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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0794_3 ILE-APAINDEGIETARAKO ETA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIO ETA PRODUKZIO 
ESZENIKOETARAKO PROTOKOLO TEKNIKOAK ETA ORRAZKERAK EGITEA gaitasun-ataleko LB2, LB5, LB6, LB7, LB8 eta LB9 
lanbide-burutzapenekin, aldi baterako ile-aldaketak, ile bilduak eta ile-akaberak egiteari dagokionez.
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Profesionala prestatzeko eta babesteko eta bezeroaren arretarako behar diren elementu teknikoak edo elementu osagarriak aukeratzea, 
baldintza higieniko-sanitarioak bermatuz. 

EI1.1 Ile-apainketa klasiko eta aurreratuko prozesuak egiteko behar diren guneak, bitartekoak, ekipoak eta kosmetikoak deskribatzea. 
EI1.2 Higienerako, egokitzapenerako, forma- eta kolore-aldaketetarako kosmetikoak konposizioaren, forma kosmetikoaren eta ilean 
eragin ditzaketen efektuen arabera sailkatzea. 
EI1.3 Profesionalak komunikazioan eta bezeroarenganako arretan jarraitu beharreko irudiari lotutako urratsak deskribatzea. 
EI1.4 Ile-apainketako prozesuetan bezeroa kokatzeko eta babesteko kondizioak deskribatzea.  
EI1.5 Produktuek erreakzio kaltegarriak eragitea saihesteko bezeroa babesteko kondizioak azaltzea. 
EI1.6 Ilea prestatzeko formak deskribatzea, gero aztertzeko eta baloratzeko. 
EI1.7 Egin daitezkeen tekniken eta orrazkera-estilo eta orrazkera bilduen estiloen arabera egiten diren ile-bereizketa eta -zatiketa motak 
azaltzea. 
EI1.8 Orrazkerak egiteko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Lortu nahi den emaitza lortzeko egokienak diren ilerako higiene- eta egokitzapen-kosmetikoak deskribatzea. 
- Hainbat orrazkera-mota eta orrazkera bildu mota finkatzeko eta haiei akabera emateko erabili behar diren forma kosmetikoak 

eta aktibo kosmetikoak adieraztea. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kolorea aldatzeko eta aldi baterako forma aldatzeko kasu praktikoetan:  

- Oxidazio bidezko tinduak eman aurretik eta eman ondoren hartu behar diren neurri prebentiboak eta babes-neurriak 
deskribatzea. 

- Forma-aldaketa iraunkorrerako kosmetikoak eman aurretik eta eman ondoren hartu behar diren neurri prebentiboak eta babes-
neurriak deskribatzea. 

- Kosmetikoak aukeratzea, eta haien printzipio aktiboak eta jarduera-mekanismoak deskribatzea. 
- Kosmetikoak eman aurretik, haiek prestatzeko egin behar diren eragiketak egitea. 

EI1.10 Profesionalak laneko teknikekin lotuta hartu behar dituen jarrera anatomiko egokienak azaltzea. 
A2: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten aldi baterako forma-aldaketak 
aplikatzea. 

EI2.1 Aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoak azaltzea, eta aldaketa haiek ile-zuntzean dituzten eraginak adieraztea. 
EI2.2 Forma aldi baterako aldatzeko tekniken aukeraketan edo bazterketan eragiten duten faktoreak detektatzea. 
EI2.3 Molde-mota desberdinak erabiliz egindako aldi baterako kizkurtzean lortzen diren emaitzak zehaztea. 
EI2.4 Moldeak ordena eta norabide desberdinetan jarriz marrazkiak egitea, eta lortu nahi diren emaitzekin erlazionatzea. 
EI2.5 Aldi baterako ile-aldaketen prozesuen faseak deskribatzea, fase bakoitzean egin beharreko eragiketa teknikoak eta esku hartzen 
duten ekipoak eta kosmetikoak adieraziz. 
EI2.6 Aldi baterako forma-aldaketak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Orrazkera edo orrazkera bildua egiteko behar diren produktuak, tresnak eta osagarriak aukeratzea eta prestatzea. 
- Bezeroa egoki kokatu dela eta bezeroa eta profesionala babesteko neurriak behar bezala aplikatu direla gainbegiratzea. 
- Aldi baterako aldaketak egiteko ilearen higienerako egin behar diren eragiketa teknikoak gainbegiratzea. 
- Produktu egokitzailea eta finkatzailea fabrikatzailearen gomendioei jarraituz ematea. 
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- Hainbat orrazkera-estilo abiapuntu gisa hartuta, haiek egiteko oinarri gisa balioko duten muntaketak egitea. 
- Orrazkerari akabera emateko produktuak ematea. 

