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:فرق استریل و ضدعفونی 
وقتی کـه  . دهندها را ارتقاء میبرخی از کشورها استانداردهاي کنترل عفونت در سالن: نظافت و ضدعفونی

.شودها از طریق گرما و فشار میتخریب همه میکروبشود، باعثکار به طور مناسب انجام می
آلودگی زدایی 1متد 
به خاطر داشته باشید کـه وقتـی تمیـز    . نظافت و ضدعفونی: آلودگی زدایی داراي دو مرحله است1متد 

ز وسایل و تجهیزات از طریق شستشو با صابون مایع و آب گرم و با اسـتفاده ا ،از هاباید همه آلودگی،کنیدمی
. مورد توجه قرار دهید،نظافت و ضدعفونی

به نوبـه خـود ایـن کـار باعـث      . یابد که، سطح به طور مناسب تمیز شده باشدوقتی آلودگی سطح کاهش می
زا از سطوح ابزارها و تجهیـزات از طریـق   ها و عوامل بیماريتر آلوده کنندهبیش. شودکاهش خطر عفونت می

بخشـی از ضـدعفونی ابزارهـا و    ،این که چـرا نظافـت حـائز اهمیـت اسـت     . رودتمیزکردن مناسب از بین می
.تجهیزات است

تر بدین معنی است زا کماما وجود عوامل بیماري،زا دارندسطوح تمیز شده باز هم مقدار کمی عوامل بیماري
و آب در ها روي پوست و شستن دست بـا صـابون   ضدعفونی کننده. یابندها تا حد کمی شیوع میکه عفونت
هـا بـه شسـتن دسـت و     نظافـت مناسـب دسـت   . دهدهاي دست را کاهش میگیري، مقدار آلودگیحد چشم

از اهمیت زیادي برخـوردار  ،آب گرم و استفاده از دستمال توالت و برس ناخن نیاز داردکه،استفاده از صابون
.دهاي مهم و قوي براي جلوگیري از شیوع عفونت هستنراهاین موارد از است 

:سه راه براي نظافت ابزارها و تجهیزات وجود دارد
شستشو با صابون و آب گرم سپس ضدعفونی با تمیزکننده و برس مناسب ضدعفونی شده ناخن•
استفاده از واحد فرا صوتی•
)آلودگی زدایی2متد (استفاده از حالل تمیزکننده •

به خاطر داشته باشید که ضدعفونی فرایندي اسـت  .آلودگی زدایی، ضدعفونی کردن است1مرحله دوم متد 
در محیط سالن ضدعفونی تأثیر زیادي . هاي باکتریایی مؤثر نیستبرد، اما در برابر هاگتر از بین میکه بیش

همـه ضـدعفونی   . هـا و سـایر ابزارهـا و تجهیـزات اسـت     ها در سطوحی مانند قیچیبر کنترل میکروارگانیسم
-دهـد کـه ارگانیسـم   ها به وضوح نشان میه در سالن شماره ثبت دارند و برچسب آنهاي مورد استفادکننده

هاي برچسب مورد اسـتفاده  هاي خاص محلول، از بین برنده مؤثر هستند، هنگامی که مطابق با دستورالعمل
. گیرندقرار می

ها را در ها و ویروسرچها، قاها محصوالتی هستند که همه باکتريبه خاطر داشته باشید که ضدعفونی کننده
ها به عنوان تمیزکننده دست استفاده نکنید، زیرا به دلیـل  گاه از ضدعفونی کنندههیچ. برندسطوح از بین می

سوزش پوست ،حساسیت فوق العاده به غذاهاي خاص، مواد شیمیایی یا سایر مواد ناهنجار مضر باعث آلرژي
انـد کـه بایـد از تمـاس بـا پوسـت       روي برچسـب نشـان داده  هاهمه ضدعفونی کننده. شوندو واکنش آن می

.اجتناب شود
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آلودگی زدایی2متد 
واژه استریلیزه اغلب به طور ناصحیح مورد . نظافت و استریل کردن:آلودگی زدایی دو مرحله دارد2متد 

.استفاده است
.کندها را تخریب میهاگاستریلیزه کردن فرایندي است که به طور کامل همه موجودات میکروبی مانند

گیرند که موسوم به استریل با دیـگ  متدهاي مؤثرتر استریل براي تجهیزات با فشار باال مورد استفاده قرار می
.تنها تمیزکردن ابزارها با بخار کافی نیست. بخار است

مواد ضد عفونی کننده مناسب براي استفاده کردن در سالن
اگر درست استفاده اند، مواد ضدعفونی هستند که صورت کواتس شناخته شدهترکیبات آمونیوم چهارتایی به 

-ترین نوع این فرمول بندي کواتس چندگانه نامیـده مـی  پیشرفته. کننددر سالن خیلی مؤثر عمل میشوند،
گیـري تـأثیر   کنند تا بـه طـور چشـم   هاي پیچیده است که با هم کار میبکواتس چندگانه حاوي ترکی. شود

این فرمول ها ممکن است حاوي مواد تشکیل دهنده ضـد زنـگ   . ین مواد ضدعفونی را افزایش دهندبخشی ا
ها باید آن. تواند باعث کدري و آسیب زدن به آن شودباشد، بدین ترتیب گذاشتن ابزار براي مدت طوالنی می

در جاي تمیـز در  ، خشک و )در صورت نیاز(بعد از مدت مشخص شده از محلول برداشته شوند، بعد شستشو 
. داري شونددار نگهظرف پوشش

تواننـد بـه   خیلی باالیی دارند، و میPHشوند، که مواد ضدعفونی کننده فنولی به صورت فرمالدئید یافت می
ها براي ضد عفونی کـردن وسـایل   مواد ضد عفونی کننده فنولی، در طول سال. چشم و پوست آسیب برساند
توانـد بـه پالسـتیک و    فنـول مـی  .  اند؛ با این حـال معـایبی دارنـد   اده قرار گرفتهسالن با اطمینان مورد استف
مواد ضدعفونی کننده فنولی هرگـز نبایـد بـراي    . باعث زنگ زدن فلزات شود،تواندالستیک آسیب بزند و می

ولی باید از تماس چشم با مواد ضد عفـونی کننـده فنـ   . ضدعفونی کردن ظروف یا تجهیزات فلزي به کار روند
.اندزا شناخته شدهها به عنوان مواد سرطانفنول. جلوگیري کرد
سفید کننده

ثري اسـت و بـه طـور    ؤاست، مـواد ضـدعفونی کننـده مـ    سدیمهیپوکلریت%5.25سفید کننده خانگی حاوي 
اسـتفاده کـردن بـیش از    . اي به عنوان مواد ضدعفونی کننده در سالن مورد استفاده قرار گرفته استگسترده

ها آسـیب برسـاند، بـدین ترتیـب از خوانـدن برچسـب بـراي        تواند به فلزات و پالستیکحد سفید کننده می
تواند براي فلـزات و پالسـتیک خورنـده باشـند و باعـث      سفید کننده می. استفاده سالم اطمینان کسب کنید

.حساسیت پوست شود و به چشم آسیب بزند
محلـول  . هاي تولیـده کننـده پیـروي کنیـد    ه از دستورالعملبراي ترکیب کردن محلول سفید کننده، همیش

ساعت یا وقتـی کـه   24محلول سفید کننده تازه، باید هر . داري کنیدسفید کننده را دور از حرارت و نور نگه
بعـد از ترکیـب محلـول سـفید کننـده، روي ظـرف تـاریخ آن روز را        . محلول آلوده شده باشد، ترکیب شـود 

ها تحریک کننده باشد، پـس مراقـب تـنفس کـردن گازهـاي      تواند براي ریهکننده میسفید . یادداشت کنید
.تولیدي باشید
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ضدعفونی کردن ابزارها و وسایل غیر برقی
حتـی اگـر روي   . همه ابزارها و وسایل غیرالکتریکی باید قبل و بعد از استفاده کردن تمیز و ضدعفونی شـوند 

.همان فرد استفاده شود

ن ابزار و وسایل الکتریکیضد عفونی کرد
و سایر انواع وسایل الکتریکی نقاط تماسی دارند که نباید  در داخـل آب  ،ابزار درمان الکتریکی و آرایش دائم

تمیز و ضـدعفونی  ،وسایل الکتریکی،هاي ثبت شدهعفونیین چیزها باید با به کار بردن ضدا. قرار داده شوند
عفونی براي آماده کردن محلول پیروي کنید و ط تولید کننده مواد ضداد شده توسهاي پیشنهاز روش. شوند

.نماییدعفونی کردن وسیله عمل تولید کننده براي تمیز کردن و ضدهاي به دستورالعمل
عفونی کردن سطوح کارضد

.به مشتري سرویس دهید، همه سطوح کار باید تمیز و ضدعفونی شوندوشروع کار را قبل از این که 
ها و هـر سـطح دیگـري کـه     ها، تکیه گاهها، صندلیهاي مد، سینکن حاصل کنید که میزها، ایستگاهاطمینا

)10-11تصویر ( .ممکن است با پوست مشتري تماس پیدا کنند، تمیز و ضدعفونی شده باشند

تمیز و ضدعفونی کردن منظم میز
.هاي خود کاهش دهیدمیکروب را به دستهر روز تمیز کنید تا احتمال انتقال،هاي در رادستگیره

2تصویر 1تصویر 
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هاي کتـان،  ها، پارچهبعد از این که حوله. ها باید براي هر مشتري تمیز شودهاي کتان، و شنلپارچه،هاحوله
انـد، بـراي مشـتري    اند، نباید تا زمانی که شسته و اتو کشیده نشدهها براي یک مشتري استفاده شدهو  شنل

ها، طبق دستورهاي روي برچسب، آن هاي کتان، و شنلها، پارچهراي تمیز کردن حولهب. دیگر استفاده شوند
اگـر  . ها کامالً خشک شـوند هاي کتان، و شنلها، پارچهاطمینان حاصل کنید که حوله. را شستشو و اتو کنید

.ها باکتري یا قارچ رشد کنندخشک نباشند، ممکن است در آن
هاي کتان تمیز قرار دهید، حتی ها و پارچهدار یا بسته، دور از حولهپوششهايرا در ظرفهاي مرطوبحوله

بـار مصـرف بـه ویـژه در     هـاي یـک  در صورت امکـان از حولـه  . اگر نماینده بازرسی این کار را از شما نخواهد
.ها  استفاده کنیدمستراح
هاویروس

. میکروارگانیسـم بیولـوژیکی اسـت   هـاي ویروس ذره ریز میکروسکوپی انگلی است که باعـث عفونـت سـلول   
هـا هـم آن   ویـروس . کار تولیدکنندگی را انجام دهـد ،ویروس تنها وقتی قادر به تکثیر است که سلول میزبان

ها باعـث سـرماخوردگی   آن. شودهاي قوي و پیچیده دیده میقدر کوچک هستند که تنها تحت میکروسکوپ
ویروس هاي دیگري که به انسان سـرایت مـی کننـد    . شونداي و تنفسی می شدید و سایر بیماري هاي روده

. عامل ایدزHIVها، فلج اطفال، آنفوالنزا و عبارتند از سرخک، آبله مرغی، آبله، هاري، تب زرد، هپاتیت
مانـد و  هـاي دیگـر زنـده مـی    ها این است که ویروس تنها از طریق سلولها و باکتريیک تفاوت بین ویروس

. کنـد ها است، در حالی که باکتري به خودي خود زنده است و تولید مثلمیبخشی از آنکند وتولید مثل می
هـا از آنتـی   امـا ویـروس  ،شـوند هاي خاص درمان میهاي باکتریایی معموالً با آنتی بیوتیکچنین عفونتهم

. گیرندها تأثیري نمیبیوتیک
.شوندختی کشته میهاي بدن انسان به سها بدون آسیب به سلولدر حقیقت ویروس
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در انـواع مختلـف واکسـن مربـوط بـه ویـروس       . ها از رشد ویروس در بدن جلوگیري می کنندواکسیناسیون
قابل دسـترس اسـت   Bهرچند واکسن هپاتیت . توان واکسینه کرددسترس هستند اما همه ویروس ها را نمی

.دوانید این واکسن را دریافت کنیو شما به طور قوي می ت
ه مسـتقیماً بـا عمـوم    محققان سالمت و بهداشت توصیه می کنند که ارائه دهندگان سرویس در صنایعی کـ 

شـان پزشـک ها و متصدیان بانـک بایـد از   مانند متخصصان آرایش و زیبایی، معلمین، گلفروشسروکار دارند
. را انجام دهندBبخواهند تا واکسن هپاتیت 

هپاتیت
هپاتیـت نسـبت   . رسـاند شـود و بـه کبـد آسـیب مـی     اسـت کـه باعـث بیمـاري مـی     هپاتیت ویروس خونی 

. شـود ارائـه مـی  ال هسـتند، شود، زیرا هپاتیت در همه سیاالت بدن افرادي کـه مبـت  تر مقابله میراحتHIVهب
به همین دلیل الزم . ماندبراي دوره طوالنی مدت زنده می،در سطح بیرونی بدن،برخالف ایدزویروس هپاتیت

.کامالً تمیز و ضدعفونی شوند،ت که همه سطوحی که با مشتري در تماس هستنداس
:اندسه نوع هپاتیت وجود دارد که در سالن نگران کننده

بنابراین بایـد  .رودتر روي سطوح از بین مینسبت به بقیه سختBهپاتیت . Cو هپاتیت B، هپاتیت Aهپاتیت 
دهید را چک کنید و مطمـئن شـوید کـه محصـول در     ه قرار میاي که مورد استفادبرچسب ضدعفونی کننده

از شخصی به شخص دیگر از طریـق خـون و بـه نـدرت از طریـق      Cو Bهاي هپاتیت. موثر استBبرابر هپاتیت 
.یابندسیاالت بدن مانند ترشحات شیوع می

HIV /ایدز
تخریـب سیسـتم ایمنـی    باعـث  ،کوتاه شده ویروسی است که HIVویروس تخریب کننده سیستم ایمنی ایدز

از طریـق خـون و گـاهی    . نوعی بیماري است که سیستم ایمنی بدن را تخریب مـی کنـد  ایدز. شودبیمار می
،اسـت HIVفردي که مبـتال بـه   . یابدسایر سیاالت بدن مانند ترشحات از شخصی به شخص دیگر انتقال می

کند که آیا شـخص در شـش مـاه    شخص میاي نداشته باشد، اما تست مها هیچ نشانهبراي سال،ممکن است
مثبت دارند هرگـز تسـت   HIVگاهی افرادي که . بعد از در معرض ویروس قرارگرفتن مبتال شده است یا خیر

. دانند که پتانسیل ابتالي سایر افراد هستنددهند و نمینمی
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وهاي اعتیاد آور و یـا  اساسا از طریق استفاده از سوزن مشترك از طریق استفاده کنندگان از دارHIVویروس 
از طریق سـوزن آلـوده   HIVگاهی . یابداز طریق تماس جنسی محافظت نشده و خالکوبی غیرایمن انتقال می

گاهی هم ویروس از طریق بریـدن  . کندهاي آرایش دائم سرایت میهاي بهداشت درمانی و یا سالندر محیط
.شودپوست وارد جریان خون می

