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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA HIGIENEA ETA ILEAREN ALTERAZIOEN TRATAMENDU 

ESTETIKOAK Berariazkoa 
Kodea  UF0536 
Lanbide-arloa Irudi pertsonala 
Lanbide-eremua Ile-apainketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ile-tratamendu estetikoak Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ile-tratamendu estetikoen aplikazioa Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Protesien aplikazioa ile-tratamendu estetikoetan Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1262_3 ILE-TRATAMENDU ESTETIKOAK EGITEA SEGURTASUN- ETA HIGIENE-KONDIZIOETAN 
gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, eta LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin ile-tratamendu estetikoei eta ile-
higieneari dagokienez  .
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ile-tratamendu estetikoetarako baliabide tekniko eta kosmetikoak prestatzeko eragiketak egitea, ezarritako protokoloa eta segurtasun- 
eta higiene-arauak betez.  

EI1.1 Irudi pertsonal zuzena izateko bete beharreko arauak adieraztea: higienea, jantziak, jarrerak, komunikazioa eta abar. 
EI1.2 Ile-tratamendu estetikoak ezarritako protokoloa betez egiteko behar diren leku, baliabide, ekipo, kosmetiko eta produktuak 
deskribatzea.  
EI1.3 Ile-tratamenduak aplikatzeko tresna, aparatu eta instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko eta esterilizatzeko prozesuak 
deskribatzea. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ile-tratamendu estetiko bat aplikatzeko prestatzea bezeroa:  

- Instalazioen egoerak segurtasun- eta higiene-kondizio egokiak betetzen dituela egiaztatzea. 
- Tresnen eta osagarrien higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo egokiak erabiltzea, fabrikatzailearen argibideak aintzat 

hartuz. 
- Harrera egiteko protokoloaren eta ezarritako kortesia-arauen arabera hartzea bezeroa.  
- Aplikatuko zaion zerbitzuaren berri ematea bezeroari, tratamendu-eremura laguntzea eta jantzi eta mihiseria espezifikoa 

ematea.  
- Bezeroa jarrera egokian kokatzea eta ilea nahiz buru-larruazala prestatzeko aldez aurreko eragiketak egitea.  

A2: Ile-tratamendu estetikoak aplikatu aurreko ile-higieneko teknikak aplikatzea, ezarritako protokoloa segurtasun- eta higiene-kondizioetan 
betez.  

EI2.1 Ile-higienearen kontzeptua azaltzea eta ilea behar bezala garbitzeak eta egokitzeak ile-apainketako zerbitzu ororen emaitzan duen 
eragina baloratzea.  
EI2.2 Ile-higieneko tratamendu-motak sailkatzea eta haien ezaugarriak deskribatzea.  
EI2.3 Ile-higieneko tekniketarako bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Buru-larruazala eta ilea garbitzeko kasu bakoitzean egokiena den metodoa hautatzeko irizpideak ezartzea.  
EI2.5 Higiene-tratamenduetan aplikatu beharreko masaje kapilarreko teknikak, haien efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak 
eta kontraindikazioak deskribatzea.  
EI2.6 Ile-higieneko kosmetikoak hautatzea, tratamenduaren eta bezeroaren ilearen nahiz buru-larruazalaren ezaugarrien arabera. 
EI2.7 Ile-higieneko teknikak aplikatzeko edo gainbegiratzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa eta profesionala babesteko neurriak hartzea. 
- Bezeroa jarrera anatomiko egokian jartzea, tratamendu bakoitzeko higiene-teknika espezifikoak aplikatzeko. 
- Ile-higieneko prozesuaren faseen aplikazio- eta sekuentziazio-jarraibideak —uraren tenperatura, kosmetikoak, dosifikazioa eta 

abar— egokitzea, tratamenduko protokolo pertsonalizatua aintzat hartuz.  
- Buru-larruazala eta ilea garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak aplikatzea, tratamenduaren protokoloan 

ezarritako parametroak errespetatuz.  
- Ekipo teknikoak eta kosmetikoak trebetasunez aplikatzea eta erabiltzea, segurtasun- eta higiene-neurriak hartuz.  
- Higiene-kosmetikoak aplikatzea eta esposizio-denborak adieraztea, aurrez ezarritako jarraibideen arabera.  
- Prozesuaren bilakaera kontrolatzea, ile-higieneko teknikak aplikatzean bezeroak egiten dituen oharrak aintzat hartuz eta 

baloratuz.  
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- Ile-higienean gertatutako gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea; bezeroa ile-zentrora berriz etortzen denean aintzat hartu 
beharko dira. 

- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak tratatzeko indarrean den 
araudiaren arabera botatzea materialak.  

A3: Masaje estetiko eskuzkoa eta mekanikoa emateko teknikak aplikatzea, jarduera-mekanismoak aztertuz eta haiek ile-tratamenduetan 
dituzten efektuekin erlazionatuz.  

EI3.1 Masaje estetikoko teknikak ez egitea aholkatzen duten buru-larruazalaren alterazio dermatologikoak identifikatzea.  
EI3.2 Masaje estetikoa, drainatze linfatikoa, presio bidezko masajea eta bestelako masajeak emateko eskuzko teknikak biltzen dituen 
eskema egitea.  
EI3.3 Produktuak larruazalean hobeto sartzeko hautatu den masaje-teknikaren (zirkulazio-masajea, erlaxazio-masajea) mugimenduak 
laneko protokoloan ezarritako ordena, norabide eta denboraren arabera egiteko modua deskribatzea. 
EI3.4 Buru-larruazalean, garondoan eta bizkarrean masaje eskuzkoa edo mekanikoa emateko teknika eta mugimenduak hautatzea, 
ilearen alterazio-motaren arabera, eta zergatik aukeratu den justifikatzea.  
EI3.5 Kasu praktiko batean, masaje estetikoa emateko teknikak erabiltzea, masaje bakoitzerako parametro espezifikoak —denbora, 
intentsitatea, erritmoa eta norabidea— betez eta lortu nahi diren efektuetara egokituz.  
EI3.6 Masaje kapilarra emateko teknikak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, tratatu beharreko eremuak garbituz eta prestatuz, eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio 
posibleak identifikatzea.  

- Eskuzko masajea —masaje estetikoa, drainatze linfatikoa, presio bidezko masajea eta bestelako masajeak— emateko teknika 
hautatzea, bezeroaren sentikortasunaren, tratatu beharreko alterazioaren eta tratamenduaren protokoloaren arabera.  

- Masaje kapilarreko mugimenduak egitea, laneko protokoloan ezarritako intentsitate-, norabide-, erritmo- eta denbora-
parametroak errespetatuz.  

- Masaje mekanikoa emateko teknika hautatzea, bezeroaren sentikortasunaren, tratatu beharreko alterazioaren eta ezarritako 
tratamenduaren protokoloaren arabera.  

- Masaje kapilar mekanikoko mugimenduak egitea, laneko protokoloan ezarritako intentsitate-, norabide-, erritmo- eta denbora-
parametroak errespetatuz.  

- Lortu nahi diren emaitzetarako garrantzitsuak diren datuak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak tratatzeko indarrean den 

araudiaren arabera botatzea materialak.  
A4: Buru-larruazala eta ilea tratatzeko kosmetiko espezifikoak ematea eta haien jarduera-mekanismoak, efektuak eta haiek izan ditzaketen 
erreakzio kaltegarriak aztertzea.  