A3: Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko oinarri gisa balioko duten forma-aldaketa iraunkorrak 
egitean, zuzentze- eta gainbegiratze-teknikak aplikatzea. 

EI3.1 Forma-aldaketa iraunkorren oinarri zientifikoak azaltzea, eta aldaketa haien ezaugarriak adieraztea. 
EI3.2 Forma-aldaketa iraunkorrerako kosmetiko erreduktoreen aukeraketan eragiten duten faktoreak detektatzea. 
EI3.3 Molde-mota desberdinak erabiliz eta moldeak sustraiarekiko desberdin kokatuz egindako kizkurtze iraunkorrean lortzen diren 
emaitzak zehaztea. 
EI3.4 Moldeak ordena eta norabide desberdinetan jarriz marrazkiak egitea, eta lortu nahi diren emaitzekin erlazionatzea. 
EI3.5 Ilean forma-aldaketa iraunkorrak egiteko prozesuaren faseak azaltzea, fase bakoitzean egin beharreko eragiketa teknikoak eta 
esku hartzen duten ekipoak eta kosmetikoak adieraziz. 
EI3.6 Forma-aldaketa iraunkorrak egiteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Produktuak aukeratzea eta, ile-motaren eta ilearen egoeraren arabera, indar eta dosimetria espezifikoarekin prestatzea, eta 
moldeak ilearen luzeraren eta dentsitatearen arabera aukeratzea eta prestatzea. 

- Forma-aldaketa iraunkorrak egitean bezeroa babesteko neurriak aplikatzen direla gainbegiratzea. 
- Forma-aldaketa iraunkorra egin aurretik ilearen higienerako emateko xanpu egokia aukeratzea. 
- Sekzioak aukeratutako muntaketaren arabera adieraztea. 
- Kosmetiko erreduktorea modu homogeneoan, forma zuzena, zeharkakoa edo beste teknika batzuk erabiliz, ematen dela 

gainbegiratzea. 
- Esposizio-denbora gainbegiratzea eta likido erreduktorea uretan nola kentzen den eta neutralizatzailea nola ematen den 

gainbegiratzea, kizkurra kontrolatzeko behar den jarduera-denbora kontrolatuz. 
A4: Orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko teknikak lan tekniko desberdinak konbinatuz aplikatzea, bezeroaren, ikus-entzunezko 
bitartekoen, bitarteko eszenikoen eta publizitate-bitartekoen eskaeretara eta beharretara egokitzeko. 

EI4.1 Orrazkerak eta orrazkera bilduak egitean eragiten duten estilismoko, argiztapeneko, mugimenduko, inguruneko eta espazio-
denborako ezaugarriak deskribatzea, erakutsiko diren ingurune edo jarduera sozialen arabera. 
EI4.2 Txirikordak/orrazkera okerrak, ile-kiribilak, kardatzeak eta beste teknika batzuk eta ile-eranskinak eta bestelakoak finkatzeko 
teknikak deskribatzea, kardatzearen uniformetasun-, kontrol- eta akabera-parametroak eta haiek egiteko behar den merkataritza-
denbora kontuan hartuz. 
EI4.3 Obalo-mota bakoitzean egin daitezkeen orrazkeren eta orrazkera bilduen eskema bat egitea, eta haien berezitasunak aztertzea 
estilo desberdinak erabiliz zuzentzeko. 
EI4.4 Kolorea emateko, mozteko eta forma aldatzeko tekniken protokoloak orrazkera-estilo bakoitzera egokitzea, bezeroaren eta/edo 
ikus-entzunezko bitartekoen ezaugarriak eta beharrak kontuan hartuta. 
EI4.5 Ile-apainketako teknika desberdinak konbinatuz —adibidez, kolorea, mozketa, aldi-baterako forma-aldaketa eta akaberak— 
orrazkerak egitea panpina eta modeloetan. 
EI4.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, orrazkera bilduak egitea panpinetan, ile-eranskinak eta 
apaingarriak egokituz. 
EI4.7 Historiako orrazkera bat ikus-entzunezko bitarteko bateko —esaterako, argazkia, bideoa eta zinema— modelo batean egiteko 
kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Modeloaren eta lortu nahi den orrazkeraren arteko desberdintasunak adieraztea, luzerari, koloreari, bolumenari, testurei, 
simetriei, formei eta bestelakoei dagokienez. 