ست دادن، تنه زدن، بوسیدن، تسهیم غذا یا استفاده از وسایل خانـه ماننـد تلفـن و    اما این ویروس از طریق د
اند مبنی بر این که این ویروس از طریق سروکار داشـتن  مواردي گزارش نشده. یابددستمال توالت انتقال نمی

.یافته باشدمو، ناخن و پدیکور در سالن انتقال ، هاي پوستبا غذا، حشرات یا تماس اتفاقی در طی سرویس
نباید بـه  . آن وسیله آلوده شده است،مثبت داردHIVاگر به طور اتفاقی موقع انجام کار متوجه شدید مشتري

ادامه دادن کار با ابزار آلـوده شـده بـدون    . استفاده از وسیله بدون تمیزکردن و ضدعفونی کردنش ادامه دهید
. ها در سالن به خطر بیفتديشود که سالمت شما و مشترنظافت و ضدعفونی آن باعث می

دستگاه ضدعفونی کننده
کلّیه لوازم و ابزاري که در مراکـز بهداشـتی و درمـانی چنـد بـار مـورد       ،ي سازمان جهانی بهداشتبه توصیه

باید پس از استفاده با دستکش توسط آب و صابون به خـوبی شسـته شـده و پـس از     ،گیرنداستفاده قرار می
.کامالً استریل گردند،هاي استریلوشخشک کردن با یکی از ر

:اتوکالو 
ابزار .دهددقیقه عمل گندزدایی را انجام  می20تا 15به مدت زمان ،گراددرجه سانتی121این دستگاه در 

تر براي گندزدایی لوازم بیمارستان و آرایشـگاه  شوند و بیشو لوازم به وسیله بخار آب تحت فشار استریل می
.کاربرد دارد

: فور 
بـه  ،گـراد درجـه سـانتی  170ساعت یا در حرارت 2به مدت ،گرادي سانتیدرجه160این وسیله در حرارت 

اي کـه  از این وسیله براي استریل کـردن ابـزار فلـزّي و شیشـه    .دهدساعت عمل استریل را انجام می1مدت 
.، استفاده کنیدتحمل دماي باال را دارند

هاضدعفونی کردن دست
ها در کنترل کردن سرایت است و در هر حالتی قبل از ارائـه سـرویس   ترین روشها یکی از مهمشستن دست

.مورد نیاز است
هـا را  مشتري را تا ایستگاه شستن همراهی کنید و قبل از شروع کردن سرویس، به او طریقه شستن دست. 1

.شوددر سالن توضیح دهید و این که چرا انجام می
هاي خود را خیس کنید، و از داخل ظرف پمپی روي دست خود صـابون مـایع   را باز کنید، دستآب گرم. 2

.ها را با شور و اشتیاق تمام به هم بمالید، تا زمانی که کف تشکیل شودبریزد، دست
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.ثانیه ادامه دهید20این کار را براي حداقل 

برس ناخن خود را خیس کنید، از داخل ظـرف پمپـی   . برس ناخن تمیز و ضدعفونی شده را انتخاب کنید. 3
هاي خود را به  طور افقی به عقب و جلو در زیر لبه آزاد برس بکشـید و  روي آن صابون مایع بریزید، و  ناخن

. هاي ناخن انگشت حرکت دهیدآن را به  طرف باال و پایین در امتداد خوردگی
.ها را در زیر آب روان تمیز کنیددست. ه طول بکشدثانی60روندهاي برس کردن هر دو دست ممکن است 

هاي خـود را بـه   بعد از نشان دادن، به مشتري  برس ناخن تمیز دهید و به او نشان دهید که چگونه دست. 4
.خوبی پاك کند

بـا حولـه چـه کـار     بعدهاي خود را خشک کند و به او اطالع دهید کهاي دهید که دستبه مشتري حوله. 5
.هاي سالن خشک کنیدهاي مشتري را با استفاده از پارچه تمیز یا حوله کاغذي طبق سیاستیا دستکند، 
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.ها لوازم را با آب و حوله خشک کنید و سپس حوله را دور بیاندازیدبعد از خشک کردن دست. 6

.مشتري را تا میز همراهی کنید. 7
کارمحیطمؤثّردرعوامل

)...دما،چیدمان،رنگ،نور( ر محیط کار عوامل فیزیکی د
کـارایی کارکنـان یـک مرکـز بـاالتر رفتـه و       ،تـر باشـد  که هر چه میزان نور مطلوب،دهدتحقیقات نشان می

.گرددتر میخطاهاي ایجاد شده ناشی از کم نوري کار نیز کم
.افتدوي چهره نیز سایه نمیتر شده و بر رها کمسایه،شوندتر دیده میتر و سریعهمچنین اجسام واضح
ها این المپ.نماییداستفاده،باشندهاي سیلندري که داراي محافظ میاز المپ،توانیدبراي سالن آرایش می

تا نور را در فضا به طور یکنواخـت پراکنـده کننـد و    ،ینه و هم در سقف نصب کردهیهم اطراف آ،توانیدرا می
.تر انجام گیردتر و کار راحتمشخّص،رنگ چهره

یعنی هنگام کـار بـراي اینکـه نـور طبیعـی داشـته       .همچنین در سالن آرایش از نور سفید نیز کمک بگیرید
حتّـی  ،گیریـد اتاقی که جهت مشـاوره در نظـر مـی   .از نور زردو سفیداستفاده نمایید،1به 3از نسبت ،باشید

هاي سقف اتـاق و  المپ،نایی مصنوعی کمک بگیریداما اگر خواستید از روش.االمکان داراي نور طبیعی باشد
هـا طـوري   را پیرامـون آیینـه  ) ملتهب ( هاي آفتابی و المپ) مهتابی ( پشت سر خودتان را از نوع فلورسنت 

.ي مشتري بتابدتنظیم کنید که از جلو بر چهره
داراي نور سـرد و هـم نـور    هم،نور طبیعی روز.شوندگرم و سرد تقسیم میينورها به طور کلّی به دو دسته

نورهـاي  .باشندداراي آبی بیشتري می،نورهاي گرم داراي قرمزي بیشتري هستند و نورهاي سرد.گرم است
.گذارنداثر گرم می،رنگ مو و چهرهاثر سردي و نورهاي گرم روي ،رنگ مو و چهره مشتريسرد روي 

دیـوار  ،شـود توصـیهمی .مؤثّر است،ی بودن نور بر چهره نیزتاباندن نور و کافيزاویه:همانطور که گفته شد 
.آمیزي کنیدهاي طبیعی مثل سفید یا بژ رنگسالن را با رنگ

:مناسبتهویه
جریـان  ،میزان  رطوبـت ،ي حرارتاین است که هواي داخل سالن از نظر درجه،منظور از تهویه در محلّ کار

تمهیـدي  ،هواتهویه یا تصفیه،وجود در هوا کنترل شود و یا به عبارت دیگرمواد مضّر ميهوا و احیاناً تصفیه
از نظر وجـود عنصـرهایی کـه    ،میزان گردش و کیفیت هوا،رطوبت،ي حرارتاست که با استفاده از آن درجه
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افـراد  براي آرامش و راحتـی  ،هاي سربستهالزم و ضروري است و عدم وجود گرد و غبار و مواد مضّر در محل
.شودکنترل می

رطوبـت  .حرارت متناسب بـا فصلباشـد  این است که کارکنان راحت بوده و درجه،هدف از انجام چنین کاري
.هوا نیز مناسب بوده و جریان هواي سالم برقرار و تضمین گردد

زان میـ ،سـرما ،وجود سیستم تهویه مطبوع در محیط کار الزم و ضروري اسـت و سـاختمان را از نظـر گرمـا    
حرارت در تمام شود درجهي هوا به حد مطلوبی رسانده و باعث میتعویض و تصفیه،پاکیزگیدرجه،رطوبت
برقراري جریان هوا ممکن است از طریق باز کردن در و پنجـره نیـز انجـام    .هاي سالن یکنواخت شودقسمت

زیرا در اثر بـاز  .باشدبهداشتی میی و غیرعلمغیرتعویض هوا،ولی امروزه ثابت شده است که از این راه.گردد
شـود و ایجـاد   وارد سـاختمان و فضـا مـی   ،سر و صدا و دیگر عوامـل مضـرّ  ،ها گرد و غباربودن درها و پنجره

.کندناراحتی می
ز بـه تهویـه   محیط،دهدها نشان میآمده از بررسیبه عملطبق نتایج  مطبـوع  هایی که ساختمان آنها مجهـ

.باشندمی،مطبوع ندارندهایی که تهویهکارتر از محیطپر،هستند
.در سالن آرایش ضروري است) ایرکاندیشن یا اگزوفن ( هاي قوي بنابراین نصب فن و هواکش

:دماي محیط کارتنظیم 
کارکنان آرایشگاه و پیرایشگاه موقع انجام کار چـون  .حرارت مناسب بستگی به نوع کار در محیط دارددرجه

گـراد بـراي سـالن    سـانتی درجه21کنند که دماي تري نیز صرف میانرژي کم،تري برخوردارندتحرّك کماز
.کنداین درجه حرارت با تغییر فصل با توجه به رطوبت هوا فرق می.کافی است

ن مـؤثّر  میزان رطوبت هوا نیز در سـال .باشدالزم و ضروري می،جا نمایدبههوا را جا% 10سیستمی که بتواند 
.باشدبراي سالن مناسب می% 50رطوبت .است

.تري قابل تحمل استحرارت کمدرجه،تر باشدهرچه رطوبت هوا بیش،دقّت کنید
.متر مکعب هوا نیاز دارد100تا 50هر فرد براي تنفّس در ساعت به :توجه 

:شودصدمات جسمی که هنگام کار ایجاد می
رگ به رگ ،هاهایی همچون درد  ماهیچهي جذّاب و جلوگیري از ناراحتیچهرهبه منظور برخورداري از یک 

تغییـر  .هاي شغلی ارائه دهیـد شدن کمر و کوفتگی الزم است که بهترین تصویر فیزیکی را در هنگام فعالیت
.شودبندي باعث پادرد و کمردرد میدر اسکلت و استخوان

:توجه 
.ض شغل آرایشگري استواریس از عوار،تغییر اسکلت پا

: ردرست ایستادن هنگام کا
ي سینه را به جلو و استخوان کتف را قفسه.سر را باال نگه دارید.هنگام کار صاف بایستید و خود را خم نکنید

.به طرف عقب نگه دارید
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و زانـو  ت و تمام وزن روي پاي راسـ رو به جلو و پاي راست مستقیماًاشته درجه نگه د45پاي چپ را در زاویه
.زانوي چپ خم کنیدرا کمی روي خطّ

:درست نشستن
هنگام نشستن روي صندلی براي جلوگیري از خستگی ناشی از کار و سـالم مانـدن سـتون فقـرات درسـت      

نشینید باید باسن با پشت صندلی در تماس باشد و سه قوس طبیعـی  هنگامی که روي صندلی می.بنشینید
شـما  .درجـه باشـد  135نشسـتن  یعنـی زاویـه  ،شانه به عقب متمایل  شود.حفظ گردندبدن موقع نشستن

هـا  توانید از یک تکیه گاه در ناحیه کمر استفاده کنید و وزن بدن را روي دو باسن و روي طـول کـلّ ران  می
.قرار دهید

ـ   .زانوها از هم کمی فاصله داشته و پاها به هم نزدیـک باشـد   دقیقـه قـرار   30تـر از  یشو در یـک وضـعیت ب
.استفاده از صندلی استاندارد نقش مهمی در کاهش آسیب به ستون مهره دارد.نگیرید
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:رعایت فاصله مناسب هنگام کار
.انجام دهیدبه راحتی کار یددیدکافی داشته تا بتوان،هاي مختلف سرفاصله باید طوري باشد که بر قسمت

: ه از کفش مناسباستفاد
3این کفـش بهتـر اسـت پاشـنه     .با کفی قابل انعطاف و راحت انتخاب نمایید،هاي پاشنه کوتاه و پهنکفش

.سانتی باشد

نادرستدرست      
هاي آرایش دائمعکس و طرح

الزم و ضـروري اسـت از لـوازم    ،راحت و توافق مشتري در رابطه با ارائـه خـدمات درسـت   براي انجام مشاوره 
عکـس از نمونـه کـار یـا برنامـه کـامپیوتري را       ،مجلّـات ،بدین منظور از تصاویر ژورنال.خاصی استفاده شود

چنـین  هـم .ودها را به مشتري نشان داده تا اعتماد او به شما زیاد شـ همیشه در محیط کار داشته باشیدو آن
ص و قبلی با مشتري صحبت کنید تا تخصص و مهارت شما بـراي مشـتري مشـخ   راجع به تصاویر و کارهاي



١٤

نوع پوسـت و خواسـته   ،ویژگـی صـورت  در اولین مشـاوره  .اضطراب او کم شده و باعث جلب اعتمادش شوید
.مشتري را دقیقاً بررسی کنید
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.، مهارت، مشاوره و تجهیزات مطلوب ضروري استکه یک آرایش دائم خوب داشته باشیدبراي این
هـاي جدیـد   هاي مختلـف بـا اسـتفاده از نـرم افـزار     ها و رنگچهره فرد را با مدل،براي انجام مشاوره با رایانه

.باشددقیقه می30مدت زمان براي این کار .شتري را انتخاب نماییدتطبیق داده و مدل مناسب م
.باشداي میهاي رایانهدر مورد خدمات آرایشی نرم افزارترین تکنیک مشاورهمدرن

.اي از نرم افزارهاي جدید استفاده کنیدبراي ارائه بهتر خدمات مشاوره رایانه
.شوندره و رنگ ابرو مشخص میاي تغییرات چهدر ارائه خدمات مشاوره رایانه

ارائه و تکمیل فرم مشخصات و اطالعات مشتري
ضروري اسـت و انجـام خـدمات    ،اي براي انجام خدمات مطلوبپر کردن کارت مشتري در هر جلسه مشاوره

،در کـارت سـوابق  .تـر ارائـه شـود   کـار دقیـق  ،شـود تر کرده و باعـث مـی  آرایشگر را در جلسات بعدي راحت
نتیجـه تسـت   .گرفته باشدباید به طور کامل ذکر شده و پوست مشتري مورد تجزیه و تحلیل قرار مشخصات 
هزینه، پیشـنهادهایی بـراي جلسـه    ،نوع پوست،، اطالعات کامل در رابطه با نوع خدمات ارائه شدهحساسیت

.بعدي مشاوره نیز به طور کامل قید شود
:تست حساسیت

هـاي خـارجی   واکنشی که بدن نسبت بـه محـرك  . حساسیت را انجام دهیدقبل از شروع هر کاري اول تست 
براي انجام تست در یک نقطه از بدن چند نقطه روي پوست کاشته . شوددهد، حساسیت نامیده میانجام می

ایجاد شده شخص بـه رنـگ   .. .ساعت بعد، اگر در محل هرگونه خارش، سوزش، تورم و36الی 24شود، طی 
.از آرایش دائم استفاده نکنیدیت دارد و به هیچ عنوان آرایش دائم حساس

مشتريسوابق کارت 
نتیجه حساسیتشماره تلفننام و نام خانوادگی

قبلیتاتو 
آرایش مدنظر

مدل مورد نظر
رنگ مورد نظر

سازياكپ
تاریخ انجام کار

تاریخ مرحله دوم
تاریخ مراحل بعدي

ندسی چهرهشکل ه
رنگ پوست

جنس پوست
هزینه

پیشنهادهایی براي جلسه بعد
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موارد منع آرایش دائم
، بیماري آسم، صرع، فشـارخون  ... )و وارفارین وEآسپرین، ویتامین (مواردي مانند استفاده از داروهاي خاص 

