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Iraupena 
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A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1261_3 DIAGNOSTIKOA EGITEA ETA ILE-TRATAMENDU 
ESTETIKOAK DISEINATZEA  
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ilearen eta ile-larruazalaren anatomia eta fisiologia aztertzea eta ilearen alterazio estetikoekin erlazionatzea.  

EI1.1 Buru, hezur, muskulu, odol-irrigazio eta inerbazioaren inguruko egitura anatomikoak deskribatzea eta betetzen dituzten funtzioekin 
erlazionatzea.  
EI1.2 Larruazal-organoa deskribatzea, eta haren egitura eta funtzioak azaltzea.  
EI1.3 Larruazaleko eranskinak identifikatzea eta haien egitura nahiz funtzioak eta ilearen alterazioetan dituzten ondorioak azaltzea.  
EI1.4 Larruazaleko jariakinen konposizioa nahiz funtzioa eta buru-larruazalean non dauden azaltzea.  
EI1.5 Ile-motak sailkatzea nahiz deskribatzea eta larruazaleko fototipoekin erlazionatzea.  
EI1.6 Ilean eta buru-larruazalean detektatutako alterazioen —egitura, kolore, kantitate, lipidazio, keratinizazio, alopezia, sentsibilizazio, 
trauma eta kirurgia ondokoen eta abarren— ezaugarriak, seinaleak, sintomak, kausak nahiz bilakaera deskribatzea, baita alterazioetan 
eragina izan dezaketen faktore fisiko, genetiko, psikologiko eta nutrizionalak ere.  
EI1.7 Ilearen alterazio estetikoak eta patologikoak bereizten dituzten patologia-zantzuak identifikatzea eta, beharrezkoa bada, kontsulta 
espezializatura bidaltzea.  
EI1.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan:  

- Ilearen alterazio estetikoak identifikatzea eta egitura kaltetuak nahiz kausa posibleak deskribatzea.  
- Tratamendu estetikoak ezin hartu izateko patologia-zantzurik badagoen zehaztea.  

A2: Ilearen alterazioen tratamendu estetikoetan erabiltzen diren kosmetikoen, eskuzko tekniken eta teknika elektroestetikoen jarduera-
mekanismoak eta efektuak identifikatzea.  
EI2.1 Kosmetikoak konposizio, mota, efektu eta jarduera-eremuaren arabera sailkatzea. 
EI2.2 Ile-kosmetiko multzoen —higiene-kosmetikoen, mantentzeko nahiz babesteko kosmetikoen eta tratamendu espezifikoetarako 
kosmetikoen— jarduera-mekanismo nagusia azaltzea, erreakzio kaltegarriak eragin ditzaketen faktoreak identifikatzea eta erreakzio 
horiek agertuko diren aurreikusteko baloratu beharreko seinale eta sintomak adieraztea.  
EI2.3 Kosmetikoak hautatzeko irizpideak ezartzea —tratamenduaren eta lortu nahi diren efektuen arabera—, prestakin 
estenporaneoetarako produktu eta/edo kosmetikoen nahasketak egiteko irizpideak zehaztea eta horretarako beharrezko kalkuluak 
egitea.  
EI2.4 Ilearen alterazioen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Kosmetikoen printzipio aktiboak identifikatzea eta tratatu beharreko ilearen alterazioarekin erlazionatzea.  
- Kosmetikoen ezaugarri organoleptikoak aldatu direla adierazten duten eta kosmetikoa hondatu den seinale izan daitezkeen 

faktoreak zehaztea.  
- Produktu eta kosmetikoen nahasketak prestatzea segurtasun- eta higiene-kondizioetan, horretarako behar diren proportzioak 

kalkulatzea eta aplikatzeko modua zehaztea.  
EI2.5 Masaje estetikoa, drainatze linfatikoa eta presio bidezko masajea emateko tekniken bidez lortzen diren efektuak nahiz masaje 
kapilarrekin lortzen direnak eta haien erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak azaltzea.  
EI2.6 Larruazalaren alterazioen eta patologia nagusien seinale eta sintomak edo buru-larruazalean eskuzko teknikak aplikatzeko 
kontraindikazio diren beste osasun-kondizioak identifikatzea.  
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EI2.7 Ile-tratamendu estetikoetan erabiltzen diren teknika elektroestetikoak —korronte zuzen, maiztasun handiko eta ertaineko korronte 
aldakor, erradiazio infragorri nahiz laser bidezko teknikak eta ile-tratamendu estetikoetan aplikatzen diren beste zenbait— sailkatzea eta 
haien oinarri zientifikoak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak azaltzea.  
EI2.8 Ilearen alterazioen kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, hauek aplikatzeko parametroak eta denbora 
adieraztea:  

- Maiztasun handiko d'Ansorvalen korrontea.  
- Diatermia kapazitiboko maiztasun handiko korrontea.  
- Erradiazio infragorriak.  
- Laser-erradiazioak.  

