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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu pielęgnacji kończyn 
górnych z uwzględnieniem anatomii i fizjologii kończyn górnych oraz paznokci, czynników 
wpływających na stan skóry wskazanych partii ciała a także wykonywania zabiegów 
redukujących najczęściej spotykane defekty kosmetyczne kończyn górnych oraz 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych na dłoniach i paznokciach dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klienta. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze 
informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się 
zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik 
zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń 

i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 
− wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, 
− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian teoretyczny. 

4. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu całej jednostki. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem 
osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. 
Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co 
oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 
instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki 
jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z1 
Kosmetyka pielęgnacyjna 

514[03].Z1.02 
Wykonywanie masażu pielęgnacyjnego 

514[03].Z1.03 
Pielęgnowanie zdrowej skóry 

514[03].Z1.01 
Organizacja stanowisk pracy w gabinecie 

kosmetycznym 

514[03].Z1.04 
Pielęgnowanie kończyn górnych 

514[03].Z1.05 
Pielęgnowanie kończyn dolnych 

514[03].Z1.06 
Pielęgnowanie oczu i ich oprawy 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− analizować tekst ze zrozumieniem, 
− stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej, 
− określać potrzeby klienta, 
− charakteryzować preparaty stosowane do masażu kończyny górnej, 
− określać rodzaje masażu kończyny górnej, 
− przygotowywać stanowisko pracy i klienta do wykonania masażu  
− wykonywać masaż dłoni, 
− rozróżniać aparaty, narzędzia, oraz materiały zabiegowe właściwe dla wyposażenia 

stanowiska pracy manicurzystki, 
− organizować stanowisko pracy kosmetyczki z zachowaniem obowiązujących przepisów 

bhp i ppoż., 
− organizować stanowisko pracy manicurzystki z zachowaniem obowiązujących przepisów 

sanitarnych, 
− przeprowadzać dezynfekcję i sterylizację narzędzi do manicure, 
− stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: 
− opisać budowę kończyny górnej, 
− określić rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie kończyny górnej, 
− zaplanować kolejność podstawowego zabiegu pielęgnacyjnego dłoni, 
− określić przeciwwskazania do wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego dłoni,  
− określić przeciwwskazania do zabiegów cieplnych,  
− scharakteryzować preparaty stosowane w zabiegu cieplnym na dłoniach, 
− zaplanować kolejność zabiegu cieplnego, 
− wykonać zabieg cieplny na dłoniach,  
− dobrać preparaty do pielęgnacji dłoni i paznokci,  
− określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu manicure, 
− scharakteryzować preparaty stosowane do manicure klasycznego i biologicznego, 
− wykonać manicure klasyczny, 
− wykonać manicure biologiczny, 
− wykonać zabieg pielęgnacyjny na kończynie górnej, z zachowaniem zasad aseptyki 

i antyseptyki, 
− określić wpływ higieny na zapobieganie przenoszeniu chorób skóry,  
− udzielić porady kosmetycznej. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Anatomia i fizjologia kończyny górnej 
 
4.1.1. Materiał nauczania  
 

Omawiając anatomię i fizjologię kończyny górnej należy wspomnieć o należących do 
niej topograficznie i czynnościowo: 
– kościach i ich połączeniach, 
– mięśniach, 
– naczyniach krwionośnych, 
– naczyniach limfatycznych, 
– nerwach, 
– skórze. 
 
Kości i ich połączenia 

W skład szkieletu kończyny górnej wchodzi 37 kości. Są wśród nich kości obręczy: 
łopatka i obojczyk oraz kości kończyny górnej wolnej: ramienna, kości przedramienia 
(łokciowa, promieniowa), kości ręki. 
 
 

 
 

Rys. 1 Budowa kończyny górnej [4]. 
 

Łopatka jest kością płaską, trójkątną, posiada 3 brzegi, 3 kąty, 2 wyrostki: kruczy 
grzbietową (tylną, wyczuwalny jest na niej grzebień łopatki). Wydrążenie stawowe łopatki 
tworzy panewkę dla głowy kości ramiennej tworząc staw ramienny. Staw ten łączy kończynę 
górną wolną z jej obręczą. Jest to staw wieloosiowy, prosty, kulisty, wolny, o dużym zakresie 
ruchów: zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie, ruchy obrotowe. Łopatka poprzez 
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powierzchnię stawową znajdującą się na wyrostku barkowym ma połączenie z barkowym 
końcem obojczyka tworząc staw barkowo – obojczykowy. Ruchy w tym stawie polegają na 
niewielkich przesunięciach obu kości względem siebie, jest to staw prosty, wzmocniony 
więzadłami barkowo – obojczykowymi oraz więzadłami łączącymi obojczyk z wyrostkiem 
kruczym łopatki. Wymieniony obojczyk jest kością długą, ma kształt wydłużonej litery S, 
stanowi jedyne bezpośrednie połączenie między kośćcem kończyny górnej, a szkieletem 
klatki piersiowej. Łączy wyrostek barkowy łopatki z wcięciem obojczykowym mostka. 