-هاي پوستی، دوران پریـودي، بیمـاري  حساسیتهاي هموفیلی،باال، رعشه، اختالالت بینایی، دیابت، بیماري
هاي خودایمنی، نقص سیستم ایمنی هاي مقاربتی، بیماريخال مزمن، ایدز، هپاتیت، بیماريهاي عفونی، تب

.از موارد منع آرایش دائم می باشد

:آرایش دائمتنظیم رضایت نامه با مشتري
مراجعه کننده محترم

هـدف از درج ایـن مطالـب    . لطفا اطالعات درج شده در این فرم را مطالعه نمایید.ایدگرفتهشما تصمیم به انجام آرایش دایم
. باشداي جامع و کامل میارایه خدماتی مفید و مورد سلیقه شما همراه با کیفیت مطلوب و مشاوره

:از انجام آرایش دایمقبلاطالعات کلی و آمادگی مشتري 
.ه و جواب کامل و جامع را انتخاب نماییدبه دقت مطالعه نمودخواهشمند است

.سیگار خوداري نماییدوقهوه ،قبل از انجام آرایش دایم از مصرف داروهاي مسکن-
بقه حساسیت پوستی دارید؟       بله            خیریا شما ساآ

لطفا توضیح دهید؟،اگر پاسخ مثبت است
.ام شودجهت جلوگیري از هر گونه حادثه لطفا تست حساسیت انج

.قرمزي بعد از انجام آرایش دایم ممکن است در پوست دیده شودالتهاب و،شخار،مواردي از قبیل سوزش-
حـس  قبل از شروع کار کامال ضد عفونی شده و با مواد مخصوص بی،محل مورد نظر که قرار است آرایش دایم انجام گیرد-

.شود
ه و ضمانتی در مورد مانـدگاري  دانرنگ و عمق کاشت رنگ،به نوع پوستماندگاري مواد آرایش دائم بر روي پوست بسته-

.باشدنمی
اسـکار  ممکـن اسـت  احتمال کامل پاك نشدن یا تا حدودي پاك نشدن آرایش دایم وجود داشته و در صورت پاك کردن -

. ایجاد می شود
اهداي خـون انجـام   ،طبق ضوابط سازمان انتقال خونتوانند سال نمیشود تا یکها انجام میافرادي که آرایش دایم بر روي آن

.باشددر زمان انجام مشاوره موظف به اطالع دادن آن می،اگر شخص مراجعه کننده مبتال به بیماري خاصی باشد.دهند
هاي مختلف را نباید با یکدیگر ترکیب نموده و در صـورت لـزوم ایـن کـار حتمـا بایـد در       هاي تولید شده توسط شرکترنگ

.محیط کامال بهداشتی و در ظروفی مخصوص و مناسب این کار صورت پذیرد
براي هر مشتري تعویض شده و پیگمنتر باید قبل از انجام کار تـاریخ انقضـاي   .... .بار مصرف کارتریج وتمام ابزار و وسایل یک

.خارج نمایدها را در حضور مشتري از بسته بندي استریلها را به مشتري نشان داده و آنکارتریج
:مشتري گرامی

هاي ایمن و مورد تائید وزارت بهداشت در انجام کـار خـود   دانهها و رنگاطمینان حاصل نمایید که تکنسین محترم از دستگاه
.استفاده می نماید
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:نکته مهم
ن در جلسات بعدي هایی که در جلسات قبلی حتی خود شما هم استفاده شده نباید به هیچ عنوااستفاده از کارتریج

.بار مصرف باشدها یکاستفاده نموده و حتما کارتریج
به شما نشان داده وبعـد  ،از پیگمنتر بخواهید حتما طرح مورد عالقه شما را که با توجه به چهره شما ترسیم کرده

.کار خود را شروع نماید
ده و با استفاده از آینه مرتب کنترل کنید شما این حق را دارید که در هر مرحله از آرایش دائم کار را متوقف کر

.و نتیجه را ببینید و در صورت عدم رعایت نکات باال فرایند را متوقف نمایید
ه نکات درج شده در آن لطفا پس از انجام کار برگه اطالعات مراقبتی پس از آرایش دایم را از پیگمنتر گرفته و ب

.دقت نمایید
:موارد منع استفاده

باشد؟ذیل شامل شما میمنع مصرف آیا موارد
اخـتالل در  ، صـرع ، دیابـت ،اختالالت قلبـی ، هاي مزمن پوستیاگزما و دیگر ناراحتی: هاي پوستی نظیربیماري. 1

□خیر □بله .رخون باالفشا،گردش خون

□خیر □بله .حساسیتی و هر نوع بیماري دیگرهايبیماري خود ایمنی و مصرف دارو و واکنش. 2

□خیر □بله ) ...زگیل، مالنوما و،براي مثال اگزما(کالت پوستی در ناحیه مورد درمان مش.3

□خیر □بله مبتال هستید ؟                                )گوشت اضافه (لوئید آیا شما به بیماري ک. 4

□خیر□بله )2(دیابت نوع .5

□خیر□بله وفیلی                          هم.6

□خیر□بله A.B.D.C.E.Fاتیت هپ. 7

.HIV8     خیر□بله مثبت□

□خیر □بله هاي عفونیبیماري/ زا هاي تبعفونت.9

□خیر □نقص سیستم ایمنی بدن               بله . 10

□خیر□بله شیمی درمانی یا رادیوتراپی.11

□خیر□بله صرع.12
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□خیر □بله ورم ملتحمه.13

□خیر □بله اري یا شیردهیبارد14.

□خیر □بله آیا سابقه تبخال ارثی وجود دارد؟15.

□خیر □بله اگر جواب مثبت است لطفأ توضیح دهید؟16.

□بله .)گیردپالستیک منحصرأ توسط پزشک انجام میمحل جراحی در آرایش دائمانجام(جراحی پالستیک 17.

□خیر 

□خیر □بله قلبی عروقی/ مشکالت حاد قلبی 18.

لـب تحـت نظـر پزشـک     آرایـش دائـم  خال را بـراي  نمایم که فرایند درمانی بیماري تبید میاینجانب تأی19.
□خیر □بله .دهممتخصص انجام می

که لیست موارد باال کامل نبوده و در صورت بروز هرگونـه مـوارد مشـکوك بایـد بـا پزشـک       شایان ذکر است
.مشورت شود

:نامه آرایش دائمموافقت
این موافقت نامه اعالم رضایت نموده که آرایـش دائـم   تمام موارد را مطالعه کرده و در........................... اینجانب
.م انجام شودلب برای

.مواردي که قصد انجام آن را دارید عالمت بزنید
□مژه پـایین  □مژه باال □ابرو □ک پایین پل□پلک باال□آرایش دائم بر روي آرایش قبلی□آرایش دائم جدید 

........................سایر□سایه □خط لب 
پیگمنتر به همه سؤاالتم کامال شفاف .امهاطالعات فوق را مطالعه و درك کردنمایم که تأکید و تائید میمجددا 

.امی نیز براي تصمیم گیري داشتهجواب داده و فرصت کاف
. دانمرات احتمالی را میهاي پاك کردن آرایش دائم خطروش،موارد منع استفاده از آرایش دائم،معایبمزایا و 

اینجانـب در سـن قـانونی هسـتم و از صـحت عقـل       .گیـرم به عهـده مـی  نحوه و انجام تمام مسئولیت را شخصاً
.برخوردارم

امضاء مشتري
تاریخ



٢٢

هاي خونی و هر ها و رگها و عصبها، استخوانپوست ما از شبکه ماهیچه. ترین اندام بدن استپوست بزرگ
.پوست تنها مانع طبیعی بدن ما و محیط است. چیز دیگر در داخل بدن ما محافظت خواهد کرد

هاي بیماري عینی، آلودگی یا زخم به دور باشد و تاحدودي مرطـوب، نـرم و   باید از هر نشانهبهداشت پوست
سطح پوست سالم تا حدودي اسیدي است، و سیسـتم ایمنـی آن درسـت بـه موجـودات ذره      . ارتجاعی باشد

ها ناخنهاي پوست شامل مو، زائده. دهند، که سعی در لمس کردن یا وارد شدن دارندبینی واکنش نشان می
.است) چربی(غدد سباسه) عرق(و غدد بوي بد

ها یا پاها، باعث ضخیم شدن یا رشدآن به پینه در ادامه، فشار تکراري بر روي بخشی از پوست، به ویژه دست
.کندشود، که الیه مهم و محافظتی است که از آسیب پوست زیرین جلوگیري میمی

آناتومی پوست
، یر جلد یا هیپودرم سـاخته شـده اسـت   ز،، درم یا جلداصلی اپیدرم یا بشرهي، از سه الیهپوست بدن انسان

وزن کل بـدن را  % 16، که عضو بدن استترینحدوداً سنگین. پوشاندفوت مربع را می18که سطحی تقریباً 
بـر ضـخامت   ،محیط زندگی و سـن ،عواملی از قبیل جنسیت. گرم وزن دارد4500و تقریباً دهدتشکیل می

الـی  5/0در پلـک  .باشـد متر متغیر مـی میلی5تا حدوداً 5/0، از ضخامت پوست بدن. گذاردوست تأثیر میپ
متـر  میلـی 4الـی  3متـر و در کمـر   میلـی 3،، در کف دست و پـا میلی متر5/1، در ناحیه سر مترمیلی1/0

.باشدمی

انواع پوست
نرمال، چرب، خشک، مختلط: شود قسیم میپوست از نظر جنس به چند دسته ت

:پوست معمولی–
. کننـد کند، زیرا غدد چربی آن به اندازه طبیعی فعالیت میي کافی چربی ترشّح میپوست معمولی به اندازه

سطح پوست رطوبت کافی داشـته و  . متر مربع استمیکروگرم در هر سانتی500تا 250ترشّح چربی آن بین
.برخوردار استاز لطافت کافی

هـاي  جهت آرایش دائم صـورت، پوسـت  . براي آماده سازي پوست در وهله اول، جنس آن را شناسایی نمایید
. دارندباشند و رنگ آرایش را براي مدت طوالنی نگه مینرمال رنگ پذیر می

فولیکول مو

ي چربیغده

ي شاخیالیه

اپیدرم

درم

فیبرهاي عصبی

هاسلّول

عروق

شبکه آندوپالسمی
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:پوست چرب-
-نی میزان ترشّح غدد چربی، بیشیع. کنندي چربی در این نوع پوست، زیادتر از اندازه طبیعی ترشّح میغده

شود، صورت حالت روغنـی  ترشّح چربی باعث می. متر مربع از پوست استمیکروگرم در هر سانتی500تر از 
.و برّاق دیده شود

هاي چـرب،  در صورت. گرددچنین رطوبت صورت نیز، حفظ شده و صورت دیرتر دچار چین و چروك میهم
پوست چرب و ضـخیم  . شودت و سر سفید، به علّت تجمع چربی دیده میهاي درشهاي سرسیاه و جوشدانه

.باشدها درشت میمنافذ در این نوع پوست. بوده و کدر است
هاي چرب در اثر وجـود چربـی و عـرق پوسـت حالـت اسـیدي دارد و هنگـام        طور که گفته شد پوستهمان

گردد بعضی افـراد بعـد از یـک هفتـه رنـگ      دهد و مشاهده میآرایش دائم، پوست زودتر رنگ را از دست می
سـازي پوسـت   براي جلوگیري از این مسأله الزم است قبل از آرایش دائـم، ازپـاك  . اندآرایش را از دست داده

.چرب استفاده نموده و این حالت پوست را خنثی نمایید
: پوست خشک-

. آیـد پوسـت بـه وجـودمی   پوست خشک به دلیل کم شدن ترشّحات غدد چربی و از دسـت دادن آب سـطح  
پوست حالـت پوسـته پوسـته شـده و     . شودمتر مربع میمیکروگرم در سانتی250تر از ترشّح غدد چربی، کم
پوسـت بـافتی نـازك    . کندهاي قرمز و زبر ایجاد نموده و خارش میدر بعضی افراد لکّه. حالت کشیدگی دارد

.د، به چین و چروك تبدیل خواهد شدشود، که اگر توجه نشودارد و خطوط نازك مشاهده می
هاي خشک به علت کمبود چربی و آب خشـک و کـدر هسـتند،    هنگام انجام آرایش دائم از آن جا که پوست

رنگ داخل پوست تـرك خـورده و بـه    .شودسوزن به سختی حرکت کرده و صداي حرکت سوزن احساس می
قبل از آرایش دائم جهت آماده سازي پوسـت  ،تبراي جلوگیري از این حالت بهتر اس. ریزداي میصورت تکه

.سازي مخصوص پوست خشک انجام شودعملپاك
:مشخصات پوست مختلط

uمعمـوالً ناحیـه   . شـود تر در پوست صورت دیده میباشد و بیشپوست مختلط ترکیبی از دو نوع پوست می
هـاي  تـر از بقیـه قسـمت   یعنی پیشانی، بینی، چانه چرب. صورت، تیزون چرب استTصورت خشک و ناحیه 

البته ممکـن اسـت، بـرعکس ایـن     . ها خشک یا نرمال استها و گاهی دور چشمپوست است و بر عکس گونه
تـر مشـاهده   صورت چرب باشد که این حالت کمUصورت خشک و ناحیهTیعنی ناحیه . حالت نیز اتفاق بیفتد

.شودمی
دارید، آرایش دائم انجام شود، بسته به پوسـت آن  اي که قصدهاي مختلط، در ناحیهجهت آرایش دائم پوست

.سازي مخصوص، جهت آماده سازي پوست استفاده نماییدناحیه که خشک یا چرب است، از پاك
:پوست حساس-

در برابـر نـور   . شوندهایی هستند که، آلرژي دارند و در اثر باال رفتن سن نازك میهاي حساس، پوستپوست
.باشدداراي منافذ ریز بوده و معموالً به رنگ روشن و قرمز می. دهندمیآفتاب حساسیت نشان 

.نشودآرایش دائم انجام ،هاي حساس بهتر استپوستبراي 
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:هاپوست لب
الیـه  16دانید، دیگر مناطق صورت تـا  طور که میهمان. الیه تشکیل شده است6الی 3پوست لب انسان از 

چنـین  هـم . باشـد تري میت لب بسیار نازك است و نیازمند مراقبت بیشگیریم که پوسپس نتیجه می. دارد
پوست لب، غدد مو، غدد عرق، چربی و غدد مترشحه نیز نداشته و پوشـیده از چربـی نیسـت و از حساسـیت     

.لب  به راحتی گرایش به خشک شدن دارد. خاصی برخوردار است
هاپلک
با باز و بسته شدن از ورود نـور شـدید بـه چشـم جلـوگیري      ها حفاظت چشم را به عهده دارند و قادرند پلک
. کنند

هـا از مخـاط پـر عروقـی بـه نـام ملتحمـه                               پوست پلک، ادامـه پوسـت صـورت اسـت و سـطح درونـی پلـک       
گردد و بخشی از صلیبه و تمامی  قرینـه  این مخاط در باال و پایین، روي کره چشم بر می. پوشیده شده است