EI2.9 Teknika elektroestetikoak hautatzeko eta uztartzeko irizpideak ezartzea, ilearen alterazioen eta patologia nagusien seinale eta 
sintomak edo buru-larruazalean eskuzko teknikak aplikatzeko kontraindikazio diren beste osasun-kondizioak identifikatuz.  

A3: Buru-larruazalaren eta ilearen ezaugarriak eta kondizioak ebaluatzeko diagnostiko-teknikak aplikatzea.  
EI3.1 Dokumentazio profesionaleko ereduak —diagnostiko-fitxa teknikoa eta bezeroari nahiz beste profesional batzuei bidaltzeko 
txostena— prestatzea, diagnostiko profesionala egiteko atalak eta galderak justifikatuz.  
EI3.2 Diagnostiko profesionala egiteko teknikak —buru-larruazalaren eta ilearen itxuraren (lehortasuna, seborrea, pitiriasia, alterazio 
dermatologikoak, distira, testura, lodiera, iragazkortasuna, kantitatea eta abar) ikusizko eta ukipenezko azterketa—, haien oinarriak eta 
aplikazioak deskribatzea.  
EI3.3 Diagnostiko profesionala egiteko erabiltzen diren ekipoekin —lupa, Wood-en argia, mikrokamera, hidratazio-maila neurtzeko 
gailua, sebometroa eta abar— baliatzen diren teknikak, haien oinarriak eta aplikazioak deskribatzea.  
EI3.4 Ilearen alterazio estetikoen diagnostiko profesionala egiteko kasu praktikoetan: 

- Bezeroa kokatzea.  
- Ilearen alterazioen seinaleak identifikatzea eta diagnostikoen fitxa teknikoan erregistratzea, alterazio-motaren arabera 

ordenatuta eta sailkatuta.  
- Tratamendu estetikoaren kontraindikazio izan daitezkeen zirkunstantziak, bezeroaren osasun orokorrari dagozkionak, 

identifikatzea.  
- Ekipo eta materialak garbi, esterilizatuta eta desinfektatuta daudela egiaztatzea. 
- Ekipoak, osagarriak eta baliabideak segurtasun- eta higiene-kondizioetan prestatzea.  
- Eremuak prestatzea.  
- Ileak ateratzea.  
- Ileak prestatzea haiek behatzeko beharrezko baliabideekin (mikroskopioarekin edo mikrobisorearekin).  
- Emaitzak fitxa teknikoan idaztea.  
- Lortutako informazioa baloratzea, bezeroaren eskaerak eta beharrak identifikatzea eta diagnostiko profesionala egitea.  
- Baimen informatua prestatzea.  

EI3.5 Bezeroaren ilean detektatutako alterazioek estetika-arloa gaindituz gero eta bezeroa medikuari bideratu behar izanez gero jarraitu 
behar den prozedura deskribatzea. 
EI3.6 Bezeroaren datuen konfidentzialtasuna bermatzen duten arau deontologiko profesionalak adieraztea.  

A4: Diagnostiko-protokoloak eta horretarako beharrezkoa den dokumentazio teknikoa prestatzeko teknikak aplikatzea.  
EI4.1 Ile-diagnostiko estetikoan eta trauma nahiz kirurgia ondoko ile-tratamendu estetikoetarako protokolo normalizatuak prestatzeko 
erabiltzen diren dokumentu eta fitxa teknikoak identifikatzea.  
EI4.2 Ile-diagnostiko estetikoan erabiltzen den dokumentazioaren egitura eta atalak deskribatzea.  
EI4.3 Ile-azterketa estetikorako dokumentazioa prestatzeko kasu praktikoetan:  

- Dokumentuak identifikatzea.  
- Dokumentuak prestatzea: historia, fitxak eta galdetegiak.  
- Txosten tipoak prestatzea bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko.  

EI4.4 Ile-diagnostiko estetikorako jarraitu beharreko prozedura normalizatuak deskribatzea.  
EI4.5 Diagnostiko-protokoloak prestatzeko kasu praktikoetan:  

- Diagnostikoan erabiliko diren baliabide eta produktuak identifikatzea eta behar bezala aplikatzeko eta kontserbatzeko 
prestatzea. 