- Orrazkera egitean eragina dutelako kontuan hartu beharreko ikus-entzunezko bitartekoaren ezaugarriak adieraztea. 
- Modeloan egin beharreko aldaketak eta aplikatu beharreko teknikak adieraztea. 
- Ile-protesiak —ile-eranskin, ileordeak eta/edo ile-luzapenak— jartzea beharrezkoa den ala ez zehaztea. 
- Azken emaitza lortzeko egokienak diren kosmetikoak deskribatzea, eta teknika bakoitzarekin lotzea. 
- Erabili behar diren osagarriak eta ezarkinak adieraztea. 
- – Kosmetikoek orrazkeren akaberetan eta finkatzean duten eragina deskribatzea. 

EI4.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, hauek egitea: 
- Ibiltokirako hainbat estilotako orrazkerak eta orrazkera bilduak, apaingarriak eta ile-eranskinak erabiliz. 
- Argazki bidezko publizitate-iragarkietarako orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak. 
- Telebistako publizitate-iragarkietarako orrazkerak eta/edo orrazkera bilduak. 
- Zinemarako orrazkera eta/edo orrazkera bilduak. 
- Antzerkirako orrazkera eta/edo orrazkera bilduak. 

A5: Ile-apaindegiko, ikus-entzunezko bitartekoetako eta produkzio eszenikoetako orrazkerak eta orrazkerak bilduak egiteko zerbitzuen 
kalitatea zehazten duten parametroak ebaluatzea. 

EI5.1 Orrazkerak eta orrazkera bilduak egiteko prozesuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea zerbitzuaren kalitatea eta 
bezeroaren gogobetetze-maila zehazteko. 
EI5.2 Lortutako emaitzetan aurreikusitako emaitzekiko gertatutako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea. 
EI5.3 Zerbitzuan hutsuneak eragin ditzaketen kausa teknikoak, bezeroarenganako arreta pertsonalekoak eta bezeroarekiko 
komunikaziokoak zerrendatzea. 
EI5.4 Zerbitzua emateko prozesua eskematizatzea, eta detektatutako desbideratzeak haiek gertatutako faseekin lotzea. 
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EI5.5 Zerbitzuko hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko neurriak aplikatzea, etengabeko hobekuntzarako. 
 
Edukiak 
1. Orrazkera, akabera eta orrazkera bilduetarako kosmetiko eta aparatu espezifikoak. 

- Kosmetikoak:  
• Konposizioa, forma kosmetikoak eta jarduera-mekanismoak. 
• Hautatze-irizpideak eta jarraibideak, hauen arabera: 

o Ile-mota eta ilearen egoera. 
o Aplikatu beharreko teknika. 
o Orrazkeraren, akaberaren eta/edo orrazkera bilduaren iraupen-denbora. 
o Ingurune-kondizioak: kanpoaldea, platoa, beste batzuk. 
o Ekitaldi-motak: ezkontza, fantasia, inauteria, ibiltokia, beste batzuk. 

• Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak. 
- Aparatuak: bero lehorrekoak eta bero hezekoak. 

• Hautatze-irizpideak.  
• Behar bezala prestatzeko, manipulatzeko, emateko eta kontserbatzeko jarraibideak. 

2 Forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak, teknika klasikoekin eta aurreratuekin egiteko orrazkeren oinarriak 
sortzeko. 

- Ilea: forma-aldaketa aldi baterakoak eta iraunkorrak egiteko teknikekin aldatzen diren egiturak. 
- Aldi baterako forma-aldaketen oinarri zientifikoak. 
- Forma-aldaketa iraunkorren oinarri zientifikoak. 
- Forma-aldaketa aldi baterakoen eta iraunkorren prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Aldi baterako forma-aldaketetarako metodoak eta kosmetikoak. 
- Forma-aldaketa iraunkorretarako metodoak eta kosmetikoak. 
- Forma-aldaketa aldi baterakoetarako eta iraunkorretarako teknikaren aukeraketan eragiten duten faktoreak. 
- Uhintze eta lisatze aldi baterakoetan eta iraunkorretan erabiltzen diren osagarriak, moldeak, lisaburdinak eta bestelakoak 

aukeratzea eta prestatzea. 
- Aldi baterako forma-aldaketak egitea. 
- Forma-aldaketa iraunkorreko prozesuak gainbegiratzea. 
- Ilearen forma-aldaketak ekitaldi-motaren, eguraldiaren eta/edo produkzio-bitartekoaren eta/edo ikus-entzunezko bitartekoaren 

arabera zaintzea, mantentzea eta kontserbatzea. 
- Kolore- eta forma-aldaketa iraunkorrak egiteko teknikak konbinatzean kontuan hartu beharrekoak. 

