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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA ZERBITZU TERMALAK EMATEA ETA/EDO GAINBEGIRATZEA 
Baldintzatua 

Kodea  UF0092 
Lanbide-arloa IRUDI PERTSONALA 
Lanbide-eremua Estetika 
Profesionaltasun-ziurtagiria Hidrotermala Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Teknika hidrotermalak Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Diagnostikoaren arabera egokitutako zerbitzu termalak Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0061_3: TEKNIKA HIDROTERMALAK PROTOKOLO NORMALIZATUAK 
PERTSONALIZATUZ APLIKATZEA ETA GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB3, LB4, LB5, LB6, LB7, LB9 eta LB10 
lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bainu-teknikak ezarritako protokoloaren arabera aplikatzea, medikuaren aginduei jarraituz eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan. 

EI1.1 Bainu-motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen zainketa estetikoekin erlazionatzea. 
EI1.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera bainuak aplikatzeko egon litezkeen 
kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI1.3 Kontraindikazio erlatibo edo absolutu izan litezkeen larruazal-organoaren alterazioak eta arteria-presioa deskribatzea. 
EI1.4 Bainu totalak edo partzialak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak errespetatzea, halakorik 

badago. 
- Bainuen aplikazio-parametroak hautatzea —tenperatura eta iraupena—, bezeroaren kondizio organikoei eta sentikortasunari 

lotutako alderdiak errespetatuz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Bainuontzietan gehigarriak botatzea, haien konposizioa eta propietateak, uraren tenperatura eta abar aintzat hartuz, eta lan-

protokoloari eta fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan ezarritakoekin eta 

bezeroaren ongizatea egokia dela. 
- Jarrera-higienearekin lotutako arauak errespetatzea, tratamenduak irauten duen bitartean. 

EI1.5 Bainu mugimendudun orokorrak, tokikoak, partzialak eta abar —burbuilak, zurrustak, zurrunbiloak eta abar dituztenak— 
aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak errespetatzea, halakorik 

badago. 
- Zenbait parametro —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora— hautatzea, tratatu behar den eremuaren, eta bezeroaren 

kondizio organikoen eta ezaugarrien arabera, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
- Bezeroari laguntzea bainuontzian sartzen, eta leku eta modu egokian kokatzea. 
- Bainuak irauten duen bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Aldizka prozesuaren eboluzioa aztertuz, egiaztatzea aplikazio-parametroak bat datozela protokoloan ezarritakoekin eta 

bezeroaren ongizatea egokia dela. 
EI1.6 Urpeko zurrustekin masajea emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela eta modeloak erabiliz: 

- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera egiaztatzea eta 
protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 
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- Urpeko masaje-teknikak aplikatzea, prozedura-eskuliburuei jarraituz, tratamendu-protokolo pertsonalizatuan ezarritako 
gorputzeko eremuetan. 

EI1.7 Bainu-teknikak aplikatzean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza emateko kasu praktikoetan, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak identifikatzea, eta 
ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik 
dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro 
batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
 
A2: Presio-teknika hidrotermalak definitutako jarduera-jarraibideen arabera eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan aplikatzea. 

EI2.1 Presiopeko teknikak haien erabileren eta eraginen arabera sailkatzea. 
EI2.2 Bezeroaren kondizio organikoen eta sentikortasunaren eta aplikazio-eremuaren arabera presio-teknikak aplikatzeko egon 
litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak identifikatzea. 
EI2.3 Presio-teknika hidrotermalak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak errespetatzea, halakorik badago. 
- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu egokian 

kokatzea. 
- Teknika (zurrustak, dutxak edo presio-bainuak) aplikatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar 

dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko hartu behar diren 

neurriak deskribatzea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- Askotariko dutxak erabiliz teknikak aplikatzea, tenperatura eta denbora parametroak bezeroaren eta tratamenduaren 

ezaugarrien arabera hautatuz, protokolo pertsonalizatuarekin bat etorriz. 
- Zurrusta-teknikak aplikatzea, zenbait parametro hautatuz —presioa, tenperatura, distantzia eta behar den aplikazio-denbora—, 

manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera kontuan 
hartu beharrekoak kontuan hartuz. 