یک تیغه بافت همبند سخت به نام تارسوس و غـدد  ،بین پوست ملتحمه و عضله حلقوي چشم. پوشاندرا می
هـا را  لبـه آزاد پلـک  ،تر شـده ضخیميهاي آن قدرتارسوس به صورت ورقه ایست که لبه.تارسال قرار دارند

تر اسـت و  ه تحتانی بزرگسوس فوقانی نسبت بتار. کندسازد و در حقیقت به عنوان اسکلت پلک عمل میمی
.چسبدعضله باال برنده پلک باال بدان می

ترشحات ایـن  . شوندها به لبه آزاد پلک باز میاي پیچیده هستند که مجراي آنغدد تارسال تعدادي غده لوله
دو ردیـف مـژه در پلـک    . نمایـد میها به یکدیگر جلوگیري کند و از چسبیدن آنها را چرب میغدد لبه پلک

.کنندال و پایین قرار دارند که از ورود گرد و غبار به چشم جلوگیري میبا
تکمـه اشـکی   (در زاویه داخلی یک برجستگی از جنس ملتحمـه  . شوندها در داخل به یکدیگر متصل میپلک

شود که ابتـداي مجـاري اشـکی    سوراخ کوچک دیده میها، دو در کنار انتهاي داخلی آزاد پلک. شودمیدیده 
.) دهستن

:موارد منع دائم
. )در خصوص این دو بیماري قبالً توضیح داده شده است( و ایدز هپاتیت-
)عدم انعقاد خون(بیماري هموفیلی - 

بیماري هموفیلی به علت کمبود فاکتورهاي انعقادي یـا فقـدان   . بیماري هموفیلی یک بیماري ارثی می باشد
. اگر براي این اشخاص آرایـش دائـم انجـام دهیـد    . شودلخته نمیاصالخون به طور ناقص لخته شده یا،هاآن

.یابدزخم بهبود نمی
و ناراحتی قلبی)باال یا پایین(فشار خون شدید 

استفاده از مواد بی حس کننده و لیدوکایین بسیار خطرنـاك  ،براي افرادي که دچار فشار خون شدید هستند
هم چنین این افراد بـه دلیـل ایـن کـه داروهـاي خـاص       . شدبوده و منجر به عوارض غیر قابل جبران خواهد

.یابدن بهبود نمیآزخم ،بیماري استفاده می کنند خون شان رقیق بوده و مانند افراد هموفیلی
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:هاي جنسی بیماري
یابد، نیـز آرایـش دائـم توصـیه     جنسی انتقال میهافرادي که مبتال به بیماري هایی هستند که از طریق رابط

.شودنمی
:هاي خود ایمنی بیماري

باشد و یا در مواردي دفاع ایمنی بدن متوقف مـی  سیستم ایمنی بدن ضعیف می،هاي خود ایمنیدر بیماري
.شود

:هاي عفونی بیماري
بیمـاري نظیـر سـرما    . شـوند هاي عفونی مـی باعث بیماري،کنندها به بدن نفوذ میزمانی که میکرورگانیسم

آرایش انجـام نشـود و تـا زمـان     ،شود، بهتر استکه سیستم ایمنی بدن ضعیف میجاآنخوردگی معمولی از 
زیرا تجربه نشان داده است کـه آرایـش زمـان سـرماخوردگی نتیجـه خـوبی در بـر        ،بهبودي به تأخیر بیفتد

.نخواهد داشت
ده شـده کـه   هـاي نـام بـر   در خصوص سـایر بیمـاري  )زگیل، مالنوم و خال گوشتی ( هاي پوستی بیماري-

.هاي پوستی هستند، بعداً به اختصار توضیح داده خواهد شدبیماري
)لک، پیس، برص ( ویتیلیگو -
)هاي روحی و روانی بیماري( هاي مزمن بیماري-

:موارد منع موقت
. پذیري پوست به خوبی انجام نشـود شود که رنگتغییرات هورمونی در دوران شیردهی باعث می: شیردهی

بهتر آن است کـه  . کند، دچار مسمومیت شودیگر این که ممکن است نوزادي که از شیر مادر استفاده میو د
هـاي  در این دوران آرایش دائم انجام نشود و اگر به هر دلیل شخصی مجبور به انجام آرایش دائم شد، از رنگ

.طبیعی استفاده کنید
پـذیري  شود، قدرت رنگوده و حرارت بدن نیز زیاد میهنگام پریودي تغییرات هورمونی بدن زیاد ب:پریودي

ریزي در ایـن دوران جـذب رنـگ    چنین به علت خونهم. ها به قرمزي گرایش داردپوست پایین آمده و رنگ
روز 3روز قبـل و  3پریـودي  هنگـام . شود و نتیجه خوبی نخواهد داشـت پوست نیز به طور نامنظم انجام می

.انجام نشودبعد از سیکل، آرایش دائم 
هاي باکتریایی، لیفتینگ پوسـت،  داشتن زخم، التهابات پوستی، آفتاب سوختگی، عفونت:مشکالت پوستی

.تا یک ماه بعد بهتر است، آرایش دائم انجام نشود. تزریق بوتاکس
خال هستند تا زمان بهبودي کامل از انجام آرایش دائم خـودداري  افرادي که دچار ویروس تب: خال حادتب

روز بعـد  4روز قبـل و  3جهت انجام آرایش دائم لب، براي این افراد جهت پیشگیري از انتشار دوباره . نمایند
روز انجـام  3خال نیز روزي یـک بـار بـه مـدت     استفاده از پماد ضد تب. خال استفاده نماینداز قرص ضد تب

.شود
. نیز از موارد منع موقت استورم ملتحمه

ل 
فص

س
وم
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زیرا ممکن است والدین این افـراد از شـما شـکایت کننـد و     . سال نباید آرایش دائم انجام دهند18افراد زیر 
.دچار دردسر شوید

:عواملی که در تغییر رنگ آرایش دائمی پوست مؤثرند عبارتند از 
)فئومالنین در پوست روشن ایومالنین رنگ پوست تیره و( تن طبیعی پوست -
.)کندهاي مالنین از فردي با فرد دیگر فرق میکه اندازه دانه( مالنین -
قطر اپیدرم-
محل انجام آرایش دائم-
چگونگی تکنیک انجام آرایش دائم-
وجود اسکار در پوست-

بازتاب رنگ در پوست
.اشدببازتاب رنگ در پوست ناشی از عوامل بیرونی و درونی می

شـود، ترکیبـات   هـا باعـث مـی   عدم آگاهی کاربر از علم رنگ شناسی در خصوص ترکیب رنگ، خنثی کننده
.ها درست انجام نشده و با تغییر رنگ و بدرنگی مواجه شویدها و یا استفاده از خنثی کنندهرنگ

.شودجهت برنزه کردن پوست استفاده میAاز اشعه 
آماده کردن مشتري

.قات را براي هر روز بررسی کنید و هر تداخل احتمالی زمان را از بین ببریدبرنامه مال-
اگر مالقات براي مشتري جدید است، اطمینان . ها را بررسی کنیدفرم ورودي مشتري را بازیابی کرده و آن-

.کسب کنید یا فرم پذیرش جدیدي داشته باشید که زمان رزرو به یک مشتري ارائه خواهد شد
یک لیـوان آب بنوشـید، نیازهـا را    . از توالت استفاده کنید. ز رسیدن مشتري، به نیازهاي خود برسیدقبل ا-

.شود، توجه کامل را روي نیازهاي او متمرکز کنیدطوري که وقتی مشتري وارد سالن می. برطرف کنید
هنگـام حضـور مشـتري    تواند توجه شما را در اطمینان یابید، هر چیزي که می. تلفن خود را خاموش کنید-

.منحرف کند، حذف کنید
دو بار نفس عمیق بکشید و به یادآورید که بـراي  . ها و مسائل رها کنیدبراي دقایقی ذهن خود را از نگرانی-

.ارائه سرویس عالی به مشتري متعهد هستید و به توجه کامل نیاز دارید
.کامالً بشوییدپرسی با مشتريهاي خود را قبل از رفتن براي احوالدست-
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پرسی کردن با مشترياحوال
اگـر تـا بـه حـال بـا او      . پرسـی کنیـد  اي احوالبا مشتري در قسمت پذیرش با لبخند گرم و به شکل حرفه-

دست دادن خیلی مهم است، زیرا اولین تمـاس  . مالقاتی نداشتید، خودتان را معرفی کنید و با او دست دهید
.فیزیکی است

.ري جدید است، از او بخواهید فرم پذیرش را پر کنداگر مشت

اطمینان یابید که قبـل از شـروع سـرویس    . مشتري را تا ایستگاه همراهی کنید و از او بخواهید که بنشیند-
رفتار صـادقانه  . اي هستیددهد که یک حرفهبا نشان دادن احترام به مشتري، این اطمینان را می. راحت است

.ست آوردن اعتماد، احترام، اعتبار و وفاداري مؤثرترین استهمیشه در به د
اي دهید و درباره اطالعات پذیرش بحث کنیـد و رونـد عمـل را بـراي     قبل از شروع سرویس مشاوره حرفه-

.سرویس تعیین کنید
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هاي مختلف کاربرد درست دستگاه در زاویه
، پر تر کردن مژهخط چشم، هاشور: سبک. درجه90سر، زاویه 1مدل سوزن -
خط چشم، خط لب، هاشور، سایه: سبک. درجه90، 65، 45سر، زاویه 2مدل سوزن -
خط چشم، خط لب، هاشور، توپر: سبک. درجه90، 65، 45سر، زاویه 3مدل سوزن -
رژلب، سایه، توپر: سبک. درجه65، 45سر، زاویه 5مدل سوزن -
، سایه، طراحیرژلب: سبک. درجه65، 45سر، زاویه 7مدل سوزن -
خط لب، رژلب، طراحی بدن: سبک. درجه90، 65، 45سر، زاویه 9مدل سوزن -

نحوه کاربرد سوزن در عضالت صورت  
:نقاط ممنوعه در آرایش دائم چشم

انجام آرایش دائم در این قسمت ممکن است، باعث خشـک شـدن   ): غدد اشکی(منطقه کیسه اشکی -1
.شوداشک چشم و یا باعث ریزش اشک 

هـا شـده   انجام آرایش دائم در این قسمت، باعث پارگی مـویرگ :ناحیه خارجی چشم بیرون از حدقه-2
.شودچنین باعث ناقرینگی خطوط پلک نیز میگردد و همکه منجر به کبودي و تیرگی دائم اطراف چشم می

ل .ودشنیز منجر به تحریک عصب چشم می):داخل چشم(آرایش دائم در لثه چشم -3
فص

س
وم
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نیز اگر آرایش دائم انجام شود، رنگ پخش شده و کبـودي  :فاصله پلک باال و پایین در انتهاي چشم-4
. شودایجاد می

.بین پوست ملتحمه و عضله حلقوي چشم یک تیغه بافت همبند به نام تارسوس و غدد قرار دارد-5
ها و عوارض مربوطهها و نحوه استفاده از آنکنندهحسبی

ژل، مایع یا اسپري، قطره: هاحسییب
بعد از ضـدعفونی  . شودبراي آرایش دائم با توجه به رعایت مسائل بهداشتی که توسط پزشک آموزش داده می

ین روي قسـمت مـورد نظـر را بـا     یحس کردن بـا لیـدوکا  حس کرده، بعد از بیپوست، ناحیه ابرو یا لب را بی
از یلکـاور اسـتر  .حسی کامالً به پوست نفوذ کرده و جذب پوسـت شـود  نایلون یا نایلکس پوشانده تا مواد بی

ید،آن بگذاريرا رویازمورد نوسایل. ییدکار پهن نمایزميو رویدبسته، باز کن
دقیقـه  20ها باید براي استفاده از آن. حس کننده دارنددرصد باالیی بی: هاي مایع یا اسپريحسیبی-1

.کن به مواد آغشته کنیدپاكنظر را با اسپري یا گوشقبل از شروع کار محل مورد
5حسـی بزنیـد و   بعد محل را تمیز کـرده و دوبـاره بـی   . دقیقه یک دور آرایش دائم را انجام دهید20بعد از 

توانیـد اسـتفاده   حسی مایع را حین کار هم مـی بی. شودتر میحسی بیشاین کار باعث بی. کنیددقیقه مکث 
.کنید
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دقیقه قبـل از شـروع کـار بـا             20ها براي استفاده از آن. حسی باالیی دارنددرصد بی: هاي ژلحسییب-2
کن مقداري از ژل را برداشته و روي محل مورد نظر بمالید، بعد دستگاه را بدون رنگ روشن کـرده  پاكگوش

20بعـد از  . یدزنکننده اسپري بحسدهید، و سپس از ژل برداشته و روي آن بیو کمی روي محل را خراش 
.کنیددقیقه کار را شروع 

دقیقه قبل از شـروع  5. باشدهاي قوي میحس کنندهحس کننده قطره، از بیبی:حس کننده قطرهبی-3
حسـی  نقطه از پوست را خراش داده و به این محلول آغشته کرده و بعد از بی3الی 2کار با دستگاه خاموش 

.کار کنیدکامل شروع به

. شـود، بمالیـد  قبل از انجام آرایش دائم روي قسمتی که آرایش دائـم انجـام مـی   :حس کننده کرمیبی-4
.مکث کرده و کار را شروع کنید
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تاریخچه آرایش دائم در اسالم و ایران
تاریخچه خالکوبی

-هـم .گـردد ل در مصر باسـتان برمـی  هزا سا6گفته شده سابقه تاتو به . خالکوبی یا تآتو پیشینه زیادي دارد
هزار سـال پـیش تـاتو    4000دهد، در اروپا چنین جسد مردي در اتریش به نام اوتزي پیدا شده که نشان می

اي از قبیله دیگر شناخته شود، یا براي نشـان دادن  هاي گذاشته براي این که قبیلهدر قرن. وجود داشته است
کـرد و بقیـه   این نمادها را معموال رئیس قبیله انتخاب می. شدفاده میوجه تمایز قبیله از نمادهاي خاص است
-در گذشته از دندان حیوانات و استخوان جهت خالکوبی اسـتفاده مـی  . افراد آن قبیله مجاب به اطاعت بودند

.کردند
ی در فرهنگ لغت انگلیسی براي اولین بـار ثبـت شـده اسـت و بـه معنـ      )tatto(میالدي واژه 1777در سال

اما معنی دقیق واژه تاتو به معناي ضربات سریع طبل است کـه  . تصاویر رنگی بر سطح بدن تعریف شده است
اروپـا اولـین سـوزن آرایـش دائـم را      . بردندنظامیان نیروي دریایی سلطنتی بریتانیا در زمان کوك به کار می

-وان مجازات روي بدن افراد انجـام مـی  در بعضی از جوامع، خالکوبی را به عن. اختراع کرد و به آسیا برده شد
-بدین صورت که طرحی بر چهره افراد مجرم کشیده شده و از بسیاري حقوق اجتمـاعی محـروم مـی   . دادند
تـایی و تزریـق جـوهر سـیاه روي بازوهـاي      هـاي ده مثالً در ژاپن نوارهاي خاص با یک دسـته سـوزن  . شدند