EI4.1 Ile-tratamendu estetikorako kosmetikoak hautatzeko irizpideak deskribatzea, bezeroaren buru-larruazalaren eta ilearen 
ezaugarriak aintzat hartuz.  
EI4.2 Kosmetikoen egoera egiaztatzea eta haien konposizioan gerta litezkeen alterazio edo aldaketak identifikatzea, ezaugarri 
organoleptikoak —itxura, kolorea, usaina eta abar— behatuz. 
EI4.3 Ile-tratamenduetarako kosmetikoak emateko bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak 
deskribatzea. 
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, tratamenduan erabili beharreko kosmetikoak prestatzeko eta 
manipulatzeko aldez aurreko eragiketa fisiko-kimikoak egitea, bezeroaren alterazio-motaren eta sentikortasunaren arabera eta 
ezarritako laneko protokoloa eta laborategien argibideak aintzat hartuz.  
EI4.5 Tratamenduko kosmetikoak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, jantziak eta tratatuko ez diren hurbileko larruazal-eremuak babestuz.  
- Profesionalak kosmetikoak ematen dituen bitartean, babes-neurriak hartzea eta jarrera anatomiko egokia izatea. 
- Tratamendurako kosmetiko kapilarrak hautatzea eta haiek prestatzeko, nahasteko eta dosifikatzeko eragiketak egitea, ezarritako 

proportzioa, loditasuna, tenperatura eta aplikazio-eremua aintzat hartuz.  
- Kosmetikoak ematea, alterazioaren kokaleku eta ezaugarrien, esposizio-denboraren, erabileren nahiz kontraindikazioen eta 

laborategi fabrikatzailearen arauen arabera.  
- Masajea eskuz eta/edo aparatuen bidez emateko mugimenduak egitea, tratamenduko produktu kosmetikoak larruazalean 

hobeto sar daitezen eta haien efektua areagotu dadin.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak tratatzeko indarrean den 

araudiaren arabera botatzea materialak.  
EI4.6 Ile-tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen erreakzio kaltegarrien seinale eta sintomak identifikatzea.  

A5: Ile-tratamendu estetikoetako teknika elektroestetikoak aplikatzea, jarduera-mekanismoak aztertuz eta haiek ile-tratamenduetan dituzten 
efektuekin erlazionatuz.  

EI5.1 Tratatu beharreko larruazal-eremua teknika elektroestetikoak aplikatzeko beharrezko kondizioetan prestatzeko teknikak eta 
bezeroa kokatzeko modua deskribatzea.  
EI5.2 Teknika eletroestetikoek —korronte galvanikoak, korronte aldakorrak eta erradiazio elektromagnetikoak aplikatzea— sortzen 
dituzten efektuen eta sentsazioen deskribapenak jasotzen dituen laburpen-koadro bat egitea.  
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EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, elektroestetikako ekipoak —korronte galvanikoa, diatermia, 
zeharkako masajea, maiztasun handiko d'Ansorvalen korrontedun eflubioak, gimnasia pasiboa, erradiazio ultragorriak, ultramoreak eta 
laser-erradiazioak— aplikatzeko beharrezko osagarri, elektrodo eta plakak hautatzea eta prestatzea.  
EI5.4 Maiztasun handiko korronteak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak identifikatuz.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei buruzko arauak eta sentituko dituen sentsazioak adieraztea.  
- Bezeroari laburki azaltzea erabiliko den teknika. 
- Aplikazio-parametroak —norabidea, intentsitatea eta denbora— ezarritako protokoloaren arabera programatzea.  
- Lortu nahi diren efektuen eta bezeroaren erreakzioen arabera kosmetiko espezifikoak —eroaleak, ionizagarriak eta abar— 

ematea. 
- – Tratatu beharreko eremuan hautatutako elektrodoak aplikatzea, bezeroaren sentikortasuna kontuan hartuz, eta garrantzitsuak 

diren datuak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak tratatzeko indarrean den 

araudiaren arabera botatzea materialak.  
EI5.5 Erradiazio infragorriak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak identifikatuz.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerak eta sentituko dituen sentsazioak adieraztea.  
- Aplikazio-denbora programatzea, ezarritako protokoloaren eta bezeroaren sentikortasunaren arabera.  
- Erradiazio infragorriak aplikatzea, laneko protokoloaren espezifikazioen arabera eta prozesuan zehar bezeroak egindako 

oharrak baloratuz eta aintzat hartuz.  
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI5.6 Laser-erradiazioak aplikatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  
- Bezeroa prestatzea, segurtasun-arauak betez eta kontuan hartu beharrekoak nahiz kontraindikazio posibleak identifikatuz.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei eta jokabideari buruzko jarraibide egokiak eta sentituko dituen sentsazioak 

