mi?
7 Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştirdiniz mi?
8 Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde

manikür yastığının üzerine yerleştirdiniz mi?

9 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum
olup olmadığını anlamak için müşterinin ellerini incelediniz
mi?

10 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa müşteriye
doktora gitmesini önerdiniz mi?

11 Tırnakları ince kağıt törpü yardımı ile sağa sola hareketlerle
törpüleyerek kısalttınız mı?

12 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong yardımı ile geriye doğru
ittiniz mi?

13 Tırnak üzerindeki yağın alınması için aseton dökülmüş pamuk
ile tırnağı sildiniz mi?

14 Tırnak üzerinin matlaştırılması için yumuşak törpü ile
törpülediniz mi?

15 Törpü tozlarını bir fırça ile temizlediniz mi?
16 Hazır kalıbın boşluk kısmını tırnak üzerine, çizgili ve rakamlı

olan bölümünü tırnağın uç kısmına gelecek şekilde
yerleştirdiniz mi?

17 Tipi tırnak ayçası dışarıda kalacak şekilde tırnağa yapıştırdınız
mı?

18 Primer fırçası ile sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için
tırnak üzerine sürdünüz mü?

19 Akrilik pembe tozu küçük kap içine bir miktar döktünüz mü?
20 Diğer bir kap içine akrilik sıvısını döktünüz mü?

21 Akrilik fırçasının ucunu önce sıvıya daha sonrada toza
batırdınız mı?

22 Tırnak dibine fazla gitmeden fırça darbeleriyle tırnak üzerine
ve istenen uzunlukta kalıp üzerine de sürdünüz mü?

23 4 dakika kurumasını beklediniz mi?
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24 Kalıbı alttan parmaklar ile çekerek çıkarttınız mı?
25 Kalıp çıkarıldıktan sonra tırnak üstü, yanları ve uç kısmı

törpüleyerek şekil verdiniz mi?
26 İnce sünger törpü ile tırnak üstünü tekrar törpülediniz mi?
27 Bitirme cilasını tırnak üzerine, fırça yardımıyla sürdünüz mü?
28 Ultra viyole cihazında tırnakları 2 dakika kuruttunuz mu?
29 Avokado yağı ile tırnak diplerindeki etlere masaj yaptınız mı?

30 Bütün tırnaklara sırasıyla aynı işlemleri uyguladınız mı?

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma

31 Dikkatli oldunuz mu?

32 Titiz davrandınız mı?

33 Hijyen kurallarına uydunuz mu?

34 İş önlüğü giydiniz mi?

35 Düzenli oldunuz mu?

36 Güler yüzlü oldunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Açıklama: Aşağıda bir grup çoktan seçmeli soru verilmiştir. Çoktan seçmeli sorularda
doğru cevabın önündeki harfi yuvarlak içine alınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi akrilik sistemi oluşturan ikili öğedir?
A) Takma tırnak-jel
B) Toz pudra-likit
C) Pudra- jel
D) Cila-toz pudra

2. Aşağıdakilerden hangisi akrilik sistem takma tırnakların kullanım amacı değildir?
A) Estetik görünüm sağlamak için,
B) Sararmış tırnakların görünümünün düzeltilmesi için,
C) Mantar ve sedef hastalığını tedavi etmek için
D) Tırnakta oluşan yaşlılık çizgilerinin görünümünün düzeltilmesi için,

3. Aşağıdakilerden hangisi akrilik sistem takma tırnağa zarar verir?
A) Toz pudra
B) Aseton
C) Likit
D) Cila

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
A) Akrilik sistem takma tırnaklar, doğal tırnakları sarartmaz.
B) Bu tip takma tırnaklar 2 gün süreyle kullanılır.
C) Doğal tırnağa zarar vermez
D) Kazıyarak çıkartılabilirler.