- Ile-diagnostikoa egiteko erabili beharreko teknikaren, ekipoen eta metodoen arabera bezeroa zer kondiziotan kokatu behar den 
deskribatzea.  

- Diagnostikoa egiteko teknikak deskribatzea: ilea behatzea, ukitzea eta diagnostiko-ekipoak erabiltzea.  
- Ilearen alterazioen seinaleak, sintomak eta kausa posibleak zehaztea.  
- Ile-diagnostiko estetikorako prozedura normalizatuak prestatzea, eskura dauden baliabideak aintzat hartuz.  

A5: Ilearen alterazio estetikoak segurtasun- eta higiene-kondizioetan tratatzeko laneko protokolo normalizatuak prestatzeko teknikak 
erabiltzea.  

EI5.1 Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuek izan behar dituzten egitura eta atalak azaltzea. 
EI5.2 Ile-tratamenduetan erabiltzen diren teknika elektroestetikoak, elektromagnetikoak, eskuzkoak, kosmetikoak eta eragin fisiko-
kimikokoak aplikatzeko metodoak deskribatzea.  
EI5.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, ilearen alterazio estetikoak —egiturazkoak, koipea, zahia, 
alopeziak eta abar— tratatzeko protokolo normalizatuak diseinatzea eta alderdi hauek adieraztea: protokoloak diseinatzeko beharrezko 
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baliabide tekniko eta kosmetikoak; saio-kopurua, faseak, saio-sekuentzia, saio bakoitzaren iraupena eta tratamendua aplikatzeko 
maiztasuna; bezeroa artatzeko, prestatzeko eta babesteko neurriak; teknikak aplikatzeko parametroak, kondizioak eta kontuan izan 
beharrekoak; eta aholkularitza profesionalerako jarraibideak eta istripurik edo nahi ez den erreakziorik gertatuz gero jarduteko 
jarraibideak.  
EI5.4 Ilea egokitzeko eta koipe-, zahi- eta alopezia-tratamenduetarako protokolo normalizatuen dokumentazioa prestatzeko kasu 
praktikoetan:  

- Zer atal sartu behar den deskribatzea.  
- Tratamendu bakoitzerako protokoloen oinarrizko dokumentua prestatzea.  
- Kosmetikoen aplikazioari eta aparatuei buruzko espezifikazioak nabarmentzea.  
- Bezeroarentzako txostena eta proposamena prestatzea.  

EI5.5 Laneko protokolo normalizatuak prestatzeko kasu praktikoetan:  
- Alterazioak identifikatzea.  
- Ilearen alterazioen protokolo normalizatuak prestatzea.  

A6: Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak bezeroaren diagnostikoaren eta eskakizunen arabera pertsonalizatzeko teknikak 
aplikatzea eta proposamena prestatzea eta aurkeztea.  

EI6.1 Protokolo normalizatua pertsonalizatzeko, bezeroaren diagnostikoaren eta uneko egoeraren arabera teknika kosmetiko, eskuzko 
eta elektroestetiko egokiak hautatzea.  
EI6.2 Ile-tratamenduak aplikatzeko tratamendu mediko edo baimena behar duten alterazioak deskribatzea.  
EI6.3 Protokolo normalizatua egokitzeko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Bezeroaren diagnostiko eta uneko egoera.  
- Erabili beharreko teknikak eta hartu beharreko neurriak.  
- Faseen sekuentziazioa.  
- denbora,  
- Saio-kopurua eta -iraupena.  
- Tratamenduaren maiztasuna.  

EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, ilearen alterazio estetikoetarako —egiturazkoak, deshidratazioa, 
koipea, zahia, alopeziak eta abar— protokolo pertsonalizatuak prestatzea:  
EI6.5 Trauma eta kirurgia ondoko ile-tratamendu estetikoen protokoloak egokitzeko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela:  

- Tratatu beharreko eremu kapilarra baloratzea.  
- Mediku espezialistaren aginduak aintzat hartzea.  
- Kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak identifikatzea.  
- Saio-kopurua, kosmetiko-mota eta erabili beharreko beste teknika batzuk definitzea. 
- Kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak zehaztea. 
- Segurtasun- eta higiene-jarraibideak deskribatzea.  