jakinaraztea.  
- Dosimetria-, denbora- eta norabide-parametroak ezarritako protokoloaren arabera eta tratamenduan aurreikusitako helburura 

egokituz hautatzea eta programatzea.  
- Osagarriak hautatzea eta prestatzea.  
- Laser-erradiazioa tratatu beharreko eremuan aplikatzea, kontuan hartu beharrekoak errespetatuz eta bezeroaren erreakzioak 

une oro behatuz.  
- Datu garrantzitsuenak eta gorabeherak fitxa teknikoan erregistratzea.  
- Tratamendua bukatu eta gero higiene-neurriak aplikatzea baliabide eta ekipo teknikoei, eta hondakinak tratatzeko indarrean den 

araudiaren arabera botatzea materialak.  
A6: Ile-tratamendu estetikoak egitea, teknika eskuzko, kosmetiko eta elektroestetikoen erabilera erlazionatuz, ezarritako protokoloari 
jarraituz eta segurtasun- eta higiene-kondizioetan.  

EI6.1 Trauma eta kirurgia ondoko alterazio estetikoen ile-tratamenduak egiteko prozesuak azaltzea, teknika kosmetiko, eskuzko eta 
elektroestetikoak aintzat hartuz. 
EI6.2 Ile-tratamenduetan bezeroak eta profesionalak hartu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak deskribatzea. 
EI6.3 Alterazio dermatologiko infekzioso edo parasitarioren bat detektatuz gero sortzen diren gorabeherak konpontzeko irizpideak 
ezartzea eta halakoetan profesionalak izan beharreko jarrera eta ekipo, tresna eta mihiseriari dagokienez hartu beharreko higiene- eta 
desinfekzio-neurriak deskribatzea.  
EI6.4 Aldibereko tratamendu medikoren bat badago, bete beharreko jarduteko arauak deskribatzea.  
EI6.5 Ile-tratamendu estetikoa aplikatzeko edo gainbegiratzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroa modu egokian prestatzea eta kokatzea, aplikatu beharreko tratamendu estetikoaren arabera.  
- Profesionalak tratamendua egin bitartean, babes-neurriak hartzea eta jarrera anatomiko egokia izatea. 
- Ilea eta buru-larruazala prestatzea —eskuilatzea, ilean zatiketak egitea eta abar—, diagnostikoaren eta ezarritako laneko 

protokoloaren arabera.  
- Prozesuan zehar bezeroak hartu beharreko jarrerei eta jokabideari buruzko jarraibide egokiak eta sentituko dituen sentsazioak 

adieraztea.  
- Erabili beharreko tresna eta materialak hautatzea; ahal dela, behin bakarrik erabiltzekoak izango dira, eta, bestela, tresna eta 

materialak garbitzea, esterilizatzea eta/edo desinfektatzea, haiek osatzen dituzten materialen arabera eta zertarako erabiltzen 
diren aintzat hartuta.  

- Kosmetikoak hautatzea eta beharrezko nahasketak egitea, produktuak segurtasun- eta higiene-kondizioetan manipulatuz.  
- Masajea emateko teknika hautatzea eta tratamendu-motarentzat egokiak diren mugimenduak egitea.  
- Aparatuak aplikatu beharreko tekniken arabera programatzeko beharrezko kalkuluak egitea.  
- Agindutako teknikak aplikatzea, protokoloetan ezarritako parametroak eta sekuentziazioa errespetatuz.  
- Tratamendurako behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak trebetasunez eta segurtasunez erabiltzea.  
- Tratamendua aplikatu bitartean bezeroak zer erreakzio dituen behatzea.  
- Saioan zehar sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI6.6 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egin behar denean bezeroa prestatzeko kasu praktiko batean, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  
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- Medikuaren txostena eta/edo agindua egiaztatzea, bezeroaren ezaugarriak aztertzea eta datuak idatziz jasotzea fitxa teknikoan.  
- Egin beharreko tratamendurako baliabide tekniko eta kosmetikoak hautatzea, medikuaren aginduaren edo (hala badagokio) 

ezarritako protokoloaren arabera.  
- Bezeroa kokatzea eta jantziak nahiz osagarriak aplikatuko diren tekniketarako egokiak direla egiaztatzea.  
- Bezeroari jakinaraztea zer teknika aplikatuko diren, zer efektu dituzten eta zer sentsazio sentituko dituen eta tratamendua 

aplikatu bitartean bezeroak hartu beharreko jarrerak, egin beharreko mugimenduak eta jokabideak adieraztea.  
EI6.7 Trauma eta kirurgia ondoko edo aurreko tratamendu bat egin behar den kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela:  