5. Aşağıdakilerden hangisi akrilik sistem takma tırnakların uygulanması sırasında dikkat
edilecek hususlardan birisi değildir?
A) Tırnak diplerindeki ölü deri krong yardımı ile geriye doğru itilir
B) Uygulamaya tırnak dibinden başlanır.
C) Akrilik fırçasının ucu önce sıvıya daha sonrada toza batırılır.
D) Tırnak üzerindeki yağın aseton dökülmüş bir pamukla alınması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tırnaklar alevden uzak tutulmalıdır.
B) Metal törpü ile törpülenmemelidir.
C) Kolaylıkla çıkartılıp tekrar kullanılabilirler.
D) Herhangi bir iltihaplanma veya kaşınma gibi alerji belirtileri görülürse hemen

çıkartılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3

Bu faaliyetle gerekli ortam ve araç-gereç sağlandığında, dipping sistemi tekniğine
uygun uygulayabileceksiniz.

 İnternet ortamından, kuaförlük ve güzellik bilgisi içerikli dergilerden, dipping
sistem takma tırnakları araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Bu sektörle ilgili firmalardan dipping sistem takma tırnak malzemelerini
araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

3. DİPPİNG SİSTEM TAKMA TIRNAKLAR

3.1. Tanımı

Özel olarak üretilmiş profesyonel ürünlerin, tırnaklara uygulanmasını sağlayan takma
tırnak tekniklerinden bir tanesidir.

3.2. Özellikleri

Dipping takma tırnak sisteminin akrilik sistemden farkı, tipin tırnak dibinden itibaren
yapıştırılmasıdır. Akrilik pembe toz ve yapıştırıcının birkaç kat sürülmesi ve törpülenmesiyle
şekil verilen bir sistemdir. Akrilik sıvısı kullanılmaz. Asetonlar, tiner, metal törpü ve metalik
tırnak makasları dipping sistem takma tırnaklara zarar verir.

 Kullanım Amaçları ( Bkz. Faaliyet 1.)
 Takma Tırnağın Uygulanmaması Gereken Durumlar ( Bkz. Faaliyet 1.)

3.3. Kullanılan Araç- Gereçler

Manikür masası, sandalye, manikür yastığı, manikür havlusu, su, sabun, dezenfektan,
aseton, pamuk, tip, primer sıvı jel, yapıştırıcı, giyotin makası, elektrikli törpü cihazı ve/veya
metal olmayan törpüler( kâğıt, karton vb.), sünger törpü, akrilik pembe toz, cila, bitirme
cilası, jel, ultra-viyole cihazı, peçete, avokado yağı

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3
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UYGULAMA FAALİYETİ

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz.

Dikkatli Olunuz.

 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz.
 Masanın üstüne araç ve gereçleri; manikür yastığı, manikür havlusu, tip, primer

sıvı jel, yapıştırıcı, giyotin makası, elektrikli törpü cihazı, sünger törpü akrilik
pembe toz, cila, bitirme cilası, jel, ultra-viyole cihazı, peçete, avokado yağını
hazırlayınız.

 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştiriniz.
 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkatınız.

Hijyen Kurallarına Uyunuz.

 Elleri dezenfekte ediniz.
 Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştiriniz.
 Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde manikür yastığının

üzerine yerleştiriniz.
 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum olup olmadığını

anlamak için müşterinin ellerini inceleyiniz.
 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama yapmayınız ve

müşteriye doktora gitmesini öneriniz.
 Tırnakları, törpü ile sağa sola hareketlerle törpüleyerek kısaltınız.
 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong yardımı ile geriye doğru itiniz.
 Tırnak üzerindeki yağı almak için alkol dökülmüş pamuk ile tırnağı siliniz.

Resim 3.1:Tırnakların törpülenmesi

 Tırnak üzerini matlaştırmak için yumuşak törpü ile törpüleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Resim 3.2:Tipin seçilmesi

 Törpü tozlarını bir fırça yardımı ile temizleyiniz
 Müşterinin tırnaklarına uygun tipi (takma tırnak) seçiniz.

Dikkatli Olunuz.

 Müşterinin tırnak şekline göre gerekiyorsa tipin dip kısmını makas ile kısaltınız.
 Primer fırçası yardımı ile sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için tırnak üzerine

sürünüz.
 Hazır tipin arkasındaki yapıştırılacak çukur kısma yapıştırıcı sürünüz.
 Tırnağa çapraz tutulan tipi tırnak ucundan dibine doğru bastırarak, içinde hiç

hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırınız.
 Tırnakları istenen uzunluğa göre giyotin makasıyla kesiniz.