EI6.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten kasu praktikoetan, ile-tratamendu estetikoen proposamenak prestatzea: 
EI6.7 Ile-tratamendu estetikoen proposamenak aurkezteko jarraibideak azaltzea.  
EI6.8 Ile-tratamendu estetikoen proposamenak aurkezteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Diagnostikoaren emaitza eta egin beharreko ile-tratamendua hizkera argi eta erraza erabiliz jakinaraztea bezeroari.  
- Bezeroaren beharretara eta eskaeretara egokitzen den tratamendu-proposamena adostea bezeroarekin.  
- Fitxa teknikoan, bezeroari eta tratamendu-protokoloari buruzko datuak erregistratzea, baita saio-kopurua, -sekuentzia eta -

maiztasuna ere.  
- Beharrezkoa izanez gero, bezeroari ordezko tratamenduak proposatzea, haren beharretara eta eskakizunetara egokitu daitezen.  
- Tratamendu pertsonalizatuaren edo tratamendu-proposamenaren dokumentua idaztea, alderdi hauek aintzat hartuz: baliabide 

teknikoak, zainketa pertsonalak, aurreikusitako emaitzak, aurrekontua eta abar. 
- Bezeroaren datuen konfidentzialtasuna eta babesa bermatzen duten arau deontologikoak azaltzea. 

A7: Diagnostikoa egitean eta ile-tratamendu estetikoen protokoloak prestatzean zerbitzuak duen kalitatea zehazteko parametroak 
identifikatzea.  

EI7.1 Instalazio, baliabide tekniko eta produktuetarako kalitate-arauak ezartzea.  
EI7.2 Laneko protokolo normalizatuak eskura dauden baliabideetara eta bezeroen eskakizun orokorretara egokitzen diren zehaztea.  
EI7.3 Ezarritako laneko protokoloen betetze- eta segimendu-maila egiaztatzeko irizpideak ezartzea eta prozesuak erregistratzeko 
ereduak diseinatzea.  
EI7.4 Bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzea, gorabeherak idatziz jasotzea eta zerbitzu hobea emateko neurri zuzentzaileak 
proposatzea.  
EI7.5 Beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaile egokiak ezartzea, emandako zerbitzua eta bezeroaren gogobetetze-maila hobetzeko. 

 
Edukiak 
1. Ile-tratamendu estetikoei aplikatutako anatomia eta fisiologia. 

− Buruko egitura nagusien —hezur, muskulu, irrigazio eta inerbazioen— anatomia eta fisiologia, betetzen dituzten funtzioekin 
erlazionatuta.  
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− Larruazal-organoa: egitura eta funtzioak. Epidermisa. Dermisa. Hipodermisa. 
− Larruazaleko eranskinak. Motak eta funtzioak. 

• Guruin exokrinoak. Sebo-guruinak. Izerdi-guruinak.  
• Emultsio epikutaneoa. 

− Ilea: egitura, funtzioak, motak eta propietateak.  
− Ilearen zikloa. Fase anagenoa. Fase katagenoa. Fase telogenoa. 
− Buru-larruazala. 
− Ile-motak: deskribapena eta sailkapena.  

• Larruazaleko fototipoekiko erlazioa. 
2 Ondorio estetikoak dituzten ilearen eta buru-larruazalaren alterazioak. 

− Alterazioen deskribapena, seinale eta sintomak, izaera, egitura kaltetuak eta kokapena. 
− Ilearen alterazioak:  

• Egiturazko alterazioak: Sortzetikoak edo hartutakoak. 
• Alterazio kromatikoak: Sortzetikoak edo hartutakoak. 
• Tratamendu dermatologikoko alterazioak (pedikulosia) 

− Buru-larruazalaren alterazioak: 
• Kantitatearen alterazioak (alopeziak eta hipertrikosia),  
• Jariaketaren alterazioak (hiperhidrosia, seborrea eta deshidratazioa).  
• Kerantizazioko alterazioak (pitiriasia edo zahia).  
• Tratamendu dermatologikoko alterazioak: psoriasia, ekzema, folikulitisa eta ezkabia. 

− Beste zenbait alterazio. 
− Segurtasuna eta higienea, ile-tratamenduen zerbitzuen kalitatearen faktore erabakigarria.  
− Hondakinen kudeaketa. Segurtasuna eta higienea, ile-tratamenduen zerbitzuen kalitatearen faktore erabakigarria.  
− Alterazioek ilearen zikloan dituzten eragin endokrinoak, metabolikoak eta kimikoak.  
− Faktore psikologikoak eta ilearen gaixotasunak.  
− Ilea eta buru-larruazala gaixotasun sistematikoetan. 

3 Ile-tratamendu estetikoetako aparatu eta kosmetikoen erabilera. 
− Bezeroaren azterketa egiteko ekipo eta baliabide espezifikoak: oinarriak, erabilera-arauak, kontuan hartu beharrekoak.  