- Tratamenduko kosmetikoak aplikatzeko aldez aurreko ile-higieneko teknikak erabiltzea.  
- Kirurgia edo medikuntza aurreko tratamendu estetikoa egitea, ezarritako protokoloaren arabera eta buru-larruazala hidratatzeko, 

onbideratzeko eta haren elastikotasuna eta baskularizazioa hobetzeko teknika eta tratamenduak egoki konbinatuz.  
- Trauma eta kirurgia ondoko tratamenduaren programa egitea, ezarritako protokoloaren arabera eta teknika kosmetikoak, 

eskuzkoak eta elektroestetikoak egoki konbinatuz.  
- Tratamendua egin bitartean sortutako gorabeherak eta bezeroaren oharrak fitxa teknikoan erregistratzea.  

EI6.8 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamenduak jasotzen dituzten bezeroen arretako kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela:  

- Tratamenduko teknikak aplikatzean sor daitezkeen efektu ez-desiragarriak edo erreakzio kaltegarriak deskribatzea eta 
tratamendua bertan behera noiz utzi behar den konturatzea eta (beharrezkoa bada) bezeroa medikuaren kontsultara bideratzea.  

- Halako egoeretako tratamendu-etapetan bezeroarentzako arreta-protokoloaren arabera jarduteko prozedura azaltzea. 
- Ile-tratamenduan zehar eta gero bezeroari zer informazio-mota jakinarazi behar zaion adieraztea.  

EI6.9 Tratamendua bukatu eta gero guneei, langileei, bezeroei nahiz baliabide eta ekipo teknikoei aplikatu beharreko segurtasun- eta 
higiene-neurriak azaltzea eta hondakinak tratatzeko indarrean den araudiaren arabera materialak berriz erabiltzeko eta botatzeko 
kondizio onetan daudela bermatzea.  

A7: Tratamenduaren emaitzak mantentzeko eta/edo hobetzeko zainketa eta produktu onenei buruzko informazioa eta aholkua ematea 
bezeroari.  

EI7.1 Bezeroari informazioa ematea jaso duen tratamenduari buruz eta azken emaitzak optimizatzeko zer egin dezakeen azaltzea.  
EI7.2 Txosten bat prestatzea, bezeroari gomendatu zaizkion kosmetikoak erabiltzeko moduari nahiz aplikatzeko jarraibideei eta bere 
buruari masajea emateko teknikei buruz.  
EI7.3 Bezeroak ilea higienizatzeko, lehortzeko eta orrazteko bete behar dituen jarraibideak deskribatzea.  
BI7.4 Ilearen eta buru-larruazalaren egoeran eragina duten bizi-ohitura osasungarriak zerrendatzea.  
EI7.5 Alterazioaren tratamendurako saioetarako eta/edo alterazioaren bilakaeraren segimendua egiteko hitzorduak egiteko jarraibideak 
ezartzea.  
EI7.6 Bezeroaren datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzeko arau deontologikoak deskribatzea, indarrean den 
araudia aintzat hartuta. 

A8: Ile-tratamendu estetikoak aplikatuta lortu diren emaitzen eta bezeroari emandako arretaren kalitatea ebaluatzea eta, beharrezkoa bada, 
aurreikusitako emaitzak lortzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.  