Resim 3.3: Giyotin makası

Resim 3.4: Elektrikli törpü cihazı
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 Elektrikli törpü cihazının uç kısmına yuvarlak metal törpüyü takınız.

Resim 3.5 :Elektrikli törpü cihazı uçları

 Yuvarlak dönen elektrikli törpüyle tırnağa yapıştırılan dip kısmı törpüleyerek
düzeltiniz

 Tırnağın kesilen uç kısmını törpüyle düzeltiniz.

Resim 3.6: Tırnağa yapıştırıcı sürülmesi

 Tırnağın tümüne yapıştırıcı sürünüz.Yapıştırıcı sürdükten sonra tırnağı hemen
pembe toza batırınız.

 Yapıştırıcı ve toza batırma işlemini bir kez daha tekrarlayınız.

Resim 3.7: Tırnağın pembe toza batırılması
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Resim 3.8: Tırnağa cila sürülmesi

 Tırnağın tümüne fırça yardımı ile cila sürünüz ve cilanın kurumasını bekleyiniz.
 Tırnağın dip kısmını törpüleyerek inceltiniz.
 Tırnak üstünü sünger törpüyle törpüleyerek pürüzsüzleştiriniz.

Resim 3.9: İşlemin bitmiş hali

 Hem parlatmak hem de korumak için son kat cilasını fırça yardımıyla sürünüz.
 Tırnak diplerindeki etlere avokado yağını sürerek masaj yapınınız.
 Takma tırnakların çıkarılması mutlaka uzman kişi tarafından yapılmalıdır.

Kullanıcısının kopartarak, kazıyarak çıkarmaya çalışması doğal tırnağa zarar
verir. Özel sıvısı kullanılarak çıkartılmalı sonrasında düzenli olarak tırnak yağı
kullanılmalıdır
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz
davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Masa üstüne manikür yastığını yerleştirdiniz mi?
2 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu serdiniz mi?
3 Masanın üstüne araç ve gereçleri hazırladınız mı?
4 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştirdiniz mi?
5 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkamasını sağladınız mı?
6 Elleri dezenfekte ettiniz mi?
7 Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştirdiniz mi?
8 Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde manikür

yastığının üzerine yerleştirdiniz mi?
9 Tırnaklara uygulama yapılmasına uygun olmayan bir durum olup

olmadığını anlamak için müşterinin ellerini incelediniz mi?
10 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama

yapmamak ve müşteriye doktora gitmesini önerdiniz mi?
11 Tırnakları törpü yardımı ile sağa sola hareketlerle törpüleyerek

kısalttınız mı?
12 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong ile geriye doğru ittiniz mi?
13 Tırnak üzerindeki yağı almak için, alkol dökülmüş pamuk ile tırnağı

sildiniz mi?
14 Tırnak üzerini matlaştırmak için yumuşak törpü ile törpülediniz mi?
15 Törpü tozlarını bir fırça ile temizlediniz mi?
16 Müşterinin tırnaklarına uygun tipi (takma tırnak) seçtiniz mi?
17 Müşterinin tırnak şekline göre gerekiyorsa tipin dip kısmını makas

ile kısalttınız mı?
18 Primer fırçası ile, sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için tırnak

üzerine sürdünüz mü?
19 Hazır tipin arkasındaki yapıştırılacak çukur kısma yapıştırıcı

sürdünüz mü?
20 Tırnağa çapraz tutulan tipi tırnak ucundan dibine doğru bastırarak,

içinde hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırdınız mı?
21 Tırnakları istenen uzunluğa göre giyotin makasıyla kestiniz mi?
21 Elektrikli törpü cihazının uç kısmına yuvarlak metal törpüyü taktınız

mı?
23 Yuvarlak dönen elektrikli törpüyle tırnağa yapıştırılan dip kısmı

törpüleyerek düzelttiniz mi?
24 Tırnağın kesilen uç kısmını törpüyle düzelttiniz mi?
25 Tırnağın tümüne yapıştırıcı sürdünüz mü?
26 Yapıştırıcı sürdükten sonra tırnağı hemen pembe toza batırdınız mı?
27 Yapıştırıcı ve toza batırma işlemini bir kez daha tekrarladınız mı?
28 Tırnağın tümüne fırça ile cila sürdünüz mü ve cilanın kurumasını
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beklediniz mi?
29 Tırnağın dip kısmını törpüleyerek incelttiniz mi?
30 Tırnak üstünü sünger törpüyle törpüleyerek pürüzsüzleştirdiniz mi?
31 Hem parlatmak hem de korumak için son kat cilasını fırça

yardımıyla sürdünüz mü?
32 Tırnak diplerindeki etlere avokado yağını sürerek masaj yaptınız

mı?
33 Bütün tırnaklara aynı işlemleri uyguladınız mı?

