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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA BURU-LARRUAZALAREN ETA ILEAREN ANALISIA, LAN TEKNIKOEN 

PROTOKOLOAK ETA ILERAKO ZAINTZA ESTETIKOAK  
Kodea  MF0347_2 
Lanbide-arloa Irudi pertsonala 
Lanbide-eremua Ile-apainketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ile-apainketa Maila 2 

Higienea eta asepsia ile-apainketan. (Zeharkakoa) 40 
Kolorea ile-apainketan (Zeharkakoa) 90 
Ilearen forma-aldaketa aldi baterakoak 90 
Ileordeak, ile-eranskinak eta ile-luzapenak jartzea 30 
Ilearen forma-aldaketa iraunkorrak 70 
Ilea moztea (zeharkakoa) 90 
Bizarraren eta bibotearen zainketa (zeharkakoa) 30 
Irudi pertsonala zaintzeko aholkularitza eta produktu eta zerbitzuen salmenta 
(Zeharkakoa) 60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko behar den gainerako 
prestakuntza 
 

Ile-apainketako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

120 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0347_2: ILEA AZTERTZEA, LAN TEKNIKOETARAKO PROTOKOLOAK 
DISEINATZEKO ETA ILEA ZAINTZEKO NEURRI ESTETIKOAK APLIKATZEKO 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Bezeroarekin komunikatzeko teknikak aplikatzea, ilearen ezaugarriei eta egoerari buruzko informazioa lortzeko, eta, hala, ileko alterazio 
estetikoak identifikatzeko. 

EI1.1 Ilea eta buru-larruazala aztertzean arrera egiteko eta arreta emateko oinarrizko arauak deskribatzea, bezeroari zerbitzu egokia 
emateko. 
EI1.2 Ilea eta buru-larruazala aztertzean bezeroari eman behar zaizkion zerbitzuen inguruan jakinarazi behar den informazio 
garrantzitsuena identifikatzea. 
EI1.3 Ilea aztertzeko zerbitzuetan bezeroei arreta emateko ile-apainketako profesionalak erabili behar duen hitzezko hizkuntzaren eta 
keinu bidezkoaren ezaugarriak deskribatzea. 

A2: Bezeroaren ilearen eta buru-larruazalaren egoera aztertzea, lan teknikoen protokoloak eta tratamendu estetikoak bezeroaren 
ezaugarrietara egokitzeko. 

EI2.1 Larruazalaren eta haren eranskinen egitura deskribatzea eta egiten dituzten funtzioekin erlazionatzea. 
EI2.2 Ilearen egitura eta haren hazkuntza-zikloak deskribatzea. 
EI2.3 Ile-motak eta buru-larruazal motak, haien ezaugarriak eta ile-apainketako prozesuetan —higienea, kolore- eta forma-aldaketak, 
luzera-aldaketak eta abar— duten eragina azaltzea. 
EI2.4 Buru-larruazalaren alterazioak —egiturazkoak, kromatikoak— eta haiek kolore-aldaketetan eta emultsio epikutaneoan duten 
eragina deskribatzea, bai eta tratamendu teknikoak egitean eta buru-larruazaleko eta ileko alterazioak tratatzeko kontuan izan 
beharrekoak ere. 
EI2.5 Faktore exogenoek eta endogenoek bilgorraren jariatzean zer eragin duten azaltzea, eta seborreak ilearen alterazio gisa duen 
garrantzia baloratzea, kontsulta medikora bideratzea beharrezkoa den identifikatzeko irizpideak jartzeko. 
EI2.6 Buru-larruazaleko infekzioak eta infestazioak identifikatzea, ile-apaindegian kutsadura saihesteko, eta, beharrezkoa bada, bezeroa 
mediku espezialista batengana bideratzea. 
EI2.7 Jatorri kosmetikoko zahiaren sintomak identifikatzea, eta neurri prebentiboak eta aringarriak proposatzea. 
EI2.8 Ilearen analisia egiteko hartu behar diren neurri higienikoak eta bezeroa babestekoak deskribatzea. 
EI2.9 Ilea eta buru-larruazala aztertzeko kasu praktiko batean: 

- Buru-larruazalari eta ileari zuzenean edo lupa baten bitartez behatzea. 
- Aparatu egokiekin eginiko behaketan oinarritzen diren ilearen diagnostiko estetikorako teknikak trebetasunez aplikatzea. 
- Ilea eta buru-larruazala aztertuz lortutako datuak fitxa teknikoan erregistratzea, eta haien balorazioa egitea. 