.نون ممنوع گردیداین قا1720دادند، که در سال مجرمین انجام می
هـوري چیـوي اسـتاد    1860در سـال  . ها از تصاویر هنري براي خالکوبی استفاده کردندژاپنی1790از سال 

تـرین  کشورهاي نیوزلند و مـالزي بـیش  . اي را ابداع کردندحسی موضعی و رنگ پایه قهوهخالکوبی ژاپنی، بی
. استفاده از ابزار خالکوبی را داشتند

تر مـورد توجـه جوامـع قـرار     هنر خالکوبی اوج جدید خود را تجربه کرده و سال به سال بیش60از آغاز دهه 
هـاي  درد زیـاد، رنـگ  . اي گردیـد انجام آرایش دائم روي چهره منجر به تولید ابزار آرایش دائمی حرفه. گرفت

لین لـوازم و رنـگ   او. خیلی قوي و صداي ناهنجار و لرزش دستگاه براي انجام آرایش روي چهره مناسب نبود
وارد اروپـا و آلمـان   1980این ابزارها از آسیا و بعدها در دهه . به وجود آمد1970آرایش دائم چهره در دهه 

اولین ترقـی در دسـتگاه بـه وجـود آمـد و      1990اما این لوازم باز هم مورد رضایت واقع نشد و از دهه. گردید
سـال قبـل در   50حدوداً . ن نیز خالکوبی سابقه طوالنی دارددر ایرا. هاي جدید در این فن به وجود آمدرنگ

.شد، افتخاري براي شخص بودتر انتخاب میطبقه خاص، خالکوبی رواج یافته که هر چه تصویر بزرگ
اي امروزه به علت گرایش افراد به مدگرایی به ویژه بین دختران جوان و زنـان خـالکوبی رواج قابـل مالحظـه    

تر مردان و در شرایط خاص انجـام  صورتی که در گذشته خالکوبی به صورت سنتی، بیشپیدا کرده است، در 
.دادندمی

هاها و کنتراستتئوري نور و رنگ، انعکاس آن
هارنگتئوري

ایـن طیـف شـامل    .توانسـت نـور سـفید را تجزیـه نمایـد     ،نیوتون با کمک منشـور 1676در سال 
.آمدندیمنور پدید که به دلیل شکستیلی و بنفش بودهن،آبی،سبز،زرد،نارنجی،قرمزيهارنگ

ل 
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کـه دوبـاره نـور سـفید     بینیـد یم،با یک عدسی محدب متمرکز کنیم،تجزیه شده رايهارنگاگر 
و گـروه بعـدي   ،زرد و نـارنجی ،قرمـز : تجزیه شده را به دو گروه مـثالً  يهارنگاگر .شودیمایجاد 
و اگـر  آیـد یمـ رنگ جدیدي بـه دسـت   ،ز ترکیب هر گروها،آبی و سبز تقسیمبندي کنید،بنفش

دو گروه رنگی کـه بـا هـم    .که نور سفید به وجود آمده استبینیدیم،را ترکیب کنیدهاآنمجدداً 
.گویندیممکمل يهارنگترکیب شوند و رنگ سفید به وجود آید را 

کـه از ترکیـب مجموعـه    بینیـد یم،جدا کنیـد هارنگاگر یک رنگ را از بقیه ،هارنگدر این گروه 
مـثالً اگـر رنـگ زرد را از مجموعـه     .پدید خواهد آمـد ،، رنگ جدا شدهرنگ مکملدیگر يهارنگ
.یعنی بنفش پدید آمده است،ترکیب دیگر رنگ خنثی کننده زرد،طیف جدا کنیديهارنگ

.دهنـده را بـا هـم ببینیـد    تشـکیل يهارنگتمام توانید،ینمتوجه نمایید که در یک تجمع رنگی 
و کندیمر صورتی که گوش، صداها را تفکیک را از هم تفکیک نماید دهارنگتواندینمچون چشم 

.را از هم جدا کند و تشخیص دهدهاآنتواند یم
.میلی میکرون را درك نماید700تا 400بین يهاموجفقط طول ،تواندیمچشم انسان 

آنانعکاسونور
رنـگ  تـا بتوانـد   ،را با هم بداندهاآنچگونگی ترکیب ،را بشناسدهارنگباید ،ر موفّقیک آرایشگ

.آشنایی داشته و تأثیر رنگ بر چهره را بداندهارنگهمچنین با روانشناسی .بسازدهاي مناسب 
هارنگرويبرنورانعکاس

.کننـد یمتر جذب خودشان نور را بیش،و اجسام تیرهکنندیمنور را بیشتر منعکس ،اجسام روشن
و اجسامی که تیـره  شوندیمتر دیده و برجستهترروشنتر،یکنزد،ترندروشنهمچنین اجسامی که 

يهـا رنـگ یدرجـه قدرت رنگ و ،انعکاس رنگ با توجه به نوع رنگ.رسندیمدورتر به نظر ،هستند
بـه  .باشـد یم%  86نعکاس داراي ا،رنگ استینترروشنرنگ سفید که. باشدیممتفاوت ،مختلف

%  70انعکـاس آن کمتـر شـده و بـه     % 10،.تر از سفید اسـت مقداري تیره،همین نسبت رنگ کرم
آبـی کـم   . رسـیده اسـت  % 60نعکاس آن به تیره تر از کرم شده و ا،رنگ زرد نیز.رسدیمانعکاس 

1تصویر 
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،تیـره اسـت  چـون ،رنـگ قرمـز  .باشـد یمـ % 54داراي انعکاس ،رنگوسبز کم% 45رنگ انعکاسی 
.کندیمنور را جذب % 90انعکاس دارد و % 10است و سیاه که فقط % 14انعکاس 

:ي رنگ اهگروه
ي خنثی هارنگ-3ي سرد                  هارنگ-2ي گرم                   هارنگ-1

:ي گرم هارنگ
ا زرد استفاده شده اسـت و هرچـه   قرمز یهاآنکه در ترکیب ،ي زنده هستندهارنگ،ي گرمهارنگ

تر و به دلیل داشـتن طـول مـوج    یکنزدي گرم هارنگ.استترگرمرنگ ،تر باشدقرمزي رنگ بیش
بـراي  هـا رنگاین .آورندیمفشار خون را باال برده و هیجان به وجود .آیدیمتر زودتر به چشم بلند

.کنندیمآرایش روز مناسب هستند و ایجاد حجم و گرمی 
:ي سرد هاگرن

،تـر باشـد  آبـی بـیش  ،و هر چـه در رنـگ  .باشندیمي آبی یهپامرده و بی روح و از ،ي سردهارنگ
ي اسـتفاده .آینـد یمـ دیرتـر بـه چشـم    ،چون طول موج کوتاه تري دارنـد هارنگاین .سردتر است

.کندیمایجاد افسردگی هارنگطوالنی مدت از این 

: ي خنثی هارنگ
.باشندیمخاکستري یا دودي ،سفید،سیاه: شامل .رنگ هستندخنثی که بیي هارنگ

گرم

ردس
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در ابعاد هندسی     ،انواع چهره
:ي بیضی چهره

)طول صورت.(از سه قسمت مساوي تشکیل شده است،صورت بیضی به صورت افقی: مشخّصات 
.ددهیک سوم از کل درازاي صورت را تشکیل می،هر قسمت از صورت بیضی-
.تر از چانه استپیشانی کمی پهن-
.شودوصل می،خط گونه با انحناي کمی به فک-
.گرددبا مالیمت به چانه وصل می،فک نیز-
)عرض صورت.(از پنج قسمت مساوي تشکیل شده است،هاي عمودي نیزي بیضی با تقسیمچهره-
.دهدتشکیل مییک پنجم از کل پهناي صورت را ،هر قسمت از صورت بیضی-
ابروهاي پهن یا ظریف و خط لب و سایه . آرایش ابرو و لب براي این چهره به صورت دلخواه انجام می شود-

لب ظریف یا پهن

: ي مربع چهره-
در قسـمت فـک و   ،که اگر چهره در این قالب قرار گیـرد ،دار استمربع یک شکل هندسی زاویه: مشخّصات 

بـراي ایـن   .باشدپهن و مسطّح می،هادار است و معموالً صورت چاق و توپر بوده و گونهپیشانی وسیع و زاویه
ها را بـه  ها بپرهیزید و لباز بزرگ کردن لب. چهره ابرو پهن و پرپشت و سایه زدن و ترسیم مو مناسب است

.فرم متناسب درآورید
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ي مستطیلچهره-
ممکـن اسـت سـه    ،در این چهره.شوددار محسوب میزاویهيیک چهره،ي مستطیل نیزچهره: مشخّصات 

صـاف یـا   ،هـا گونه در این صـورت .قسمت صورت بلندتر از معمول به نظر آید و یا پیشانی و چانه بلندتر باشد
.فرو رفته است

. کمی داشته و قـوس خـارج از عنبیـه فـرم داده شـود     ءانحنا. ها آرایش شودبهتر است ابروها ترکیبی از رنگ
.پهن براي این چهره مناسب نیستخیلی بروي ا

:مثلثي چهره
.باشددار میچانه و فک پهن و زاویه،داراي پیشانی باریک،این نوع چهره: مشخّصات 
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:چهره گرد
دهـد و طـول و عـرض    ها و چانه با هم یک دایره را تشـکیل مـی  گونه،پیشانی،در این نوع چهره: مشخّصات 

.صورت چاق و مسطّح است،ها پرمعموالً گونه.باشدساوي میبا هم م،صورت
هـا را خیلـی   سـایه . لب باال و پایین متناسب باشد. هاي تیره استفاده نماییدابروها را پرپشت بکشید و از رنگ

.وسیع و یا خیلی باریک نزنید

:معکوسمثلثي چهره
هـا،  در این نوع صورت. باشدت چانه باریک میقسمت پیشانی پهن و قسم،ي مثلّث معکوسچهره: مشخّصات

) 3(با هم مساوي و قسـمت چانـه   ) 2و1(قسمت پیشانی و بینی ،معموالً، این نوع چهره. گونه برجسته است
.باشدبلندتر از دو قسمت دیگر می
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چهره لوزي
.هاي گونه داردترین عرض با استخوانبیش. این صورت پیشانی باریکی دارد

هاي پایهرنگ
اي تیره، متوسط و روشن در صورتی که با پوست هماهنگ باشد، به تنهایی مصـرف  قهوه،سه طیف رنگ پایه

توان به ها میباشند، جهت هماهنگی با بعضی پوستها قابل ترکیب نیز میشود و در صورت نیاز این رنگمی
.ها را مخلوط کردطور مجزا آن

هاي کمکیرنگ
هاي کمکی نیز باید زمینه پوست را تشخیص داده و با رنگ تصحیح کننده کمکـی  ن رنگبراي مخلوط کرد

و داراي مـوي قرمـز   .) باشـد شان گرم مـی دانه پوسترنگ. (راي افرادي که پوست گرم دارندب. مخلوط نمایید
) سـرد (یره اي تاي متوسط و قهوهاي روشن با توناژ زیتونی، قهوههاي کمکی قهوهوکک و مک هستند از رنگ

هاي ، از رنگ)باشدشان خاکستري میدانه پوسترنگ(هاي سرد دارند استفاده کنید و براي افرادي که پوست
دانـه  اي روشن گرم، استفاده نمایید، زیرا با مقداري رنـگ اي متوسط گرم، قهوهاي تیره گرم، قهوهکمکی قهوه

.را گرم و مالیم خواهد کرداي مالیم دارید که چهره سردگرم، رنگ با توناژ قهوه
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کاربرد درست ابزار و مواد مصرفی مناسب
:وسایل الزم براي طراحی دائم

)بار مصرف کارتریج یک( دستگاه آرایش دائم ایمن -

)تائید وزارت بهداشت و سازمان بین المللی غذا و دارو ( ها انواع رنگ-
لوسیون پاك کننده-دستکش استریل، ماسک طبی، پیش بند مخصوص   -
هاي ضدعفونی کنندهحوله-بار مصرف         اي بزرگ، کاله یکپنبه استریل، پد سکه-
ضدعفونی کننده پوست-اسپري ضدعفونی کننده                                           -
کن، براش مخصوصپاكوشگ-ژل، مایع، اسپري، کرم، قطره                      : هاحسیبی-
هارنگ-صندلی و کاور مخصوص صندلی-
یا تشت رنگپیاله-پایه-
)سوزن مخصوص آرایش دائم(کارتریج -



٣٩

هـاي  هاي خالص را هم بزنید تـا مولکـول  رنگ مورد نظر را ترکیب و حتی رنگبا استفاده از همزن ته:همزن
. آورندتر و بهتري به وجود میها زنجیره مطلوبدهد، زیرا مولکولرنگ کامالً با هم مخلوط شده و نتیجه ب

هاي رنگ ریختـه  هایی که قبال مخلوط شده و در ظرفظرف رنگ محافظی است، براي رنگ:داريظرف نگه
.شودداري میشده و برحسب تاریخ و نوع رنگ ذکر شده در آن نگه

ظرف رنگ جاي دهید، تا ثابت شده و مخلوط کردن توان در هولدر هاي رنگ را میظرف:هولدر ظرف رنگ
هولدر ظرف مثلثی یا مربع شکلی است که داراي چند سوراخ بوده که ظروف رنـگ  . تر انجام شودرنگ راحت

. شودگیرد و ثابت میها قرار میدر آن
-تفاده میبراي حفاظت از هندپیس در برابر آلودگی از این کاور اس: بار مصرف محافظ هندپیسکاور یک

.دهدشود و ایمنی کار را افزایش می
آید، از لوسیون خاص که براي پاك کردن ترشحاتی که زمان آرایش دائم به وجود می: لوسیون تمیز کننده

از آب و بتادین . شودبدون الکل است استفاده نمایید، زیرا الکل باعث سوزش پوست شده و مشتري اذیت می
.اده نکنیدبراي پاك کردن ترشحات استف

.براي پاك کردن ترشحات، از پد استریل آغشته به لوسیون مخصوص استفاده نمایید
.شوددر حین کار آرایش دائم، براي پاك کردن رنگ از لوسیون مخصوص یا کلروسدیم استفاده می-

ناسـب  مـداد طراحـی م  . براي طراحی از مدادي استفاده کنید که خیلی نرم و یا سفت نباشـد : مداد طراحی
.باعث سرعت عمل شده و نتیجه کار مطلوب خواهد بود

شـود،  حسی روي قسمتی که آرایش دائـم انجـام مـی   کن براي قرار دادن مواد بیپاكاز گوش: کنپاكگوش
.کن استفاده کنیدپاكحسی را با سرنگ از ظرف کشیده و با گوشمواد بی. استفاده نمایید

:محصوالت مراقبتی 
پمـاد یـا   ) اسـتریل چشـمی  (Aویتامین . قبتی را قبل و بعد از انجام آرایش دائم استفاده نماییدمحصوالت مرا

.کیسه یخ، پماد ایپانتن و یا پماد ویژه ترمیم آرایش دائم از محصوالت مراقبتی می باشد،ماده ضد تب خال
هـاي  پوسـت . ییـد براي شروع کار بهتر است از پوست مصنوعی جهت آموزش استفاده نما: پوست مصنوعی

. کندي بهتري داده و اعتماد به نفس هنرجو را زیاد میمصنوعی با کیفیت باالنتیجه
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هاي متفـاوت بـه   کار روي پوست مصنوعی با پوست طبیعی کامالً متفاوت است، اما براي تمرین و انجام مدل
.شودتر میچنین کار با دستگاه نیز راحتکند همهنرجو کمک می