EI2.4 Dutxa azpian masajea emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela eta modeloak erabiliz: 
- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- Ustezko bezeroaren egoera aztertzea eta mediku-txostena interpretatzea eta medikuaren jarraibideak errespetatzea, halakorik 

badago. 
- Teknika gorputzeko zer zati partzialetan edo osotan aplikatu behar den identifikatzea eta bezeroa toki eta modu egokian 

kokatzea. 
- Teknika gauzatzen den bitartean hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak 

ematea bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroak hauskortasun kapilarra edo barizeak baditu, nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko edo saihesteko hartu behar diren 

neurriak deskribatzea. 
- Zenbait parametro hautatzea —presioa, tenperatura eta aplikazio-denbora—, ustezko bezeroaren egoera egiaztatzea eta 

protokolo pertsonalizatuan ezarritako jarraibideak betetzea. 
- Masaje-teknikak aplikatzea, manipulazioak trebeziaz eginez, eta protokolo pertsonalizatuan aurreikusitako sekuentziaren eta 

ordenaren arabera kontuan hartu beharrekoak kontuan hartuz. 
EI2.5 Presio-teknika hidrotermalen zerbitzua ematen den bitartean edo ondoren gertatzen diren istripuetan edo nahi ez diren 
erreakzioetan lehen laguntza emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak identifikatzea, eta 
ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik 
dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro 
batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
 
A3: Sauna eta lurrun-bainuekin teknika hidrotermalak aplikatzea, definitutako prozeduren eta jarduera-jarraibideen arabera, segurtasun- eta 

osasun-baldintzetan. 
EI3.1 Sauna-motak eta lurrun-bainu motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen zainketa estetikoekin 
erlazionatzea. 
EI3.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera saunak eta lurrun-bainuak aplikatzeko 
egon litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI3.3 Bezeroa sauna edo lurrun-bainu totalak edo partzialak jasotzeko edo estufa termalak erabiltzeko prestatzeko eta kokatzeko kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
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- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla hartu behar duen bainurako edo saunarako. 
- Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela saunak edo lurrun-bainuak erabiltzeko. 
- Bezeroa saunarako edo lurrun-bainurako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat hartuta. 
- Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea 

bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 

EI3.4 Saunak edo lurrun-bainuak edo estufa termalak erabiltzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 
- Parametroak hautatzean, sauna eta lurrun-bainu bakoitzaren ezaugarriak errespetatzea, baita bezeroaren egoera organikoari 

eta sentikortasunari lotutakoak ere. 
- Lurrun-bainuen edo estufa termalen zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —tenperatura, 

hezetasun-maila, tratatu behar den eremua eta aplikazio-eremua— errespetatuz, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta 
ordenaren arabera. 

- Sauna-zerbitzuetarako jarraibide espezifikoak betetzea, zenbait parametro —tenperatura, hezetasun-maila eta aplikazio-
denbora— errespetatuz, protokoloan aurreikusitako sekuentziaren eta ordenaren arabera. 

- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 
EI3.5 Sauna-zerbitzuak eta lurrun-bainuak ematean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza emateko kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak identifikatzea, eta 
ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik 
dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro 
batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
 
A4: Presiorik gabeko teknika hidrotermalak definitutako jarduera-jarraibideen arabera eta segurtasun- eta osasun-kondizioetan aplikatzea. 

EI4.1 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak haien eraginen, erabileren eta kontuan hartu beharrekoen arabera sailkatzea, eta egin 
daitezkeen teknika hidrotermalekin erlazionatzea. 
EI4.2 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak aplikatzean zer material osagarri, euskarri, kosmetiko, produktu eta gehigarri erabil 
daitezkeen azaltzea, zer tratamendu hidrotermaletan sartzen diren esatea. 
EI4.3 Presiorik gabeko teknika hidrotermalak aplikatzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- - Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla teknika aplikatzeko. 
- - Egiaztatzea bezeroaren egoera fisikoa egokia dela teknika aplikatzeko. 
- - Bezeroa aplikaziorako toki egokian kokatzea, aplikazioa totala edo partziala den aintzat hartuta. 
- - Prozesuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea 

bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- - Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
- - Teknika —langarreztatzea, afusioa, ikuztea, bilgarria, konpresa, fomentua— eta behar diren produktuak edo euskarriak —

bendak, eskuzorroak, konpresak, kosmetikoak, produktuak eta abar— hautatzea, bezeroaren egoera organikoari eta 
sentikortasunari lotutako ezaugarriak eta ezarritako protokoloa errespetatuz. 

- - Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, eta, aldi berean, bezeroaren egoera aztertzea. 
EI4.4 Presiorik gabeko zerbitzu hidrotermalak ematean izandako istripuetan edo erreakzio kaltegarrietan lehen laguntza emateko kasu 
praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak identifikatzea, eta 
ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik 
dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro 
batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
 
A5: Zehaztutako prozedura eta jarraibideen arabera eta higiene- eta segurtasun-kondizioetan aplikatzea zirkuitu eta korridore termaletako 

zerbitzuetarako prozedura espezifikoak. 
EI5.1 Zirkuitu eta korridore termal motak haien eraginen eta erabileren arabera sailkatzea, eta egin daitezkeen zainketa estetikoekin 
erlazionatzea. 
EI5.2 Bezeroaren kondizio organikoekin eta sentikortasunarekin lotutako alterazioen arabera zirkuitu termaletako zerbitzuak emateko 
egon litezkeen kontraindikazio erlatibo edo absolutuak eta kontuan hartu beharrekoak azaltzea. 
EI5.3 Zirkuitu termaletan zerbitzuak emateko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Egiaztatzea bezeroaren jantziak eta osagarriak egokiak direla zirkuiturako. 
- Zirkuitua osatzen duten teknikekiko sentikortasuna eta bezeroaren egoera organikoa identifikatzea. 
- Zerbitzuan zehar hartu behar dituen posizio eta jarrerei eta egin behar dituen mugimenduei buruzko jarraibideak ematea 

bezeroari, eta sumatuko dituen sentsazioen berri ematea. 
- Bezeroari jakinaraztea langileei abisua emateko eta alarma jotzeko mekanismoak zein diren. 
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- Bezeroari jakinaraztea zer ibilbide egin behar duen zirkuitu termalaren erabilera eta aprobetxamendua optimizatzeko. 
- Zirkuitu gidatuen kasuan, tekniken denborak kontrolatzea, eta bezeroa tekniketara gidatzea eta laguntzea, eta banakako 

teknikak erabiltzea (zurrustak, dutxak, langarreztatzeak eta abar). 
- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, galdera egokiak eginez eta prozesuan zehar bezeroak egiten dituen oharrei jaramon 

eginez. 
EI5.4 Zirkuitu termaletako zerbitzuetan nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko eta/edo lehen laguntza emateko kasu praktikoetan, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroarengan teknikak aplikatzen diren bitartean agertutako nahi gabeko eraginak edo erreakzio kaltegarriak identifikatzea, eta 
ohartzea aplikazioa bertan behera utzi beharra dagoen eta, hala badagokio, bezeroa medikuaren kontsultara bideratu beharrik 
dagoen. 

- Istripuren bat gertatzen bada nola jokatu behar den deskribatzea: lehen laguntza ematea, eta, beharrezkoa bada, osasun-zentro 
batera eramatea kondizio egokietan. 

- Teknika gauzatzen den bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak euskarri egokian erregistratzea. 
A6: Zerbitzu hidrotermalak erabiltzean laneko arriskuak eta nahi ez diren erreakzioak prebenitzeko jarraibide espezifikoak aplikatzea. 

EI6.1 Arrisku-faktoreak sailkatzea: pertsonalak, instalazioenak, ekipoenak, teknikenak. 
EI6.2 Zerbitzua jaso behar duen pertsonarengan nahi ez diren erreakzioak saihesteko jarraibiderik garrantzitsuenak deskribatzea, 
teknika hidrotermal bakoitzaren erabilerak eta kontraindikazioak aintzat hartuta. 
EI6.3 Zerbitzu hidrotermaletan laneko arriskuak prebenitzeko protokoloak egitea. 
EI6.4 Zerbitzu hidrotermaletan istripuak edo nahi ez diren erreakzioak gertatzen direnean jarduteko jarraibideak deskribatzea. 

 
A7: Zerbitzu hidrotermalen kalitatea ebaluatzeko irizpideak aplikatzea, protokoloan definitutako baliabideak eta euskarriak erabiliz. 

EI7.1 Zerbitzuaren kalitaterako erabakigarriak diren alderdiak identifikatzea, teknika hidrotermalak aplikatzeko prozesuak aztertuz. 
EI7.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, teknika hidrotermalen aplikazio-prozesuaren eta azken 
emaitzaren eta jasotako arreta pertsonalaren ebaluazioa detektatzeko aukera ematen duten behaketa-teknikak erabiltzea eta galdera 
tipoak egitea. 
EI7.3 Ematen den zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak eta bezeroarentzako arretakoak aztertzea. 
EI7.4 Instalazioentzako, baliabide teknikoentzako eta produktuentzako kalitate-arauak deskribatzea, gutxieneko estandarrak eta 
egindako jardueren erregistroa ziurtatzeko. 
EI7.5 Zerbitzua emateko prozesuaren nahiz lortutako emaitzen kalitatea ebaluatzeko aukera ematen duten irizpideak zehaztea eta 
azaltzea. 
EI7.6 Zerbitzu hidrotermalak ebaluatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko prozesuetako kalitate-adierazleak identifikatzea. 
- Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako anomaliak haiek gertatutako fasearekin lotzea. 
- Teknika hidrotermalak aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea, eta haien kausak aztertzea eta baloratzea. 
- Zerbitzu hidrotermaletako desbideratze-kasuetarako, lortutako emaitzak espero zirenetara egokitzeko eta zerbitzua 

optimizatzeko neurriak proposatzea. 
- Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta zerbitzu hidrotermal hobeak emateko neurri 

zuzentzaileak proposatzea. 
EI7.7 Espero gabeko egoeretan edo zerbitzu hidrotermalaren kalitateari eragiten dioten gorabeheretan jarduteko arauak ezartzeko 
irizpideak deskribatzea. 