EI2.10 Ilearen alterazio estetikoak detektatzeko kasu praktiko batetik abiatuz: 
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- Behaketa-metodo egokiena hautatzea. 
- Ile-alterazioaren zeinu nagusiak identifikatzea. 
- Behaketan lortutako emaitzak interpretatzea. 
- Zeinu patologikorik dagoen zehaztea, eta, baldin badago, bezeroa profesional mediko batengana nola bideratu azaltzea, eta 

erabakia behar bezala arrazoitzea. 
- Bezeroa profesional mediko batengana nola bideratu azaltzea, eta erabakia behar bezala arrazoitzea. 
- Alterazio estetikoak identifikatzea. 
- Detektatutako alterazioa zertan datzan eta haren jatorri eta tratamendu posibleak zein diren argi azaltzea. 
- Datuak bezeroaren fitxan erregistratzea. 

A3: Ile-apainketako prozesuak egiteko aparatuak, tresnak, materialak eta osagarriak hautatzeko irizpideak ezartzea. 
EI3.1 Ile-apainketako lan teknikoetarako tresna, material, aparatu eta osagarrien baldintza teknikoak finkatzea. 
EI 3.2 Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren tresnak eta osagarriak eta haien mantentze- eta kontserbazio-lanetarako neurriak 
zerrendatzea. 
EI3.3 Zer tresna desinfektatu edo esterilizatu behar diren finkatzea. 
EI3.4 Ile-apainketako prozesuetarako tresna, baliabide eta aparatuen garbiketa-, desinfekzio- edo esterilizazio-egoera egiaztatzea. 
EI3.5 Ile-apainketako lan teknikoetan erabiltzen diren aparatuen efektua, erabilerak eta kontraindikazioak adieraztea. 
EI3.6 Aparatuak programatzeko parametro estandarrak ezartzea, haien aplikazio zuzena kalkulatzeko egin beharreko eragiketak eginez, 
eta tratamendu-protokoloa, pertsonaren ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 
EI3.7 Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren aparatuak behar bezala erabiltzeko eta kontserbatzeko jarraibideak adieraztea. 
EI3.8 Behin erabili eta botatzeko materiala segurtasun-baldintzak betez botatzea, ingurumena behar bezala kontserbatzeko ezarritako 
protokoloari jarraituz. 

A4: Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoen ezaugarriak haien konposizioarekin, forma kosmetikoarekin, efektuekin eta jarduera-
mekanismoekin erlazionatzea, teknikaren eta pertsonaren arabera egokitzeko. 

EI4.1 Kosmetikoen konposizio orokorra deskribatzea. 
EI4.2 Ile-apainketako kosmetikoak haien funtzioaren arabera sailkatzea. 
EI4.3 Ile-apainketako prozesu teknikoetan erabiltzen diren kosmetikoen konposizioa, jarduera-mekanismoa, forma kosmetikoak, 
erabilerak eta kontraindikazioak azaltzea. 
EI4.4 Kosmetikoak erabiliko den teknikaren eskakizunetara eta ilearen eta buru-larruazalaren egoerara egokituz hautatzeko irizpideak 
azaltzea. 
EI4.5 Hala behar duten kosmetiko eta produktuak manipulatzeko oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak higiene- eta osasun-baldintzetan 
egitea. 
EI4.6 Kosmetikoen konposizioa alda dezaketen ingurune-kondizioak zein diren adieraztea, eta behar bezala manipulatzeko eta 
kontserbatzeko jarraibideak zehaztea. 
EI4.7 Kolore-kosmetikoak hautatzeko jarraibideak eta haien nahaste eta aplikazioetan bete behar diren kolorearen teoriarekin lotutako 
legeak azaltzea. 