.تمام لوازم آرایش دائم را در آن قرار داده و پس از کار دور انداخته شود:بار مصرفسینی یک
)تشت رنگ(براي قراردادن قلم دستگاه و پیاله رنگ :پایه

باشد و باید براي هر نفر جـدا اسـتفاده   ها میها و ترکیب کردن آنبراي ریختن رنگ: ي یا تشت رنگپیاله
.شودمی

224تصویر
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.موجود است... در انواع یک سر، دو سر، سه سر و):سوزن مخصوص آرایش دائم(کارتریج 

تر و رعایت نکات بهداشتی، کیت استریل یک بار ها براي ایمنی بیشبعضی از شرکت:هاي آرایش دائمکیت
اد مشـتري  این کیت ضمن این که احتمال انتقال عفونـت را کـاهش داده موجـب جلـب اعتمـ     .مصرف دارند

:این کیت شامل. خواهد شد و در ضوابط وزارت بهداشت داشتن کیت استریل و استفاده از آن ضروري است
کاله-4سینی یک بار مصرف  -3دستکش التکس     -2) محیط استریل(شان -1
روکش یونیت-8پد آرایشی-7بند     پیش-6ماسک-5
ظرف رنگ-12روکش هندپیس-11میکروبراش-10کنپاكگوش-9

ماننـد  . باشـد اي موجـود مـی  زنگ است و در طیف گستردهسوزن آرایش دائم از جنس استیل ضد: هاسوزن
تـري را در محـل   رنـگ بـیش  ( هاي پاورسر طراحی، سوزن3سر، 9سر، 7سر، 5سر، 4سر، 3سر، 1سوزن 

...در انواع تخت، گرد و.) کندتزریق می
هـا  به این منظور پیگمنتر باید بـا انـواع سـوزن   . وزن در زیبایی و ظرافت کار نقش بسزایی داردانتخاب نوع س

.آشنایی داشته باشد تا نتیجه نهایی کار بهتر شود
پوست را خوب باز کرده و کشیدن خطوط منظم را راحـت  . میلی متر است4/0قطر این سوزن : سر1سوزن 

احتیـاط، هنگـام اسـتفاده از ایـن سـوزن الزم و      . وارد پوست شـود تريکند، اما ممکن است با عمق بیشمی
.ضروري است
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.کاربرد سوزن یک سر در طراحی دائم، هاشور ظریف و ریز مژه است

سوزن به صورت یک دسته کنار هـم  3باشد که این متر میمیلی3/0قطر هر سوزن : سر طراحی3سوزن 
کـاربرد  .آوردلغـزد و خـط صـاف بـه وجـود مـی      داخل پوست میظرافت خاصی داشته و به راحتی. قرار دارند

.سر، خط لب، خط چشم و هاشور متوسط است3سوزن 

. متـر اسـت  میلـی 3/0ها مانند سـوزن طراحـی   قطر آن. تر استسر طراحی قوي3از سوزن : خطی3سوزن 
.شودها نازك و فشرده ایجاد میها با این سوزنخط

دقـت  . براي هاشور زدن مناسب اسـت . کندزن یک خط متراکم و نازك ایجاد میاین سو: سر پاور3سوزن 
.نمایید از این سوزن روي پوست زیاد استفاده نکنید

آرایـش دائـم بـا سـوزن تخـت، در      . سر تخت به صورت افقی چیده شده است4سوزن : سر تخت4سوزن 
تر و کشیدن محکم پوست باعث موفقیـت و  بیشبراي کار با این سوزن فشار . آیداوایل کار مشکل به نظر می

.شودکار بهتر شده و سطح پوست به سرعت رنگی می

خطـوط  . بنـدي شدهاسـت  متر دارند، دستهمیلی3/0سوزن که هر کدام قطر5سر با 5سوزن : سر5سوزن 
.کندفشرده و نرم ایجاد می

ترین سـوزن گـرد   باشد که فشردهمی) تر ممیلی7/0-3/0(سوزن 7سر داراي 7سوزن : سر پاور7سوزن 
.شودهاي فشرده و قوي استفاده میاست و براي خط

سوزن 5سوزن و در ردیف دوم 4سر به صورت افقی چیده شده، در ردیف اول 9سوزن : سر تخت9سوزن 
.شودهاي آرایش دائم استفاده میاز این سوزن براي پر کردن قسمت. است

.شودرنگ و پهن استفاده میاند براي خطوط پرهاي گرد یا رسوزن
.شوندسازي استفاده میبراي محو کردن و حجم) فلت(هاي تخت سوزن
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تر باشـد، درد مشـتري   تر و هر چه تعداد سوزن بیشتر باشد، درد مشتري بیشهرچه تعداد سوزن کم:توجه
.تر خواهد شدکم

ترکیب رنگ خط چشم
مشکی= قطره 5
مشکی گرم= قطره مشکی 5+ قرمز قطره1( 
مشکی سرد= قطره مشکی 5+ آبی قطره 1( 
مشکی دودي) = مشکی+ آبیقطره 1+ اي شکالتی قهوه( 

تشخیص دستگاه
هایی که بـه  اید که وارد این رشته شوید، زیرا آرایش و زیبایی را دوست دارید و به سرویسشما تصمیم گرفته
توانید بدون استفاده از برق ارائه بدهید؟ این سرویس را نمی: مند هستیدقهدهید، عالمشتریان ارائه می

هاي آرایش دائم چه قدر مهم است که دانـش  ايگیرید که براي حرفهخوانید، یاد میوقتی که این فصل را می
.کاري پایه درباره الکتریسیته داشته باشند

کنیم؟چرا درباره پایه الکتریسیته مطالعه می
:هاي الکتریسته داشته باشند، زیرامتخصصان آرایش دائم باید مطالعه کنند و فهم کلی از پایه

دانسـتن ایـن کـه    . هـا متکـی هسـتند   کننـد و بـر آن  متخصصان آریش دائم از لوازم الکتریکی اسـتفاده مـی  
وشـیارانه و بـدون   کند، به شما امکان استفاده کـردن از آن را بـه طـور ه   الکتریسیته چیست و چگونه کار می

.دهدخطر می
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دهد که به درستی از آن اسـتفاده کنیـد و مراقـب تجهیـزات و     فهم اولیه الکتریسیته به شما این امکان را می
.ابزار باشید

دهید، تأثیر هایی که ارائه میهاي دیگر روي محیط سالن و سرویسالکتریسیته و استفاده کردن آن، از لحاظ
گذارد، مانند نورمی

)برق(الکتریسته 
. اگر به نور و روشنایی در شب طوفانی نگاهی کنید، چیزهایی که خواهید دید، تـاثیرات الکتریسـیته هسـتند   

بینیـد،  زند، واقعاً الکتریسیته را نمیاگر دستگاهی که داراي سیم نازکی است، به پریز بزنید، از پریز جرقه می
، بنـابراین  )وزنی ندارد(کند و جرم الکتریسیته فضا اشغال نمی. بینیددر عوض تأثیرات مرئی آن را در هوا می

پس اگر ماده نیست، آن چیست؟ الکتریسیته حرکت ذرات دور اتم است که انرژي خالص ایجـاد  . ماده نیست
.دهدصورتی از انرژي است که تأثیرات مغناطیسی، شیمیایی یا حرارتی را هنگام حرکت نشان می. کندمی

غیـر  (توانند بـه دو دسـته رسـانا و نارسـانا     همه مواد می. کی، جریان الکتریسیته در رسانا استجریان الکتری
.ها منتقل شودتواند در طول آنتقسیم شوند، بستگی به این دارد که با کدام جریان الکتریکی می) هادي

. رسـاناهاي خـوبی هسـتند   تر فلزات بیش. اي که الکتریسیته را هدایت می کند، گفته می شودرسانا، هر ماده
مس به ویژه رساناي خـوبی بـه شـمار    . به این معنی که الکتریسیته در طول ماده به سادگی گذر خواهد کرد

رساناي ضعیفی اسـت، امـا   ) مقطر(آب خالص. شودآید و در سیم کشی و موتورهاي الکتریکی استفاده میمی
ر آب یا آب رودخانه یا دریا، که از آن رسـاناي خـوبی   شوند، مانند شیها معموالً در آب معمولی یافت مییون
.کند که چرا نباید داخل یک دریا که جریان الکتریکی دارد، شنا کنیداین توضیح مشخص می. سازدمی

السـتیک،  . کنـد اي  است که الکتریسیته را منتقل نمـی شود، مادههادي شناخته مینارسانا، که به عنوان غیر
) رسـانا (هاي فلزي پـیچ خـورده  هاي الکتریکی از سیمسیم. ن نارساهاي خوبی هستندابریشم، شیشه و سیما

مـدار الکتریکـی کامـل    . شوندتشکیل می) هادينارسانا یا غیر(پوشیده شده با الستیک یا پوشش پالستیکی
منبـع  کند و بههاي الکتریکی منفی یا مثبت است که از منبع تولید از طریق رساناها حرکت میمسیر جریان
.گرددتولید برمی

دستگاه آرایش جدید
آخرین دستگاهی که به عنوان دستگاه آرایش دائم به بازار آمده است به عنـوان دسـتگاه آرایـش دائـم ایمـن      

تاتوهایی که قبل از ورود این دستگاه انجام می شد با دستگاه هاي معمولی بود کـه زمـان اجـرا    .معروف است
شخصی که تاتو انجام داده بود تا مـدتی از فعالیـت روزانـه    . کردو التهاب میریزي خون،شخص را دچار درد

ر نـاچیز  بسته به نـوع پوسـت، التهـاب و درد بسـیا    ،دستگاهی که امروز جایگزین دستگاه قبلی شده. دور بود
.بسیار ظریف استدارد، زیرا سوزن دستگاه 



٤٥

و کـارتریج   . شـود ه بعد از انجام کار دور انداخته مـی بار مصرف است کهاي یکاین دستگاه  مجهز به کارتریج
.یبایی و پزشکی قابل استفاده استدستگاه هاشور و آرایش دائم در دو مورد ز. شوددیگري جایگزین آن می

تشخیص دستگاه و رنگ مورد تایید طبق استاندارد وزارت بهداشت
. زات که مورد تایید وزارت بهداشت است تهیه شـود ترین تجهیبهتر است دستگاه آرایش دائم از نوع پیشرفته

داري آن سـاده  اوالً نگـه . باشـد هاي تاتو متمایز مـی این دستگاه داراي ویژگی خاصی است که از سایر دستگاه
بـار مصـرف اسـت و هنـدپیس آن بـه هـیچ وجـه بـا         یابد،کارتریج آن یکاست و احتمال آلودگی کاهش می

هـاي دیگـر دسـتگاه    مزیت. باشدشود، الزم به استریل با دستگاه اتوکالو نمیترشحات لنفی و رنگ آلوده نمی
.دشآرایش دائم جدید در قسمت تفاوت دستگاه تاتو با هاشور بیان 

تقسیم بندي ابرو
)تاج ابرو ( سر ابرو -1
321)قوس ابرو ، آرك ابرو ( ي ابرو زاویه–2
)دم ابرو ( ي ابرو دنباله–3
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طراحی ابرو
.براي طراحی ابرو سعی کنید نسبت یک سوم انتهاي ابرو و دو سوم ابتداي ابرو را رعایت کنید

از آن جایی که طراحی ابرو براي آرایش دائم از اهمیـت خاصـی   . طراحی ابروي ایده آل را قبال مطالعه کردید
آشنا می کنیم و امیدواریم بـا اسـتفاده از آن   برخوردار است، شما را با مدل طراحی دیگري که دقیق تر است

.بتوانید در آرایش دائم دو ابرو را کامال یکنواخت طراحی کنید
خطوط اندازه گیري

مثلثی را روي چهره متصور شوید که رأس آن روي دالبور لب و ضلع روبرویی، روي بلندترین نقطـه ابـرو تـا    
.ي ابرو وصل به دالبوردو ضلع مجاور به رأس انتها. انتهاي ابرو باشد

.از وسط مردمک چشم به انتهاي چشم، وسط دو چشم کشیده شود) 1(خط -
نشان دهنـده فاصـله دو چشـم و    ) 2(این خط . خطی از پره بینی، گوشه داخلی چشم تا ابتداي ابرو بکشید-

.شروع ابرو می باشد
ا به زاویه بیرونی چشـم متصـل کـرده،    مرکز دهان ر) 3(دو ضلع مثلث که در قسمت انتهاي ابرو است خط -

.قد ابرو را نشان می دهد
که در قسمت انتهاي عنبیه چشم به صورت عمود به ابرو وصل می شود و باالترین نقطه ابـرو را  ) 4(خطی -

.نشان می دهد
.ضلع روبروي رأس نشان دهنده ارتفاع یکسان ابروها می باشد) 5(خط -

١
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ابروآرایش دائم 
. اگر مایلید آرایش دائم ابرو طبیعی انجام گیرد، به چند نکته اساسی دقت نمایید

خـارج از  . حتی االمکان آرایش دائم را روي خود ابرو و در بین موهاي ابرو جایی که خالی است، انجام دهیـد 
تواند، ابروهـا را نـازك   محدوده ابرو در قسمت باال و پایین ابرو دستکاري نکنید تا مشتري در صورت دلخواه ب

.تر و یا فرم ابرو را تغییر دهدیا پهن
طـوري کـه، بـا خـط     ،هنگام قیچی زدن، موهاي ابرو را به طرف باال شانه کرده و نوك موها را قیچـی بزنیـد  

.آرایش دائم فاصله داشته باشد و خیلی مماس بر خط آرایش دائم نباشد
اي به این منظور بهتر است از رنـگ آرایـش دائـم قهـوه    . زدیک باشداز رنگی استفاده نمایید که به رنگ ابرو ن
اي بهترین گزینه است، زیرا بـا  این رنگ براي ابروهاي مشکی تا قهوه. سوخته که قرمزي ندارد، استفاده کنید

.شود، نیز هماهنگ خواهد بودهر رنگی که بعد از آرایش دائم استفاده می
:نکات مهم 

ترین عارضه را دارد و نسبت به آن، آرایش لـب و چشـم داراي عارضـه    طراحی دائم، کمابرو درآرایش دائم -
.تري استبیش

.از تیغ کشیدن روي قسمت تاتوي ابرو خودداري نمایید-
مراحل هاشور آرایش دائم

.حسی اثر کندماده بی حسی بزنید و مکث کنید تا بی-1
.پوست را ضدعفونی نمایید-2
.ده از قلم طراحی ، طرح مناسب را با توجه به چهره و خواسته مشتري بکشیدبا استفا-3
.در صورت موافقت مشتري، کار را شروع کنید-4
.هاشور بزنید و در حال نشسته ابروها را چک نمایید7الی 5-3
.نتیجه را به مشتري نشان دهید و در صورت تأیید، ادامه دهید-6
و در حالت نشسته ، ابروها را دوباره چک کنیـد و بـه مشـتري نشـان دهیـد و در      چند هاشور دیگر زده -7