EI8.1 Emandako zerbitzuaren kalitaterako eta ile-tratamendua aplikatzeko erabakigarriak direlako ebaluatu beharreko funtsezko 
prozesu-alderdiak identifikatzea.  
EI8.2 Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko prozesua ebaluatzeko irizpideak definitzea.  
EI8.3 Instalazio, baliabide tekniko eta produktuetarako kalitate-arauak ezartzea.  
EI8.4 Bezeroari emandako zerbitzuari eta hark jasotako tratuari buruz bezeroak duen gogobetetze-maila ebaluatzea.  
EI8.5 Ile-tratamendu estetikoa ebaluatzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Prozesuaren faseen emaitzak eta azken emaitza ebaluatzea.  
- Bezeroari emandako zerbitzuari eta hark jasotako tratuari buruz bezeroak duen gogobetetze-maila ebaluatzea.  
- Tratamendua aplikatzean sortutako desbideratze eta anomaliak detektatzea eta haien kausak aztertzea eta baloratzea.  
- Prozesuan zehar desbideratzerik gertatuz gero, aurreikusitako emaitzak lortzeko beharrezko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

BI8.6 Ile-tratamenduen aplikazioa laneko protokolo normalizatuen arabera antolatu eta gauzatu den eta zerbitzu hori emateko ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-arauak bete diren baloratzea. 

 
Edukiak 
1. Baliabide eta instalazioen prestaketa. 

- Bezeroa prestatzea. Harrera. Bezeroari buruzko informazioa eta datuak. 
- Profesionalaren irudi pertsonalaren prestaketa. Higienea, jantziak, jokabideak, komunikazioa, kortesia-arauak eta abar. 
- Baliabide teknikoen hautaketa eta prestaketa.  
- Instalazioen prestaketa.  
- Ile-apainketan materialak desinfektatu eta esterilizatzeko erabiltzen diren aparatuak. Ezaugarri teknikoak. 
- Higiene-, desinfekzio- eta esterilizazio-metodo fisikoak eta kimikoak. Ile-apaindegiak desinfektatzeko eta garbitzeko produktuak. 

2 Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko aldez aurreko ile-higieneko teknikak. 
- Garbiketa-moten sailkapena eta deskribapena.  
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• Ilea prestatzeko, garbitzeko eta ileko produktua urarekin kentzeko teknikak.  
• Esfoliazio-teknikak.  

- Ekipo eta baliabide teknikoak.  
- Kosmetikoak eta baliabideak hautatzeko irizpideak.  

• Kosmetikoak aplikatzeko teknikak.  
• Aparatuak aplikatzeko teknikak.  

3 Ile-tratamenduetarako masaje-tekniken aplikazioa.  
- Ile-tratamenduetako masajeen eragin-eremuak.  

• Muskulu-sistema. 
• Zirkulazio-aparatua: odol-zirkulazioa. 
• Zirkulazio-aparatua: zirkulazio linfatikoa. 
• Nerbio-sistema. 
• Efektu fisiologikoak.  
• Masaje kapilar estetikoa emateko arauak eta alderdiak.  

- Ile-higienerako masajea.  
- Ile-tratamendu estetikorako masajea. Masaje kapilarra —lasaigarria, estimulatzailea eta abar— emateko teknikak.  
- Drainatze linfatikoko eskuzko masajea.  
- Aplikazio-teknikak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak. 

• Lehen kontakturako esku-pasatze suabeak. 
• Mobilizazioak. 
• Igurtzialdiak. 
• Masajeak. 
• Zelulak askatzeko teknikak. 
• Hatz bidezko masajea. 
• Zimikatzea. 
• Bibrazioak. 
• Indar ertaineko presioak eta presio aringarriak. 

- Masaje-prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: Janzkera. Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- Masaje kapilarretako prozesuetako bezeroa babesteko neurriak: Janzkera. Masaje kapilarreko prozesuetarako jarrera anatomiko 

gomendagarriak. 
4 Ile-tratamendu estetikoetarako kosmetiko espezifikoen aplikazioa.  