A5: Ile-apainketako lan teknikoen protokoloak bezeroen diagnostikoen eta eskarien arabera egitea. 
EI5.1 Protokoloen diseinua osatzen duten elementuak deskribatzea, ile-apainketako zerbitzuak emateko. 
EI5.2 Ile-apainketako prozesuen sekuentziazioa identifikatzea —garbiketa, esterilizazioa eta desinfekzioa, bezeroarentzako arreta, 
higienea eta egokitzea, moztea, forma-aldaketa iraunkorrak edo aldi baterakoak, kolore aldaketak, ilea-tratamenduak eta lehen 
laguntza— lan-protokolo normalizatuak egiteko. 
EI5.3 Ile-apainketako zerbitzuetan, kosmetikoak aplikatzeko denborak, aparatuen programazioa eta tekniken iraupenak zehaztea. 
EI5.4 Ile-apainketako zerbitzuetan, kosmetikoak emateko eta teknikak aplikatzeko maiztasunak zehaztea. 
EI5.5 Ile-apainketako zerbitzuetarako behar diren baliabide teknikoak eta produktuak zehaztea, haien aplikazioa, manipulazioa eta 
kontserbazioa kontuan hartuz. 
EI5.6 Ilearen alterazioak dagozkien tratamenduekin erlazionatzea, lan teknikoen protokolo normalizatuak egiteko. 

A6: Buru-larruazaleko eta ileko alterazioen zaintza estetikoak aplikatzea, diagnostikoaren arabera eta segurtasun- eta osasun-baldintzetan, 
beharrezko baliabide teknikoak trebetasunez maneiatuz. 

EI6.1 Ile-zurtoineko alterazioak edo egiturazkoak identifikatzea. 
EI6.2 Alterazio epikutaneoak identifikatzea. 
EI6.3 Buru-larruazaleko zenbait alterazio estetiko deskribatzea: koipea, deshidratazioa eta pitiriasia. 
EI6.4 Komunikazio-teknika egokiak erabiliz, bezeroari jakinarazten zaio zer tratamendu egingo zaizkion eta guztira zenbat denbora 
beharko den, gutxi gorabehera. 
EI6.5 Norbera eta tratamendua jasoko duen pertsona babesteko neurriak aplikatzea, zerbitzua ematen den bitartean segurtasun- eta 
higiene-baldintzak bermatzeko. 
EI6.6 Masaje kapilarreko teknikak aplikatzea, errespetatu beharreko parametroak errespetatuz.  
EI6.7 Azaltzea zer egokitzapen egin behar diren zaintzen baldintza orokorretan haien aplikazioa pertsonalizatzeko. 
EI6.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan pertsona bati ilaren tratamendu estetiko bat egiteko kasu praktiko batean, 
diagnostiko argi eta zehatz bat izanik:  
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- Proposatutako tratamendua aplikatzeko kontraindikaziorik badago, hura identifikatzea; tratamendu egokia bada, haren 
hautaketa justifikatzea, eta, egokia ez bada, beste profesional batengana bideratzea justifikatzea. 

- Zehaztea zer egokitzapen egin beharko liratekeen tratamendu-protokolo estandar batean haren aplikazioa pertsonalizatzeko. 
- Azaltzea ilea tratatzeko zer teknikak dituzten kontraindikazioak ezaugarrien eta kondizioen arabera. 

EI6.9 Deshidratazioarekin, pitiriasiarekin eta seborrearekin lotutako ile-tratamendu estetikoen kasu praktikoetan: 
- Hizkuntza argi eta zehatza erabiliz, baina termino tekniko-zientifikoak errespetatuz, aplikatuko den tratamendua deskribatzea, 

eta produktu eta aparatuak aplikatzen diren bitartean izan litezkeen sentsazioak azaltzea. 
- Norbera eta modeloa babesteko neurriak aplikatzea, tratamendua aplikatzean segurtasun- eta higiene-baldintza maximoak 

bermatzeko. 
- Ilea eta buru-larruazala tratamendua aplikatzeko prestatzeko eragiketa teknikoak egitea: pertsona posizio anatomikoan jartzea, 

ile-higienea zaintzeko teknikak, zatiketak eta abar.  
- Baliabide teknikoak hautatzea, eta aplikatzeko kondizio higieniko-sanitario eta erabilera-kondizio bikainetan daudela egiaztatzea. 
- Tratamendua aplikatzeko behar diren produktuak prestatzea, beharrezko eragiketa fisiko-kimikoak eginez eta baldintza 

higieniko-sanitario ezin hobeak zainduz. 
- Aparatuak programatzea, haiek zuzen aplikatzeko parametroak kalkulatzeko egin beharreko eragiketak eginez, eta tratamendu-

protokoloa, pertsonaren ezaugarriak eta fabrikatzailearen argibideak kontuan hartuz. 
- Tratamendurako behar diren tresnak, osagarriak eta aparatuak abileziaz eta trebetasunez erabiltzea. 