 
Edukiak 
1.  Bainuetan ura aplikatzeko ekipoak eta teknikak 

- Ekipoak: askotariko bainuontziak. 
- Bainu-teknikak: bainu orokorrak edo osoak, kontraste-bainuak, partzialak eta abar. 
- Bainu-teknika mugimendudunak: burbuilak, hidromasajea, zurrunbiloak eta abar (osoak, partzialak). 
- Bainu gehigarridunak: esentzia-oliodunak, oxigenodunak, ozonodunak, karbogaseosoak, apardunak, korronte galvanikodunak, 

ultrasoinudunak eta abar. 
- Teknika bereziak: urpeko eskuzko zurrusta. 
- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo normalizatuak eta pertsonalizatuak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Aplikazio partzialeko edo totaleko teknikak. 
- Bainu-tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

 
2.  Ura presiopean aplikatzeko ekipoak eta teknikak 

- Ekipoak: dutxak eta zurrustak. 
- Dutxa osoak edo partzialak. 

• Tenperatura desberdinetakoak. 
• Zirkularrak, bertikalak, ur-jauzi erakoak. 
• Presio handiko zurrusta, filiformea. Kontraste-zurrusta. 
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• Teknika bereziak: dutxa azpiko masajea. 
• Korridoreak. beste batzuk. 

- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo normalizatuak eta pertsonalizatuak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Aplikazio partzialeko edo totaleko teknikak. 
- Erlazionatutako teknikak. 
- Presiopeko tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

 
3.  Ura bero lehorrarekin edo hezearekin aplikatzeko teknikak eta moduak 

- Ekipoak: saunak, berogailuak, lurrun-bainuak eta abar. 
- Ekipoen prestaketa eta programazioa. 
- Protokolo pertsonalizatuak. 
- Aplikazio osoak edo partzialak. 
- Lan-metodoak: prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Kontuan hartu beharrekoak. 
- Lurrun-tekniken eraginak, erabilerak eta kontraindikazioak. 

 
4.  Hidroterapia partzialeko teknikak. Ura presiorik gabe aplikatzeko ekipoak eta metodoak. 

- Hidroterapia-teknika partzialak: motak eta sailkapena. 
- Bilgarriak, konpresak, fomentuak, afusioak, ikuzteak eta langarreztatzeak erabiltzeko teknikak. 
- Prozesuen jarraipena eta kontrola egiteko jarraibideak. 
- Hidroterapia-tekniken eraginak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

 
5.  Teknika hidrotermalen zerbitzuetako higienea, segurtasuna eta arriskuen prebentzioa 

- Teknika hidrotermalak aplikatzeko erabiltzen diren ekipo eta tresnen higiene, desinfekzio eta esterilizaziorako baliabideak eta 
teknikak. 

- Zentro termaletako higiene- eta segurtasun-arauak. Lan-arriskuen prebentzioa. 
- Teknika termalak aplikatzeko segurtasun- eta higiene-arauak. 
- Uren kutsadura bakteriologikoa. 
- Ingurumen-kudeaketa: energia aurreztea, uraren kudeaketa, hondakinen kudeaketa. 
- Zerbitzu hidrotermaletan gerta litezkeen istripu-motak. 
- Larrialdi-egoeretan jarduteko protokoloak. 
- Zentro termalen esparruko laneko arriskuen prebentzioa. 
- Instalazioekin erlazionatutako istripuak. 
- Bezeroarekin erlazionatutako istripuak edo nahi ez diren erreakzioak. 
- Profesionalekin erlazionatutako istripuak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko bete beharreko jarraibideak. 

 
6.  Kalitatea zerbitzu hidrotermaletan 

- Zerbitzu hidrotermalak ematen dituzten zentroen kalitateari buruzko araudia. 
- Teknika hidrotermalen bidez ematen den zerbitzu baten kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Kalitatea ebaluatzeko behaketa-teknikak eta galderak. 
- Zerbitzua eta bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 
- Zerbitzu hidrotermala ematean izandako desbideratzeak identifikatzea. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 Batxilergoko titulua izatea. 
 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
 Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
UF0091 gainditua izan behar du: Diagnostikoaren arabera egokitutako zerbitzu termalak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Hidrotermala 
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