- Ilerako higiene- eta egokitzapen-kosmetikoak.  
- Ilearen alterazio estetikoetarako kosmetikoak:  

• Ilearen egiturazko alterazioak tratatzeko. 
• Ilearen alterazio kromatikoak tratatzeko. 
• Ilearen alterazio kuantitatiboak tratatzeko. Alopeziak. 
• Buru-larruazala ezkatatzearen alterazioak tratatzeko. Pitiriasia. 
• Buru-larruazalaren sebo-jariaketaren alterazioak tratatzeko. Seborrea. 
• Parasitoen kontrako produktuak. 
• beste batzuk. 

- Ilea zaintzeko beste kosmetiko batzuk: eguzkitik babesteko produktuak, kolorazio iraunkorraren aurreko eta ondoko produktuak 
eta ilearen forma modu iraunkorrean aldatzeko teknikak.  

- Azken aurrerabide kosmetikoak.  
- Produktu-mota desberdinak hautatzeko irizpideak.  
- Produktuen formulaziorako oinarriak. 
- Aplikazio-teknikak.  
- Efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  

5 Ile-tratamendu estetikoak aplikatzeko teknika elektroestetikoak. 
- Garbiketa-, esterilizazio- eta desinfekzio-ekipoak.  
- Eragin kimiko-mekanikoko ekipoak: Lurrun-sorgailuak. Konpresoreak. bibragailuak, Ozono lehorra sortzeko gailuak. 
- Korronte elektrikoa sortzeko ekipoak: Maiztasun handikoa. Diatermia. Korronte zuzena edo galvanikoa. 
- Erradiazio elektromagnetikoak igortzeko ekipoak:  

• Erradiazio infragorria igortzen dutenak. 
• Laser-erradiazioa igortzen dutenak. 

- Tresneria espezifikoaren azken aurrerabideak.  
- Bestelako aparatu osagarriak.  
- Jarduera-mekanismoak, efektuak, dosimetria, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
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- Aplikazio-metodoak.  
- Mantentze-lanak egiteko eta kontserbatzeko teknikak.  

6 Ilearen alterazio estetikoen tratamenduen aplikazioa.  
- Tratamendu-motak:  

• Ile-egokitzea.  
• Egiturazko alterazioak.  
• Buru-larruazalaren alterazioak. 
• Pitiriasia edo zahia. Lehorra edo koipetsua. 
• Hiperhidrosia, deshidratazioa eta seborrea.  
• Alopeziak. 
• Aurrekoekin erlazionatutakoak.  
• Trauma eta kirurgia ondokoak.  
• Bestelako tokiko tratamendu osagarriak.  

- Tratamenduak egiteko jarraibideak.  
- Tratamenduen deskribapena, ezaugarriak, efektuak, erabilerak, itxaropenak, materialak, kosmetikoak, kontuan hartu beharrekoak 

eta kontraindikazioak.  
- Tratamendu konbinatuen metodologiaren azterketa: emaitzen balorazioa.  
- Ilearen alterazioak tratatzeko prozesuen protokoloak egokitzea. 
- Norbera babesteko profesionalen neurriak: Janzkera. Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
- – Ilearen alterazioak tratatzeko prozesuak jasaten dituzten bezeroak babesteko neurriak: Janzkera. Ilearen alterazioak tratatzeko 

prozesuetarako jarrera anatomiko gomendagarriak. 
7 Ile-tratamenduei buruzko informazio eta aholku teknikoak ematea bezeroei. 

- Ile-higieneko eta -tratamenduko kosmetikoak etxean aplikatzeko jarraibideak.  
- Ilea lehortzea eta orraztea.  
- Bezeroak bere buruari masajea ematea.  
- Bizi-ohitura osasungarriak.  
- Ile-tratamenduaren segimendua zentro espezializatuan. 
- Deontologia profesionala.  

8 Kalitatea, segimendua eta ebaluazioa ile-tratamendu estetikoetan.  
- Kalitate-irizpideak.  
- Informazioa biltzeko metodoak.  
- Lortutako informazioaren azterketa eta interpretazioa.  
- Lortutako emaitzen eta bezeroaren gogobetetze-mailaren balorazioa.  
- Espero ziren emaitzekiko desbideratzeak zuzentzeko neurriak. 

 
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 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Ile-tratamendu estetikoak. 
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