A7: Ile-apainketako prozesuetan izan litezkeen erreakzio kaltegarriei aurre egiteko lehen laguntzako teknikak aztertzea. 
EI7.1 Ile-apainketako prozesuetan erreakzio kaltegarriak izatea ekar dezaketen bezeroaren osasun-egoera orokorraren alderdiak 
identifikatzea; bereziki, narritadura edo sentiberatasuna eragin dezaketen kosmetikoak aplikatzean. 
EI7.2 Lan teknikoetan kosmetikoak eta aparatuak aplikatzean izan litezkeen sentsazio eta erreakzioen berri ematea bezeroari. 
EI7.3 Bezeroak aipa ditzakeen eta neurri bereziak hartzea eska dezaketen sentsazio anomaloak identifikatzea. 
EI7.4 Deskribatzea kosmetikoekiko erreakzio kaltegarriren bat sumatzen den zein kasutan bideratu edo eramanarazi behar den bezeroa 
osasun-zentro batera. 

A8: Ile-apaindegian ematen diren zerbitzuen kalitatea ebaluatzea, beharrezkoa bada desbideratzean zuzentzeko neurriak proposatzeko. 
EI8.1 Ile-apainketako zerbitzuetan zer alderdi ebaluatu behar diren identifikatzea, zerbitzuen kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila 
zehazteko. 
EI8.2 Espero ziren eta protokoloan sartuta zeuden emaitzen eta ile-apainketako zerbitzuak ematean benetan lortutako emaitzen artean 
izandako desbideratzeak detektatzea eta aztertzea. 
EI8.3 Hutsuneak eragin ditzaketen kausak, teknikoak nahiz arreta pertsonalari lotutakoak, zerrendatzea. 
EI8.4 Ile-apainketako zerbitzuetan, beharrezkoa izanez gero, hutsuneak zuzentzeko eta emaitzak optimizatzeko aukera ematen duten 
neurriak identifikatzea. 

Edukiak 
1. Harrera, komunikazioa eta bezeroarentzako arreta ilea aztertzeko zerbitzuetan. 

− Zerbitzua ematen den bitartean bezeroari harrera egiteko eta arreta emateko teknikak: 
• Bezeroari arrera egitea. 
• Bezeroa tratatzeko portaerak.  

− Komunikazio-arauak eta konfidentzialtasuna. 
− Egokitzapen pertsonalerako eta lan-giroa egokitzeko jarraibideak. 
− Bezeroen fitxen ereduak: bezeroari buruzko informazio garrantzitsua. 
− Ilea aztertzeko zerbitzuetako kexa eta erreklamazioak bideratzeko prozedura espezifikoa. 

2 Larruazalaren eta ilearen anatomia eta fisiologia. 
− Larruazala: egitura eta funtzioak. 
− Larruazaleko eranskinak: motak eta sailkapena. 
− Guruinak: egitura eta funtzioak. 

• Sebo-guruinak 
• Izerdi-guruinak. 

− Emultsio epikutaneoa: osaera eta funtzioak.  
− Ilea: egitura, funtzioak eta motak. 
− Ile-keratina.  
− Ilearen zikoa. 
− Ilea: Egitura. funtzioak, motak, kolorea, kantitatea, Konposizioa. 
− Larruazal iletsua edo buru-larruazala: ezaugarriak eta propietateak. 
− Ilearen eta buru-larruazalaren alterazioak. 
− Kontzeptua eta sailkapena. 
− Ile-zurtoinaren alterazioak: 

• Hauskortasun areagotua duen zurtoinaren egiturazko akatsak. 
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• Hauskortasun areagoturik ez duen zurtoinaren egiturazko akatsak. 
• Beste anomalia batzuk. 

− Maiz agertzen diren beste zenbait alterazio:  
• Buru-larruazaleko seborrea eta ile koipetsua. 
• Pitiriasia: sinplea eta esteatoidea. 

− Jatorriko alterazioak. Sailkapena: jaiotzatikoak, hartutakoak. 
− Kantitatearen alterazioak. Sailkapena. 