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma

34 Önlük giydiniz mi?

35 Dikkatli oldunuz mu?

36 Hijyen kurallarına uydunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplandırarak
değerlendiriniz.

OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Açıklama: Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin yerleri boş bırakılmıştır. Boş
bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.

1. Dipping sistem takma tırnaklarda tip, tırnağın ………………………. itibaren
yapıştırılır.

2. Dipping sistem takma tırnak uygulamasında akrilik sıvısı yerine
…………………………….. kullanılır.

3. Elektrikli törpü cihazının uç kısmına …………………………… törpü takılır.

4. Tırnaklar istenilen uzunluğa göre ………………………. makasıyla kesilir.

5. Tırnak üstü pürüzsüzleştirmek için …………………. törpüyle törpülenir.

6. Hem parlatmak hem de korumak için ………………………………. fırça ile sürülür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4

Bu faaliyette uygun ortam ve araç- gereç sağlandığında, jelli sistemi tekniğine uygun
uygulayabileceksiniz

 İnternet ortamından, kuaförlük ve kozmetik içerikli dergilerden, jelli sistem
takma tırnakları araştırarak edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Parfümerilerde ve kozmetik reyonlarında jelli sistem takma tırnak
malzemelerini araştırınız ve elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

4. JELLİ SİSTEM TAKMA TIRNAKLAR

4.1. Tanımı

Özel olarak üretilmiş profesyonel ürünlerin, tırnaklara uygulanmasını sağlayan jel ve
ultra viyole cihazı kullanılarak yapılan takma tırnak tekniğidir.

4.2. Özellikleri

Dünyada en çok tercih edilen sistemdir. Tırnağın ucuna istenen uzunlukta plastik
tırnaklar yapıştırılır ve tırnağın üzeri birkaç kat jel malzeme ile doldurulur. Ultra viyole
lamba altında kurutularak şekil verilir ve oje sürülerek işlem tamamlanır. En az 30 gün
kullanım sonunda kendi tırnağı uzayacağı için dip dolgusu yapılarak tırnaklara bakım yapılır.
Akrilik sistemin taşıdığı özelliklere sahiptir.

Jelli sistem takma tırnak uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus,
kişinin parmak yapısı ve tırnak şeklidir. Kişiye uygun tarzda yapılmalıdır. Jeli sistem takma
tırnak uygulamasında tip denen yapay tırnak ucu kullanılır. Doğal tırnak uzamaya
başladığında takma tırnakla tırnak dibi arasındaki boşluk dip dolgusu denen işlem yapılarak
doldurulur ve takma tırnağın kullanım süresi uzatılır.

4.3. Kullanılan Araç-Gereçler

Manikür masası, sandalye, manikür yastığı, manikür havlusu, su, sabun, dezenfektan
sıvı, tip, primer sıvı jel, yapıştırıcı, giyotin makası, elektrikli törpü cihazı ve/veya metal
olmayan törpüler, sünger törpü, jel, ultra-viyole cihazı, temizleyici sıvı, koruyucu saydam
jel, peçete, törpü, aseton, pamuk, fırça, krong, akrilik pembe toz, cila, bitirme cilası, avokado
yağı.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4
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Resim 4.1: Jelli sistem takma tırnak set

 Kullanım Amaçları ( Bk. Faaliyet 1.)