.صورت تأیید ادامه دهید

ل 
فص

مپنج
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خطوط مختلف هاشور ابرو

روش هاشور زدن مدل بارانیسر ابروها گرد باشد نه تیزروش تیغ ماهی
:موهاي ابروانواع 

این موها به موهاي دوران جنینی معروف هستند، که ضخیم بوده و کار فرم ابروها را مشخص      :موهاي اولیه
دوم که به موهاي ثانویـه معـروف   نوعموهاي. باشدها از پایین کادر ابرو تا باالي ابرو میکنند و رویش آنمی

روید و به سمت باالي کـادر ابـرو   قسمت وسط کادر ابرو میهستند، موهایی است که بین دو موي اولیه و در 
سوم ابـرو، موهـاي ریـز و    نوع موهاي . شودباشد و باعث پراکنندگی ابرو میتر میرفته و از موهاي اولیه کوتاه

روید و ابروهـا را پهـن و یـا نـازك نشـان داده و بـین       باشد که در کادر باال و پایین ابرو مینازك یا کرکی می
شـان بـر اسـاس خـواب     تـر اسـت و رویـش   گیرد و طول این موها از موهاي ثانویه کوتاهاي اولیه قرار میموه

خواهید خطوط هاشور مناسبی داشته باشید که ابرو طبیعی بـه  اگر می. گرددشان مشخص میموهاي اطراف
رده شده را نـدارد کـه   نظر برسد، توجه کنید مشتري که به شما مراجعه نموده است،کدام یک از موهاي نام ب

خواهـد، از تکنیـک   بررسی نمایید، اگر مشتري ابروي پهـن مـی  . باعث ناهماهنگی ابروهاي وي گردیده است
خواهد ابرو پرپشـت شـود، از تکنیـک موهـاي ثانویـه      پشت است و میاگر ابروها کم. کرك زنی استفاده کنید

. برو را ندارد، تمام مراحـل را بـرایش انجـام دهیـد    کدام از موهاي طبیعی ااستفاده نمایید و اگر مشتري هیچ
.یعنی تکنیک موهاي اولیه، ثانویه و کرکی را اجرا نمایید

انواع تاج ابرو در تکنیک هاشور
درجه و تـاج ایسـتاده   45تاج خوابیده با زاویه . شودتاج ابرو به دو صورت تاج خمیده و تاج ایستاده انجام می

تـار مـوي اولیـه فـرم تـاج ابـرو را مشـخص        5الی3به خاطر داشته باشید. دهیددرجه انجام90را با زاویه 
فـرم تـاج ابـروي    . هاي چشم مشـتري توجـه نماییـد   براي انجام مدل تاج ابرو به فرم صورت و حالت. کندمی

کنـد و فـرد   تـر مـی  دهد و فرم تاج ایستاده، ابروها را به هم نزدیکتر نشان میها را بیشخمیده، فاصله چشم
.رسداخمو به نظر می

هاي مختلفسایه زدن
سـپس بـا رنـگ    . تر از رنگ انتخابی مشتري، کادر ابرو را مشـخص نماییـد  براي سایه زدن ابرو با رنگ روشن
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آرایش دائم لب
شود با رنگ لـب تفـاوت   رنگی که انتخاب می. براي انجام آرایش دائم لب، انتخاب نوع رنگ حائز اهمیت است

.زیادي از نظر کنتراست نداشته باشد

ات جزئی انجـام شـود، زیـرا مـد     ماند، بهتر است،اصالحها باقی میچنین آرایش دائم لب از آن جا که سالهم
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داشتن لب شکري، ترمیم خط لـب، افـرادي کـه در حادثـه     : در مواقع خاصی مثل،آرایش دائم لب بهتر است
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.بینندناپذیر می
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:آلویژگی لب ایده
عرض لـب بـاال، بـا    . حالت مستقیم به مردمک چشم برسدطول دهان منطبق با دو خطی که، از دو طرف به 

.عرض لب پایین، باید مساوي باشد

ي لب پایین تا نوك چانه بوده و برجستگی دو طرف لب بـاال بایـد رو   فاصلهي لب باال تا بینی، نصف فاصله-
.به سوراخ بینی باشد

ترسیم خط لب مناسب و سایه زدن صحیح
زنی را پهن انجام داده و خـط لـب   سایه. خط لب را داخل لب در غشاء مخاطی لب بکشید:زرگلب خیلی ب

.را از یک رنگ طبیعی انتخاب کنید

قبل                                             بعد
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دانه را پرتر کرده و از بیعی لب بکشید، توناژ رنگخط لب را باالي خط اصلی لب در طول ط:لب باال باریک
.تر شوداستفاده نمایید که حجم لب بیشvتکنیک سایه

بعدقبل                              
طبیعی لب بکشید و بقیه را طبق تکنیـک  خط لب پایین را از زیر خط اصلی لب در طول:لب پایین باریک
.لب باال انجام دهید

سـعی کنیـد از   . خط دور لب را متوازن بکشید و از سایه زدن متقارن نیز استفاده نماییـد :هاي نامتقارنلب
.هاي پررنگ و قوي استفاده نکنیدرنگ

بعد                           قبل              
: توجه

.شودراند استفاده می5از سوزن ) بزرگ جلوه دادن لب ( براي اصالح لب باریک 
.شودتر استفاده میبراي بزرگ جلوه دادن لب، قسمت بزرگ شده از رنگ تیره

:انتخاب رنگ مناسب لب و بازتاب رنگ روي لب
هاي لب عالوه بر برچسـب اطمینـان وزارت بهداشـت بـه برچسـب گـرم و سـرد نیـز دقـت          نگام تهیه رنگه

شـروع آرایـش   .ها را بـه دسـت آورد  توان مخلوط کرد وانواع رنگها را میهاي گرم و سرد پایهانواع رنگ.کنید
رنگ را با یک رنگ زمینـه  در آرایش بعدي همان،دائم لب را بارنگ گرم انجام دهید، اگر نتیجه دلخواه نبود

.آیدسرد ترکیب کنید، نتیجه دلخواه به دست می
اي روشنرنگ قهوه
.شوداي روشن براي اصالح و روشن کردن استفاده میرنگ قهوه

اي متوسطرنگ قهوه
خواهنـد در مرحلـه   اي میتر قهوهدقت کنید، مشتریان بیش.اي متوسط را از نوع گرم انتخاب کنیدرنگ قهوه

.شوداي متوسط، روشن میول قهوها

ل 
فص

شم
ش
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اي تیرهرنگ قهوه
هـاي  رنـگ .اي تیره را به صورت خالص استفاده نکنید و در مورد استفاده از آن احتیاط نماییـد هاي قهوهرنگ
.شوداي تیره معموالً براي جلسه دوم استفاده میقهوه

قرمز
هاي قرمزرنگ

جلسه اول آرایش دائـم از ایـن رنـگ    . ستند و طرفدارانی دارندرنگ هاي قرمز نیز براي آرایش دائم مناسب ه
.رنگ سرد اضافه کنیداستفاده می شود، براي طبیعی شدن در جلسه دوم ته

جی تندننار
از . مناسـب اسـت  ،رنگ سرد دارندهایی با تههایی که لبهایی است که براي مشتريرنگ نارنجی تند از رنگ

.شوداستفاده میاین رنگ به عنوان رنگ ترمیمی 
بنفش مات

گیرد، تجربه نشان داده است به دست تر مورد استفاده قرار میرنگ بنفش مات به دلیل داشتن توناژ سرد کم
پذیر است، اما به دست آوردن رنگ گرم روي لبـی کـه رنـگ سـرد     هاي سرد با یک جلسه امکانآوردن رنگ

.کشد و کار سختی استچند جلسه طول می،دارد
زرد

.توان گرم کردهاي آبی را میمخصوصا لب،شوداز رنگ زرد براي از بین بردن رنگ لب سرد استفاده می
سفالی

در جلسه ،ها را زیبا کرده و اگر در جلسه اول آرایش دائم خیلی دیده نشدرنگ سفالی رنگ زیبایی است، لب
.قابل رویت خواهد شد،رنگ سرد ترکیب شوددوم با ته

بژ
.شودختلف بژ براي تصحیح لب، خط اضافی و قوس لب استفاده میسه تن م
صورتی

اگر . باشدتر از رنگ معمولی میتر و تندروي لب مشخص. اي طبیعی استرنگ صورتی داراي توناژ رنگ قهوه
.ها طبیعی شودتا لب،در جلسه دوم این رنگ را با توناژ سرد اضافه کنید،در جلسه اول رنگ آن دلخواه نبود

آرایش دائم چشم
:شودمیبه پنج قسمت تقسیم هاي چشم منطقه

کشـیم و  تـر روي آن مـی  خط چشم مشکی و رنگی را بـراي جلـوه بـیش   ،جایی است که: بخش یک چشم-
) ي پلک باال روي عضله( .هاي باال ادامه داردتا مژه،مترمحدوده آن تقریباً یک سانتی

کـه در  ،باشـد مـی ) ي چشم و هرنـر  ي کاسهعضله( ي داخلی چشم تا پل بینی محدوده: چشمبخش دوم -
.تصویر نشان داده شده است

،بینیـد طـور کـه مـی   همـان .ي چشـم اسـت  ي کاسهروي عضله،ي چشموسط محدوده: بخش سوم چشم-
.شوداین بخش تمام می،نرسیده به انتهاي چشم



٥٣

.که تا انتهاي چشم ادامه دارد،روي پیله چشم است،انتهاي چشمقسمت : بخش چهارم چشم-
.در این قسمت قرار داردجایی که خط چشم پایین چشم : بخش پنجم چشم-

درســـــنامه 
ــوط ب ه مربــــ

توانایی شمار
هاي مختلف چشم و مژهو تکنیکترسیم خط چشم

ایـن خـط کـامال واضـح     . است که روي خط مژه باال کشیده می شـود خط چشم، خطی:تکنیک خط چشم
چگونگی انجام خط چشم .ها کشیده شودباشد که در امتداد مژهمینازكخطی پر و ،خط چشم پایین. است

اي بین خط چشم و مژه ایجاد نشود، زیـرا در ایـن   سعی کنید هیچ فاصله. به تراکم مژه مشتري بستگی دارد
طـور کـه گفتـه شـد،     خط چشم باال را همان. پوست را به دقت بکشید. ه جلوه خواهد کردصورت چشم افتاد

.ها و خط چشم پایین، خط نازك روي پلک پایین بکشیدیک خط ضخیم روي پلک باال بین مژه
ایـن خـط بـه صـورت     . هاي نازك و ظریف پلک پایین استجهت برجسته کردن مژه:تکنیک تقویت پلک

ایـن  . هاي ریـز و گـود مناسـب اسـت    تکنیک تقویت پلک براي چشم. شودپایین انجام میپلکاي روينقطه
-هاي مشکی، توناژهاي خاکستري و قهـوه از رنگ. رنگ یا پررنگ زده شودتواند، کمخط به صورت دلخواه می

.سر نیز، انتخابی مناسب است1شود و انتخاب سوزن اي در این تکنیک استفاده می
.تر کرده تا کار کامل شودتري را طراحی کنید و در جلسه دوم این نقاط را بیشنقاط کمدر جلسه اول( 

شـود  ها انجام میاین تکنیک بین مژه. جهت پرتر نشان دادن و تقویت حالت مژه است:تکنیک تقویت مژه
امـا در ایـن   ها افتاده به نظـر آیـد،  چشم،در تکنیک خط چشم ممکن است. باشداي براي خط مژه میو پایه

.افتدتکنیک این اتفاق نمی
-جهـت سـایه  . شوداین تکنیک روي پلک باال، روي خط چشم انجام می:زنی خط چشم باالتکنیک سایه

زنی مالیـم کـه   دار و براي سایهسر شیب5زنی زیاد، که براي افرادي با افتادگی پلک، مناسب است، از سوزن 
) 3slope ،5slope. (دار استفاده کنیدسر شیب3زن تر است، از سومناسب افراد با سن کم
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.سر نیز، انتخابی مناسب است1شود و انتخاب سوزن اي در این تکنیک استفاده می
.تر کرده تا کار کامل شودتري را طراحی کنید و در جلسه دوم این نقاط را بیشنقاط کمدر جلسه اول( 

شـود  ها انجام میاین تکنیک بین مژه. جهت پرتر نشان دادن و تقویت حالت مژه است:تکنیک تقویت مژه
امـا در ایـن   ها افتاده به نظـر آیـد،  چشم،در تکنیک خط چشم ممکن است. باشداي براي خط مژه میو پایه

.افتدتکنیک این اتفاق نمی
-جهـت سـایه  . شوداین تکنیک روي پلک باال، روي خط چشم انجام می:زنی خط چشم باالتکنیک سایه

زنی مالیـم کـه   دار و براي سایهسر شیب5زنی زیاد، که براي افرادي با افتادگی پلک، مناسب است، از سوزن 
) 3slope ،5slope. (دار استفاده کنیدسر شیب3زن تر است، از سومناسب افراد با سن کم
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در . سـعی کنیـد از رنـگ زیـاد اسـتفاده نکنیـد      . باشـد رنگ انتخابی این تکنیک، یک رنگ با توناژ روشن می
زاویـه هنـدپیس جهـت    . توانید رنگ خط چشم استفاده شده را رقیق نماییـد صورت نداشتن رنگ روشن می

.شودباشد و سوزن روي خط چشم کشیده شده زده میدرجه می32انجام این تکنیک 

فرم چشمترسیم اولیه خط چشم متناسب با 
چشم، روي چشم باز باالترین نقطه خط مژه را مشخص نمـوده و قرینـه ایـن قسـمت را در     براي طراحی خط

چشم را بسته و این دو نقطه را به هم وصل کنید، سپس چشم را باز کرده . گوشه بیرونی پلک عالمت بگذارد
توانیـد داخلـش را پـر    که مـی و گوشه خارجی چشم را در قسمت خط باال وصل کنید، مثلثی خواهید داشت 

براي پر کردن داخل این کادر با دستگاه به حالت رفت و برگشت کوتاه و یـا چرخشـی کوچـک عمـل     . کنید
.کنید تا از تورم پلک جلوگیري کنید

چشم مناسبهاي مختلف چشم و ترسیم خطفرم
خط را تـا لبـه   .هاي خیلی تیره استفاده نکنیدهاي کوچک از رنگچشم، چشمبراي خط:هاي کوچکچشم

اگر با اصرار مشـتري  . به پلک پایین دست نزنید. بیرونی چشم ادامه داده و مژه را با خط برجسته نشان دهید
. چشم وصل نکنید و یا از تقویت پلک استفاده نماییدها کشیده و به خطرنگ بین مژهمواجه شدید، خط کم



٥٥

هـاي پلـک   شـود و مـژه  صورت نقطه نقطه بر روي پلک پایین انجام می،ویت پلکتقطور که گفته شد،همان
.هاي کوچک و گود، خط پر روي لبه بیرونی استچشم مناسب براي چشمخط.کندپایین را تقویتمی

بدون خطبا خط                  

برجسته یک خط خیلی پر دور چشم در امتداد لبه پلک بکشید بهتـر  چشم، چشم خط:هاي برجستهچشم
.است، زاویه بیرونی بسته باشد

بدون خطبا خط          
تر بـه نظـر   ها افتادهچشم استفاده نکنید، زیرا چشمهاي افتاده بهتر است از خطبراي پلک:هاي افتادهلکپ