• Zehaztugabeak. 
• Mugatuak, orbainen ondoriozkoak. 
• Mugatuak, orbainen ondoriozkoak ez direnak. 

− Buru-larruazalaren infekziorik ohikoenak. 
− Buru-larruazaleko eta ileko parasitosia. 

3. Ilearen eta buru-larruazalaren azterketa era analisia 
− Ilearen eta buru-larruazalaren alterazio estetikoak diagnostikatzeko metodoak: 

• Ikusizko zuzenekoa. 
• Aparatuen bidezkoa. 

− Ilearen eta buru-larruazalaren alterazio estetikoak diagnostikatzeko teknikak. Ile-diagnostikoa egiteko probak edo paper-testak. 
− Ile-azterketako prozesuen protokoloak egokitzea. 
− Segurtasuna eta higienea ilea eta buru-larruazala aztertzeko prozesuetan. 
− Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Janzkera. 
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

− Ile-azterketa egiteko prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: 
• Janzkera. 
• Ile-azterketetako prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea. 

− Ilea aztertzeko teknika aplikatzearen ondoriozko arriskuetarako lehen laguntza. 
4. Ile-apainketako prozesuetan erabiltzen diren tresnak, aparatuak eta osagarriak. 

− Lan-ekipamendua:  
• Norbera babesteko ekipamendua: jantziak, oinetakoak, eskularruak, betaurrekoak, mantalak eta aurreko mantalak.  
• Erremintak, osagarriak eta materialak: mantalak, soingainekoak,tindu-eskuilak, orraziak, eskuilak, mozteko guraizeak, 

husteko guraizeak, labanak, mozteko makina, bizarra mozteko brotxa, bizarra mozteko ontzia, bigudiak, erruloak eta 
errulo-pintzak, txanoak, metxak egiteko orratzak, tindu-eskuilak, ontzia, ur-langarreztagailua, saretxoak, inbutuak, ile-
kizkurgailuak, lisaburdinak eta uhinburdinak, ile-luzapenak soldatzeko gailuak; burua garbitzeko konketak, lehorgailuak 
(eskuz eta hankaz gobernatzekoak), orga osagarriak; ileordeentzako manikiak; beste batzuk. 

• Erabiltzeko arauak, efektuak eta aplikazioa. 
− Ilearen irudia handitzeko aparatuak eta tresnak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak eta kontraindikazioak, eta 

erabiltzeko jarraibideak. 
− Lurruna eta ozono-lurruna sortzen duten aparatuak, langarreztagailuak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak eta 

kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
− Maiztasun altuko korronteak sortzen dituzten aparatuak eta haien osagarriak. deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak 

eta kontraindikazioak, eta erabiltzeko jarraibideak. 
− Erradiazio infragorriak sortzen dituzten aparatuak: deskribapena, sortzen dituzten efektuak, erabilerak eta kontraindikazioak, eta 

erabiltzeko jarraibideak. 
− Ile-apainketako beste aparatu batzuk. 
− Esterilizatzeko aparatuak: izpi ultramore bidezkoak, autoklabeak eta baliabide kimiko bidezkoak. 
− Materialen araberako desinfekzio-metodoak. 
− Mantentze-, kontserbazio-, garbiketa- desinfekzio- eta esterilizazio-metodoak. 

5. Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoak. 
− Kosmetikoaren definizioa. 
− Kosmetiko baten konposizio orokorra. 
− Ile-apainketan erabiltzen diren kosmetikoen sailkapena. 
− Kosmetikoak prestatzea, manipulatzea, kontserbatzea eta biltegiratzea. 
− Ilearen higienea zaintzeko eta ilea egokitzeko kosmetikoak: 

• Higienea zaintzeko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Ile-egokitzaileak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Kosmetiko bigungarriak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

− Ilearen kolorea aldatzeko kosmetikoak. 
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− Tinduen sailkapena, jatorriaren eta iraupenaren arabera: 
• Aldi baterako tinduak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 
• Tindu erdiiraunkorrak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 
• Tindu iraunkorrak: motak, konposizioa eta jarduera-mekanismoa. 