 Takma Tırnağın Uygulanmaması Gereken Durumlar ( Bk. Faaliyet 1.)
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UYGULAMA FAALİYETİ

Önlük Giyiniz

 Masa üstüne manikür yastığını yerleştiriniz.
 Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz.
 Masanın üstüne araç ve gereçleri; manikür yastığı, manikür havlusu, tip, primer

sıvı jel, yapıştırıcı, giyotin makası, elektrikli törpü cihazı, sünger törpü, jel, ultra-
viyole cihazı, temizleyici sıvı, koruyucu saydam jel, peçeteyi hazırlayınız.

 Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştiriniz.

Nazik Olunuz.

 Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkatınız.
 Elleri dezenfekte ediniz.

Hijyen Kurallarına Uyunuz.

 Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştiriniz.
 Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde manikür yastığının

üzerine yerleştiriniz.
 Tırnaklarda uygulama yapılmasına engel bir durum olup olmadığını anlamak

için müşterinin ellerini inceleyiniz.
 Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama yapmadan, doktora

gitmesini öneriniz.
 Tırnakları, törpü ile sağa sola hareketlerle törpüleyerek kısaltınız.
 Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong ile geriye doğru itiniz.
 Tırnak üzerindeki yağı almak için alkol dökülmüş pamuk ile siliniz.
 Tırnak üzerini matlaştırmak için yumuşak törpü ile törpüleyiniz.
 Törpü tozlarını bir fırça yardımı ile temizleyiniz.
 Müşterinin tırnaklarına uygun tipi (takma tırnak) seçiniz.

Dikkatli Olunuz.

 Primer fırçası ile, sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için tırnak üzerine
sürünüz.

 Hazır tipin arkasındaki yapıştırılacak çukur kısma yapıştırıcı sürünüz.
 Tırnağa çapraz tutulan tipi tırnak ucundan dibine doğru bastırarak, içinde hiç

hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırınız.
 Fazla yapışkanı peçete ile siliniz.
 Tırnakları istenilen uzunluğa göre giyotin makasıyla kesiniz.
 Elektrikli törpü cihazının uç kısmına yuvarlak metal törpüyü takınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Yuvarlak dönen elektrikli törpüyle ve/veya metal olmayan törpüyle tırnağa
yapıştırılan dip kısmı, tırnak üstü kenarları ve tırnak ucunu törpüleyiniz.

Resim 4.2: Jel fırçası

 Sünger törpü ile tırnak üzerine törpüleyerek düzeltiniz.
 Şişe içinden fırça ile alınan jeli tırnağın orta kısmına koyunuz.

Resim 4.3 :Koruyucu saydam jel

 Jeli önce geriye sonra tırnak ucuna doğru fırça yardımıyla dikkatlice sürünüz.

Resim 4.4: Jel sürülmesi
 Tırnağı ultra viyole cihazına koyunuz.
 4 veya 5 dakika kadar kurumasını bekleyiniz.
 Ultra viyole cihazından çıkarılan tırnağın temizleyici sıvı dökülmüş peçete ile

temizleyiniz.
 Tırnağa jel sürme ve kurutma işlemini tekrar ediniz.
 Tırnağı temizleyici sıvı dökülmüş peçete ile siliniz.
 Sünger törpü ile tırnak üzerini törpüleyerek düzeltiniz.
 Tırnak üzerine, dipten başlayıp uca doğru fırça ile koruyucu saydam jeli son kat

olarak dikkatlice sürünüz.



37

 Tırnağı ultra viyole cihazına koyarak 2–3 dakika bekletiniz.
 Temizleyici sıvı ile tırnağı tekrar siliniz.
 Bütün tırnaklara aynı işlemleri sırayla uygulayınız.

Resim 4.5: Jelli sistem takma tırnaklar

Jelli sistem takma tırnakların çıkarma işlemi mutlaka tırnak teknisyeni tarafından
yapılmalıdır. Takma tırnaklar önce törpü ile inceltilir. İnceltilen tırnak yan kısmından
kaldırılır. Bu sırada tırnak kendisini bırakacaktır. Kullanıcısının kopartarak kazıyarak
çıkartmaya çalışması doğal tırnağa zarar verir. Sonrasında düzenli olarak tırnak yağı
kullanılmalıdır.
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yaptığınız çalışmaları ölçütlere göre değerlendirerek, eksik veya hatalı gördüğünüz
davranışlarınızı tamamlama yoluna gidiniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Masa üstüne manikür yastığını yerleştirdiniz mi?

2. Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu serdiniz mi?

3. Masanın üstüne araç ve gereçleri hazırladınız mı?

4. Müşteri ve uygulayıcı için sandalye yerleştirdiniz mi?

5. Müşterinin ellerini su ve sabun ile yıkattınız mı?

6. Elleri dezenfekte ettiniz mi?

7. Hazırlanan sandalye üzerine müşteriyi yerleştirdiniz mi?

8. Müşterinin elini parmaklar aşağı doğru gelecek şekilde manikür
yastığının üzerine yerleştirdiniz mi?

9. Tırnaklarda uygulama yapılmasına engel bir durum olup olmadığını
anlamak için müşterinin ellerini incelediniz mi?

10. Herhangi bir tırnak veya deri enfeksiyonu varsa uygulama
yapmadan doktora gitmesini önerdiniz mi?

11. Tırnakları, törpü yardımı ile sağa sola hareketlerle törpüleyerek
kısaltınız mı?

12. Tırnak diplerindeki ölü deriyi krong ile geriye doğru ittiniz mi?

13. Tırnak üzerindeki yağı almak için, alkol dökülmüş pamuk ile
sildiniz mi?

14. Tırnak üzerini matlaştırmak için yumuşak törpü ile törpülediniz mi?

15. Törpü tozlarını bir fırça ile temizlediniz mi?

16. Müşterinin tırnaklarına uygun tipi (takma tırnak) seçtiniz mi?

17. Primer fırçası yardımı ile, sıvı jelden, tırnağı dezenfekte etmek için
tırnak üzerine sürdünüz mü?

18. Hazır tipin arkasındaki yapıştırılacak çukur kısma yapıştırıcı
sürdünüz mü?

19. Tırnağa çapraz tutulan tipi tırnak ucundan dibine doğru bastırarak
içinde hiç hava kabarcığı kalmayacak şekilde yapıştırdınız mı?

20. Fazla yapışkanı peçete yardımı ile sildiniz mi?

21. Tırnakları istenilen uzunluğa göre giyotin makasıyla kestiniz mi?

22. Elektrikli törpü cihazının uç kısmına yuvarlak metal törpüyü
taktınız mı?
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23. Yuvarlak dönen elektrikli törpüyle ve/veya metal olmayan törpüyle
tırnağa yapıştırılan dip kısmı, tırnak üstü kenarları ve tırnak ucunu
törpülediniz mi?

24. Sünger törpü ile tırnak üzerine törpüleyerek düzelttiniz mi?

25. Şişe içinden fırça il alınan jeli tırnağın orta kısmına koydunuz mu?

26. Önce geriye sonra tırnak ucuna doğru fırça yardımıyla dikkatlice
sürdünüz mü?

27. Tırnağı ultra viyole cihazına koydunuz mu?

28. 4 veya 5 dakika kadar kurumasını beklediniz mi?

29. Ultra viyole cihazından çıkarılan tırnağın temizleyici sıvı dökülmüş
peçete ile temizlediniz mi?

30. Tırnağa jel sürme ve kurutma işlemini tekrar ettiniz mi?

31. Tırnağı temizleyici sıvı dökülmüş peçete ile sildiniz mi?

32. Sünger törpü ile tırnak üzerine törpüleyerek düzelttiniz mi?

33. Tırnak üzerine, dipten başlayıp uca doğru fırça ile koruyucu saydam
jeli son kat olarak dikkatlice sürdünüz mü?

34. Tırnağı ultra viyole cihazına koydunuz ve 2–3 dakika beklettiniz i?

35. Temizleyici sıvı ile tırnağı tekrar sildiniz mi?

36. Bütün tırnaklara aynı işlemleri uyguladınız mı?

Düzenli ve Kurallara Uygun Çalışma

37. Önlük giydiniz mi?

38. Dikkatli oldunuz mu?

39. Hijyen kurallarına uydunuz mu?

40. Nazik oldunuz mu?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Eksikliklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyette kazanmış olduğunuz bilgileri aşağıda verilen soruları cevaplayarak
değerlendiriniz.