• Irudia handitzeko ekipo optikoak. Lupa. Mikrokamera. Mikrobisorea eta mikroskopio optikoa. 
• Emultsio epikutaneoa aztertzen duten ekipo elektronikoak. Wood-en argia. Larruaren hidratazioa neurtzeko gailua. 

Sebometroa. pH-metroa. 
− Kosmetikoak: kontzeptua, konposizioa, printzipio aktiboak, forma kosmetikoak. Kosmetiko kapilarren sailkapena.  
− Tratamendu espezifikoetarako kosmetikoak.  

• Aktibo kosmetikoak.  
• Forma kosmetikoak.  
• Jarduera-mekanismoak.  
• Hautatze-irizpideak.  

− Ile-tratamenduetako fitokosmetika- eta aromaterapia-produktuak.  
− Ilearen higienea, mantentzea, zaintza eta babesa. 

4 Ile-diagnostiko estetikoa egiteko protokoloen diseinua. 
− Diagnostiko-protokoloaren elementuak.  
− Ile-azterketa egiteko protokoloaren faseak: 

• Bezeroari arrera egitea eta dagokion lekuan kokatzea. 
• Diagnostikoa egitea. 
• Informazioa eta komunikazioa. 

− Elkarrizketa, bezeroa aztertzeko modu gisa.  
• Elkarrizketa egiteko galdetegi-ereduak.  
• Dokumentazio profesionala: fitxa teknikoa, historia estetikoa, bezeroa beste profesional batzuei bideratzeko txostena.  

− Diagnostiko-teknikak. Oinarriak eta aplikazioak.  
• Ilearen eta buru-larruazalaren zuzeneko azterketa. 
• Diagnostiko-tresna bidezko azterketa. 
• Norbera babesteko profesionalen neurriak: Janzkera. Lan egiteko jarrera anatomiko gomendagarriak. 
• Ile-diagnostikoa egiteko prozesuetan parte hartzen duen bezeroa babesteko neurriak: Ile-diagnostikoa egiteko 

prozesuetarako jarrera anatomiko gomendatuak. 
− Ile-tratamendu estetikoen proposamenen prestaketa eta aurkezpena.  

• Tratamendu-proposamena.  
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• Definizioa, kontzeptua, egitura eta atalak. Prestatzeko jarraibideak.  
• Komunikazio-teknikak. Aurkezpena egiteko metodoak. 

− Deontologia profesionala. 
5 Ile-tratamenduetarako teknika estetikoen aplikazioa. 

− Ile-tratamenduetako eskuzko teknikak. Masajea ematen zaien egitura anatomikoak.  
− Masaje kapilarrak.  

• Efektu fisiologikoak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
• Tratamendu estetikoa hautatzeko irizpideak ezartzeko masajearen oinarria. 

− Eremu kapilarrean aplikatzen diren eskuzko tekniken sailkapena: masajea, drainatze linfatikoa, presio bidezko masajea eta abar.  
• Mugimenduak eta efektuak.  
• Alterazioaren araberako hautatze-irizpideak.  

− Teknika elektroestetikoak: oinarri zientifikoak. Lurruneztagailuak, bibragailuak eta abar.  
− Korronte zuzena edo galvanikoa, maiztasun ertaineko eta handiko korronte aldakorra eta abar.  

• Erradiazio elektromagnetikoak: infragorriak, ultramoreak, laser-erradiazioak eta abar.  
• Teknikak hautatzeko irizpideak.  

− Teknika elektroestetikoen ezaugarriak, erabilera-arauak, efektuak, erabilerak, kontuan hartu beharrekoak eta kontraindikazioak.  
6 Ile-tratamendu estetikoen protokoloak. 

− Protokoloko elementuak: prozesua, sekuentziazioa, denbora, baliabide teknikoak eta ekipoak, ebaluazioa eta abar.  
− Ile-tratamendu estetikoen protokolo normalizatuak.  
− Teknika kosmetiko, elektroestetiko eta eskuzkoen protokolo normalizatuak. 
− Ile-tratamendu estetikoen protokolo pertsonalizatuak: Prestakuntza. Tratamenduaren muina. Amaiera. 
− Ilearen alterazioen tratamendu mediko prebentibo eta aringarri nagusiak.  
− Baimen informatua. 

7 Kalitatea ile-tratamendu estetikoko prozesuetan. 
− Zerbitzuaren kalitatea definitzen duten parametroak.  

• Kalitate-arauak.  
• Bezeroen gogobetetasun-mailaren ebaluazioa. 

− Segurtasuna eta higienea, ile-tratamenduen zerbitzuen kalitatearen faktore erabakigarria.  
− Hondakinen kudeaketa. 

 
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. 

 5


	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