− Ile-dekorazioan erabiltzen diren kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
− Ilearen forma aldatzeko kosmetikoak: 

• Aldi baterako forma-aldaketetarako kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Orraztea errazten duten kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Kosmetiko finkatzaileak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Forma-aldaketa iraunkorrak egiteko, uhintzeko eta lisatzeko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta 

sailkapena. 
− Bizarra eta bibotea mozteko eta txukuntzeko kosmetikoak. 

• Bizarra mozteko kosmetikoak: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 
• Bizarra kendu ondorenerako kosmetikoak —epitelio-sortzaileak, birsortzaileak—: konposizioa, jarduera-mekanismoak 

eta sailkapena. 
• Gizonezkoentzako kosmetika, babestekoa eta tratatzekoa: konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

− Ilearen alterazio estetikoen tratamendurako kosmetiko espezifikoak —sebo-erregulatzaileak, bigungarriak, nutritiboak—: 
konposizioa, jarduera-mekanismoak eta sailkapena. 

6. Ile-apainketako lan teknikoen protokoloa. 
− Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako baliabideak eta aparatuak hautatzea. 
− Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako kosmetikoak hautatzea. 
− Ile-apainketako teknika bakoitzaren protokoloetarako norbera babesteko neurriak hautatzea profesionalarentzat eta 

bezeroarentzat. 
− Ile-apainketako teknika bakoitzari lotutako lehen laguntzako neurriak hautatzea. 
− Zerbitzu bakoitzari lotutako kalitatea neurtzeko parametroak. 
− Lan teknikoen protokolo normalizatuen diseinua: 

• Garbiketa, esterilizazioa eta desinfekzioa.  
• Harrera eta bezeroarentzako arreta.  
• Higienea eta egokitzea. 
• Forma-aldaketa iraunkorrak eta aldi baterakoak. 
• Erabateko kolore-aldaketak eta kolore-aldaketa partzialak. 
• Ile-mozketak. 
• Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak. 
• Ile-luzapenak. 
• Ilearen zainketak: deshidratazioa, koipea eta zahia. 
• Lehen laguntza. 

7 Deskribatutako alterazioetarako ile-tratamendu estetikoak egitea. 
− Masaje kapilarra: 

• Masaje kapilarrarekin erlazionatutako anatomia eta fisiologia: eraginpeko gunea. 
• Masaje kapilarra emateko oinarrizko arauak. 
• Masajearen maniobrak eta faseak: Deskribapena. buru-larruazaleko masajearen exekuzio teknikoa. 
• Masaje kapilarren efektuak eta erabilerak. 
• Kontraindikazioak. 

− Masaje kapilarreko teknikak ile-tratamendu estetikoetan. 
− Tratamenduak bezero bakoitzaren ezaugarrietara egokitzea. 
− Ile-tratamendu estetikoen prozesuetako segurtasuna eta higienea. 
− Norbera babesteko profesionalen neurriak: 

• Janzkera. 
• Lanerako gomendatutako jarrera-higienea. 

− Ile-tratamendu estetikoen prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: 
• Janzkera. 
• Ile-tratamendu estetikoen prozesuetarako gomendatutako jarrera-higienea. 

− Ile-tratamendu estetikoak egiteagatik sortutako erreakzio kaltegarrietako lehen laguntza. 
8. Ile-apainketako lehen laguntzako teknikak. 

− Bezeroaren osasun-egoera orokorra identifikatzea. 
− Ile-apainketako prozesuetako istripurik ohikoenak. 
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− Ile-apainketako prozesuetako erreakzio kaltegarririk ohikoenak. 
− Ile-apainketako istripuen edo erreakzio kaltegarrien aurreko jarduera. 
− Osasun-zentroetara bideratzeko prozedura. 
− Lehen laguntza emateko baliabide egokiak.  
− Bizkortzeko oinarrizko teknikak. 

9. Ile-tratamendu estetikoen prozesuetako kalitate-kontrola. 
− Ile-tratamendu estetikoen exekuzio teknikoa. 

• Emaitzen jarraipena eta ebaluazioa.  
− Ile-tratamendu estetikoko zerbitzuaren kalitatearen ebaluazioa eta kontrola. 
− Ile-apaindegi bateko ile-tratamendu estetikoko zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak. 

• Bezeroen gogobetetze-maila. 
• Lortutako emaitzak, haien balorazioa.  
• Bezeroaren gogobetetze-maila neurtzeko teknikak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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-apainketa. 
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