Açıklama: Aşağıda bir grup çoktan seçmeli soru verilmiştir. Çoktan seçmeli sorularda
doğru cevabın önündeki harfi yuvarlak içine alınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi sadece jel sistemde kullanılan en belirgin malzemelerdendir?
A) Cila-toz pudra-jel
B) Toz pudra-likit- UV cihazı
C) Pudra- jel-akrilik fırça
D) UV cihazı-jel-elektrikli törpü cihazı

2. Aşağıdakilerden hangisi jelli sistem takma tırnakların kullanım amacıdır?
A) Tırnaklara kalıcı sağlamlık vermek için
B) Tırnak yeme alışkanlığından kurtulmak için
C) Mantar ve sedef hastalığını tedavi etmek için
D) ırnaklarda kalıcı renk değişikliği yaratmak için

3. Aşağıdakilerden hangisi jelli sistem takma tırnağa zarar vermez?
A) Metal törpü
B) Aseton
C) Primer sıvı jel
D) Tiner

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?
A) Jelli sistem takma tırnaklar, doğal tırnakları sarartır.
B) Bu tip takma tırnaklar 1 hafta süreyle kullanılır.
C) Üzerindeki oje asetonsuz çıkarıcı solüsyonla temizlenir.
D) Kazıyarak çıkartılabilir.

5. Jelli sistem takma tırnaklar nasıl çıkartılır?
A) Tırnak diplerindeki ölü derinin krong yardımı ile geriye doğru itilmesiyle
B) Törpü ile inceltilerek
C) Ultra viyole cihazında bekleterek
D) Aseton dökülmüş bir pamukla silinerek

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tamamı doğru ise bir sonraki faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu öğrenme materyalinde kazanmış olduğunuz yeterliği aşağıda verilen soruları

cevaplayarak değerlendiriniz.

Açıklama: Aşağıda size verilen cümleleri okuyarak yanlarındaki boşluklara doğru ise
(D) yanlışsa (Y) harfi koyunuz.

Yeterlilik Ölçme Soruları Doğru
(D)

Yanlış
(Y)

1 Yapıştırılan takma tırnaklar plastik reçineden yapılır.
2 Yapıştırılan takma tırnaklar tekrar kullanılmazlar
3 Yapıştırılan takma tırnakların yapıştırıcısından çıkan buhar toksin

olduğu için solunum yoluyla içe çekilmemelidir
4 Yapıştırılan takma tırnaklar sık sık sıcak suya batırılmamalıdır
5 Yapıştırılan takma tırnaklar, doğal tırnaklara zarar vermemek

amacıyla en fazla 1 ay süre kullanılabilir.
6 Akrilik sistem ilk olarak bir diş hekiminin 1960 yılında diş

protezinde akrilik maddesini kullanması ile başlamıştır.
7 Akrilik sistem takma tırnak uygulamasında tip denilen yapay

tırnak ucu kullanılır
8 Akrilik sistem takma tırnaklar özel asetonuyla çıkartılır.
9 Akrilik sistem takma tırnaklar darbelere karşı dayanıksızdır.
10 Primer sıvı jel tırnakları dezenfekte etmek için kullanılır.
11 Jelli sistemde tırnağın ucuna istenen uzunlukta plastik tırnaklar

yapıştırılır ve tırnağın üzeri birkaç kat jel malzeme ile doldurulur.
12 Jelli sistem takma tırnaklar ultra viyole cihazında bekletilerek

çıkartılır.
13 Jelli sistem takma tırnaklar doğal tırnaklara zarar verir.
14 Dipping sistemde tırnağa yapıştırıcı sürüldükten sonra pembe

toza batırılır.
15 Dipping sistemde tırnağın dip kısmı törpüleyerek inceltilmez.

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz.Eksiklerinizi
araştırarak ya da öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz.Cevap anahtarı
modülün sonundadır.

Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir sonraki modüle geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 B

4 D

5 C

6 B

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 B

4 A

5 B

6 C

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 CEVAP ANAHTARI

1 Dibinden

2 Yapıştırıcı

3 Yuvarlak

metal

4 Giyotin

5 Sünger

6 Son kat cilası

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 C

4 C

5 B

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 D

2 Y

3 D

4 D

5 Y

6 D

7 D

8 D

9 Y

10 D

11 D

12 Y

13 Y

14 D

15 Y
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