3 Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak teknika klasikoekin eta aurreratuekin. 
- Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak egiteko protokoloak egokitzea. 
- Orrazkeraren historia: Egipto, Grezia, Erroma, garaia 
- Aldi baterako forma-aldaketetarako prozedurak. 
- Orrazkeretarako oinarrizko teknikak. 
- Aldi baterako forma-aldaketak:  

• Ur bidezko moldekatzeak: ur bidezko uhinak eta eraztunak.  
• Molde bidezko forma-aldaketak.  
• Moldekatze termikoak: eskuko ile-lehorgailua, ile-kizkurgailuak eta lisaburdinak.  

- Hauetarako estilo klasikoak eta berritzaileak: jarduera sozialak, ibiltokia, argazkigintzako eta/edo telebistako publizitate-iragarkiak, 
zinema eta antzerkia. 

- Akabera-motak 
- Orrazkeraren egokitzapenak: 

• Orrazkerarekin zahartzea eta gaztetzea 
• Telebistako programetarako, zinemarako, antzerkirako, modarako eta publizitaterako ukituak. 
• Apaingarriak, osagarriak, kapelak eta bestelakoak jartzea. Orrazkeraren ezaugarrietara, erakutsiko den egoeretara egokitzea. 

- Orrazkera bilduak egiteko teknika-motak: ile-kiribilak, txirikordak, dantzari-mototsak eta bestelakoak. 
- Orrazkerari lotutako teknikak: kolorea ematea, mozketa eta bestelakoak. 

• Teknikak konbinatzeko irizpideak. 
• Hainbat teknika konbinatzen direnean kontuan hartu beharrekoak. 

- Modarako, publizitaterako, ikus-entzunezko bitartekoetarako eta bitarteko eszenikoetarako orrazkerak: ezaugarriak eta teknikak. 
4 Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak. 

- Ile-eranskinak, ileordeak eta ile-luzapenak aplikatzeko protokoloak egokitzea. 
- Ile-eranskinak eta ileordeak:  

• Sailkapena.  
• Lortu beharreko efektuen eta estiloen arabera aplikatzea, egokitzea eta orraztea.  
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• Erakutsiko den egoeraren, eguraldiaren eta/edo produkzio-bitartekoaren eta/edo ikus-entzunezko bitartekoaren kondizioen 
arabera zaintzea, mantentzea eta kontserbatzea. 

- Luzapenak:  
• Ile naturalari lotzeko moduaren arabera sailkatzea luzapenak.  
• Luzapenak aplikatzeko eta kentzeko baliabide teknikoak eta produktuak.  
• Ile-luzapenak jartzeko teknikak: erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
• Luzapenen aplikazioa ile-apainketa etnikoan.  
• Luzapenen zainketak. 

5 Ile-apainketa aurreratuko prozesuen segurtasuna, higienea eta kalitatea. 
- Profesionala eta bezeroa babesteko neurriak. 
- Aldi baterako forma-aldaketen prozesuetako neurri anatomikoak eta jarrera-higieneko neurriak. 
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-neurriak ile-apainketako prozesuei aplikatuta. 
- Orrazkerak, akaberak, orrazkera bilduak egiteko eta luzapenak aplikatzeko prozesuen kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Orrazkerak eta orrazkera bilduak teknika klasiko eta aurreratuekin eta ile-eranskinak, ileordeak, ile-luzapenak, burukoak, kapelak 

eta apaingarriak aplikatuz egiteko prozesuak ebaluatzeko eta haien kalitatea kontrolatzeko metodoak. 
- Zerbitzu horien neurri zuzentzaileak proposatzeko jarraibideak. 

 
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 
 
UF0828 gainditua izan behar du: Ile-apaindegietako eta ikus-entzunezko produkzio eta produkzio eszenikoetako lanen protokolo teknikoak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ile-apainketa tekniko-artistikoa 

 4


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