-براي تقویت مژه نقاط البه. چشم را در یک سوم بیرون انجام دهیدها را تقویت کنید و خطفقط مژه. آیدمی
.شودوقتی چشم بسته است، این خطوط دیده نمی. شودها پنهان میالي مژه

اي همشکی، توناژهاي خاکستري و قهو: هاي مناسب براي تقویت مژه عبارت است ازرنگ

بدون خطبا خط     
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هاي بـاال  چشم کشیده در یک سوم بیرونی چشم در قسمت مژههاي گرد از خطبراي چشم:هاي گردشمچ
-چشم مناسب براي چشمخط.تر به نظر آیدهاي پایین استفاده نمایید، تا قسمت انتهایی چشم برجستهو مژه

.پایین مژه استهاي گرد، کوتاه، باال و

بدون خطبا خط         
چشم را به طرف لبـه داخلـی   تر به نظر برسد، خطها کمبراي این که فاصله چشم:هافاصله زیاد بین چشم

.دقت نمایید به طرف بیرون کشیده نشود. ها بکشیدچشم

خطبدونبا خط 
برجسته نمودن روي یک سـوم لبـه   . چشم را به سمت بیرون بکشیدخط:ها از هم فاصله خیلی کم چشم
.شوددر قسمت خارجی لثه پلک، رستنگاه مو، سایه بین مژه زده می.بیرونی چشم انجام شود

بدون خطبا خط                                    
نتخاب رنگ مناسب مصرفیا

باشدکه به ترتیـب  اي، خاکستري، آبی و سبز میمشکی قهوه: هاي دائم به ترتیبترین رنگ خط چشممتداول
.گیردبررسی می کنیم در چه مواقعی مورد استفاده قرار می
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بـراي .شـود رنگ مشکی اغلب روي پوست ماندگاري ندارد و به رنگ آبی خاکستري تبدیل می:رنگ مشکی
هـاي حسـاس کـه   در خصـوص مشـتري  . از بین بردن تن خاکستري کمـی رنـگ زرد بـه آن اضـافه نماییـد     

. اي مشکی به رنگ اضافه نماییدشان توناژ آبی داشته باشد، از قهوهرنگ آرایشاصالً،خواهندنمی
.چشم براي همه افراد مناسب استبراي پرپشت کردن مژه و خط:ترین مشکیمشکی

اي خواهید داشت که تونـاژ آبـی نـدارد،    چشم مشکی تیرهاي مشکی خطبا استفاده از قهوه:مشکیاي قهوه
.رنگ قرمز آلی وجود دارداي مشکی کمولی در رنگ قهوه

چشم و خط مژه به کار چشم، تقویت خطاي براي به وجود آوردن حالت مالیم خطرنگ قهوه: ايتوناژ قهوه
.شودروي توناژ سرد استفاده میايهاي قهوهاز رنگ. رودمی

ها با توناژ خاکستري براي افرادي که موي بلوند تا سفید دارند و داراي پوست رنگ از رنگ: توناژخاکستري
.رنگ سرد باشددقت کنید، براي استفاده از این توناژ ته. پریده هستند، مناسب است

ایـن رنـگ بـراي تقویـت مـژه مناسـب       . اده نماییدچشم استفتر براي رنگ خطاز توناژ سبز بیش: توناژ سبز
به چهره فرد نگاه کنید، این توناژ اگر متناسب با چهره فرد باشد، براي مشتریان سن باال جلوه خاصی . نیست

.توان استفاده کرداز سبز شفاف براي پرکردن مژه و سایه زدن می. دارد
فقـط  . آیدتر به نظر میها بزرگاده کنید، زیرا چشمهاي کوچک استفاز رنگ توناژ آبی براي چشم: توناژ آبی

هـا  سعی کنید، بـه صـورت تقویـت مـژه بـراي ایـن چشـم       . دقت نمایید، با پوست فرد هماهنگی داشته باشد
).ها دیگر به صورت تقویت مژه استفاده نشوددر مورد چشم(.استفاده کنید

طبیعیکشیدن خط چشم مناسب با دستگاه روي پوست
:مراحل آرایش دائم پلک 

.اگر مشتري شما لنز دارد، ابتدا لنزها را از چشم خارج کنید-
.ها پاك نماییدهرگونه آرایش را از روي چشم-
.اگر پماد التیام بخش دارید، مصرف کنید-
.در صورت نیاز از قطره نفازلین چشمی استفاده نمایید-
.باال و پایین استفاده کنیدحس کننده مناسب براي پلکاز بی-
.حسی را از یک چشم پاك نماییدماده بی-
.پوست اطراف چشم را به آرامی بکشید-
.طرح مناسب را با مداد طراحی کنید-
.سرعت سوزن را تنظیم کنید-



٥٨

.طرح اولیه را با کارتریج مشخص نمایید-

تـر شـده و از ورم و کبـودي    پلـک بـه داخـل اسـت زیـرا، پرشـدن سـریع       چشم از خارج مسیر درست خط-
.تر استسازي نیز راحتچنین قرینهکند و همجلوگیري می

تر از پلک پایین و طبق تراکم مـژه مشـخص بکشـید و    چشم را روي خط مژه ضخیمبراي پلک باالیی، خط-
.سعی کنید، همیشه خط مژه را تقویت کنید

.گوشه چشم پاك نماییدرنگ اضافه را از -
چشـم  هرگز خـط . چشم، خط داشته باشد،یک خط نازك بر روي خط مژه، بکشیدزیراگر مشتري خواست -

.چشم باالیی آرایش دائم نکنیدرا بدون خطزیر
.حس کننده را از روي چشم دیگر پاك کنید و روي چشم دیگر کار را ادامه دهیدبی-
.کننده بزنیدحس بعد از انجام خطوط بی-
.مراقبت پایان کار را انجام دهید-
.دستورالعمل و محافظت را یادآوري کرده و وسایل مراقبتی در منزل را به مشتري بدهید-
.اگر آرایش دائم پلک جواب نداد، تکرار نکنید-
.از مواد ضدعفونی کننده استفاده نمایید که باعث سوزش چشم نشود-
.ننده وارد چشم نشودحس کمواظب باشید بی-



٥٩

پذیري پوستنسبت رنگ
هاي مختلف متفاوت است که پیگمنتر با توجه به اطالعـاتی کـه دارد و   بازتاب رنگ در آرایش دائم در پوست

. اي بیندیشدمشاوره قبل از کار باید تشخیص دهد و براي جلوگیري از قبل چاره
کننـد، خـون رقیـق شـده و     ها و داروهاي ناراحتی قلبی اسـتفاده مـی  افرادي که داروهاي فشارخون،مسکن-

گردد که، این خـود باعـث رنـگ نگـرفتن پوسـت      هنگام آرایش دائم باعث پس زدن خون از سطح پوست می
. شودمی

ها به رنـگ  برگشت رنگ آرایش دائم آن،نندکمورد دیگر افرادي که قهوه، کافئین، نیکوتین زیاد مصرف می-
.باشدآبی و بنفش یا آبی قرمز می

شـان خیلـی ضـعیف اسـت و     پذیري پوستکنند، رنگدار مصرف میچنین افرادي که مواد خوراکی الکلهم-
.دهندرنگ تزریق شده با آرایش دائم را سریع از دست می

پذیري خوبی دارنـد و رنـگ را مـدت    هاي نرمال رنگستپو.نوع پوست نیز در بازتاب رنگ پوست مؤثر است-
-هاي خشک و چرب زودتر رنگ را از دست داده و تغییـر رنـگ مـی   دارند، اما پوستطوالنی در خود نگه می

.دهند
-رنـگ قـدرت دوره پریودي به دلیل تغییرات هورمونی و آرایش دائم در این دوره ممکن اسـت،  :پریودي-

روز بعد از پریودي از انجـام آرایـش و طراحـی    3روز قبل از پریودي و 3پذیري پوست پایین آید، بهتر است 
.دائم خودداري نمایید

.دوران شیردهی نیز به دلیل تغییرات هورمونی رنگ ثابت نیست:شیردهی-
پاك کردن آرایش دائم

کنند؟ها آرایش دائم را پاك میچرا مشتري
دیگـر  باشـد و  شان میاز مدل و فرم آرایشآرایش دائم توسط مشتري راضی نبودن یکی از دالیل پاك کردن 

کـاري  هاي تنوع طلـب دسـت بـه چنـین    مشتري،این که مد آرایش روز به روز تغییر کرده و باعث می شود
.بزنند

.گیردانجام میو کرم بازسازي دانه دادن رنگ، لیزر، ریموور:چهار روش پاك کردن ایمن آرایش دائم به 
لیزرپاك کردن آرایش دائم به روش

امـا  ،دهداي به خوبی جواب میبه آرایش دائم سیاه و قهوهلیزر . روش دیگر پاك کردن آرایش دائم لیزر است
.دهدتر جواب میهاي با رنگ دانه سبز، زرد و قرمز کمبه آرایش

، ایـن  باشـد گران بودن مـی ،د و از معایب آنگذاراز مزایاي پاك کردن با لیزراین است که اسکار به جاي نمی
با این روش آرایش دائم را پاك کننـد،  ، دارندمشتریانی که قصد.شودک متخصص انجام میشکار به وسیله پز

پاك کردن با لیـزر در چنـد   . شان برسانندبدهید تا به اطالع پزشک معالجها مشخصات رنگ مصرفی را به آن
.شده داردجلسه انجام می شود و این بستگی به عمق و نوع رنگ دانه استفاده 
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:بازسازيکردن آرایش دائمبه روش کرم پاك 
یق جزئی کرم بازسـازي اسـت اصـالحات کوچـک را     ، تزرایراد و اشتباهاتهاي دیگر پاك کردن یکی از روش

. با یک پزشـک متخصـص پوسـت مشـورت نماییـد     ... وخودتان انجام دهید اما در خصوص پاك کردن کامل
مورد نظر را با سوزن یک سر باز نموده و کـرم بازسـازي را روي محـل    حلبراي انجام تزریق کرم بازسازي م

بدون این کـه آرایـش دائـم    شود، تر میها روشندانهآمده و رنگسطحبه نظر هاي قسمت مددانهرنگ. بمالید
. نماییـد به نتیجه مورد نظر نرسیدید این کار را باید چنـد مرتبـه تکـرار    اگر در یک مرحله .کامال از بین برود

تـرین  راحـت صرف نظر از این عیب،.به وجود آید) اسکار(جاي زخم در صورت تکرار ممکن است ،دقت کنید
. گیـرد مداخله پزشک صورت مـی باشد و بدون استفاده از این روش می،روش براي برطرف کردن ایرادات کار

-است که به مقدار خیلی کـم انجـام مـی   دانه یا روتوش ، تغییر دادن رنگورد دیگر ، اصالح با کرم بازسازيم
.شودها بوده و به راحتی انجام میبه دانستن قانون رنگاین کار نیاز . شود

.هاي ایومالنین و فئومالنین ساخته شده استدانهگفته شد پوست افراد از رنگطور که قبالًهمان
. تـري دارنـد  پوست ایومالنین بـیش سیاهتر و افراد پوست فئومالنین بیشافراد زردپوست، سفیدپوست و سرخ
هاي پوسـت افـراد، آشـنایی کامـل     دانهآرایش را پاك کند، باید به رنگ،کاربر آرایش دائم براي این که بتواند

.داشته باشد
کاربرد پمادهاي مخصوص بعد از آرایش دائم

ساعت بعد از آرایـش دائـم بهتـر اسـت، محـل      12حدود . بعد از انجام آرایش دائم باید از پوست مراقبت شود
می شسته و خشک شـود، سـپس از   بار در روز، زخم آرایش دائم به آرا2بانداژ شده و با صابون آنتی باکتریال 

مرطوب کننده استفاده نموده و پماد آنتی بیوتیک نیز مصرف شود، تا خطر احتمال عفونـت پوسـتی کـاهش    
.یابد

داري بعد از آرایش دائم ي مراقبت و نگهنحوه
خـوب  بعد از طراحی و فرم دادن به ابرو، لب و یا چشم از مشتري بخواهید، براي این کـه یـک آرایـش دائـم     

کننـده  مانده رنگ از لوسیون پـاك براي پاك کردن باقی. انجام دهدداري را داشته باشد، نهایت مراقبت و نگه
هاي یخی انجـام دهیـد و توصـیه نماییـد بـه      در آخر به مدت چند دقیقه کمپرس یخ با کیسه. استفاده کنید

تقیم با محل آرایش دائم خـودداري  روي آن زده و از شستن و تماس مسAروز از پمادهاي ویتامین 3مدت 
:روز نکات زیر را رعایت کنند10و تا . کنند

.از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید بپرهیزند-
.از شنا کردن و سونا خوداري نمایند-
.درمان پوستی انجام ندهند-
.از خاراندن محل بپرهیزند-
.ماه بعد از زمان آرایش دائم باشد3کثرهفته تا حدا2ترمیم آرایش دائم باید بین -
هاي آرایش شده کشیده نشود، مخصوصاً روي ابروکف شامپو و صابون همراه با لیف روي قسمت-
.با موچین موهاي روي آرایش دائم را بردارند-
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را شـان شان خوب است، معموالً هر سال یا هر یک سال و نیم یک بار آرایشپذیري پوستافرادي که رنگ-
.ماه باید این کار انجام دهند8شان کم است هر پذیري پوستاما افرادي که رنگ. کنندترمیم می

هاي لیـزر  و هم توسط انواع دستگاه)انواع ریموور ( براي پاك کردن آرایش دائم هم توسط مواد پاك کننده
.هشودشود با پزشکان متخصص پوست مشاورباشد، براي این کار توصیه میمی

داري بعد از آرایش دائم با توجه به زخمي مراقبت و نگهنحوه
:ابرو

امـا  . تري برخوردار اسـت آرایش دائم ابرو و هاشور ابرو نسبت به آرایش دائم لب و چشم از عوارض جانبی کم
چشـمی  بعد از انجام آرایش دائم ابرو به مشتري سفارش کنید از پمادهاي اسـتریل  . به مراقبت ویژه نیاز دارد

ایـن پمـاد خـارش و قرمـزي احتمـالی را      . استفاده کند و یا از پماد ویژه تـرمیم اسـتفاده نمایـد   ) Aویتامین(
این کار را تا چند روز ادامه دهد تا زخم نرم تـر شـده و   . مراقب باشید پماد وارد چشم نشود. دهدتسکین می
.اذیت نکند

:لب
چنین از پماد یا مـاده  هم. ان جهت بهبودي زخم استفاده کنیدبعد از انجام آرایش دائم لب از یک لیزر کم تو

خال فعال شده اسـت بـه پزشـک مراجعـه     خال نیز استفاده نمایید، ولی اگر متوجه شدید ویروس تبضد تب
.کرده و طبق نظر پزشک از دارو استفاده کنید

:پلک
-ها را با پدهاي پنبـه چشم. کنیدروي سطح استفاده ) Aویتامین (بعد از انجام خط چشم از استریل چشمی 

دقیقه مشتري کیسه یخ را روي پلک 15الی 10مدت . اي بپوشانید و براي خنک کردن از یخ استفاده کنید
.یابدنگه داشته و تورم و قرمزي تسکین می

اده به مشتري تجویز کنید که براي مراقبت در خانه نیز از پماد استریل چشمی و یا پماد ترمیم آرایش اسـتف 
.نماید

.ترکیب نمایید،رنگی رنگ