Największą kością kończyny górnej wolnej jest kość ramienna. Jest ona kością długą, 
zbudowaną według typowej budowy kości długich. Posiada koniec górny, trzon i koniec 
dolny. Na końcu górnym znajduje się: głowa kości ramiennej, szyjka anatomiczna, guzek 
większy i guzek mniejszy, a między nimi bruzda międzyguzkowa. Od guzków w kierunku 
trzonu ciągną się grzebienie guzka większego i guzka mniejszego. Trzon kości ramiennej na 
tylnej powierzchni ma zagłębienie w postaci bruzdy nerwu promieniowego i nierówność na 
bocznej powierzchni trzonu w postaci guzowatości naramiennej. Koniec dalszy kości 
ramiennej jest spłaszczony w płaszczyźnie czołowej i wyróżniamy na nim: nadkłykieć 
boczny, nadkłykieć przyśrodkowy, główkę kości ramiennej, bloczek, dół dziobiasty na 
powierzchni przedniej i dół wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej. Koniec górny kości 
ramiennej łączy się z łopatką, a koniec dolny z kośćmi przedramienia: łokciową 
i promieniową w stawie łokciowym. Obie kości przedramienia to również kości długie. Kość 
promieniowa leży po bocznej stronie przedramienia (po stronie kciuka), a kość łokciowa po 
stronie przyśrodkowej (po stronie małego palca). Górny koniec kości promieniowej 
ukształtowany jest w postaci głowy, poniżej której znajduje się guzowatość kości 
promieniowej. Trzon tej kości ma przekrój trójkątny, jego przedni zgrubiały brzeg przechodzi 
ku dołowi w wyrostek rylcowaty. Szeroki dolny koniec tworzy powierzchnię stawową 
nadgarstkową dla połączenia się z kośćmi nadgarstka. Druga z kości przedramienia to kość 
łokciowa. Jest ona dłuższa od kości promieniowej, wyraźnie zwęża się ku dołowi. Na końcu 
bliższym znajdują się: wcięcie bloczkowe, wyrostek łokciowy, wyrostek dziobiasty, 
guzowatość kości łokciowej. Trzon kości jest trójkątny w części górnej i środkowej,  
a w części dolnej zwęża się i zaokrągla. Koniec dalszy jest cienki, posiada głowę kości 
łokciowej i wyrostek rylcowaty. Kość ramienna z kośćmi przedramienia łączą się w obrębie 
stawu łokciowego, Jest to staw złożony składający się z trzech stawów: ramienno – 
łokciowego, ramienno – promieniowego i promieniowo – łokciowego bliższego. Jest to staw 
dwuosiowy, zachodzi w nim ruch zginania i prostowania oraz ruch odwracania i nawracania 
przedramienia. Każdy z tych stawów i zachodzące w nich ruchy można rozpatrywać 
oddzielnie. Trzony kości przedramienia łączy mocna błona międzykostna, a ich końce dalsze 
staw promieniowo – łokciowy dalszy. Tworzą go wcięcie łokciowe kości promieniowej  
i obwód stawowy głowy kości łokciowej. Staw ten jest jednoosiowy, zachodzą w nim ruchy 
odwracania i nawracania. Kości przedramienia, a właściwie tylko koniec dalszy (dolny) kości 
promieniowej łączy się z kośćmi nadgarstka należącymi do kości ręki w stawie promieniowo 
– nadgarstkowym. Jest to staw eliptyczny, złożony, dwuosiowy, Zachodzą w nim ruchy 
zginania i prostowania oraz odwodzenia i przywodzenia. Do kości ręki oprócz kości 
nadgarstka zaliczamy również kości śródręcza i palców. Kości nadgarstka ułożone są w dwa 
szeregi: bliższy – sąsiadujący z kośćmi przedramienia i szereg dalszy łączący się z kośćmi 
śródręcza. W szeregu bliższym wyróżniamy kości: łódeczkowatą, księżycowatą, trójgraniastą 
i grochowatą, a w szeregu dalszym kości: czworoboczną większą, czworoboczną mniejszą, 
główkowatą i haczykowatą. Dłoniowa powierzchnia nadgarstka jest wklęsła i tworzy bruzdę 
nadgarstka, w której leżą ścięgna zginaczy palców ręki. Do kości śródręcza należy pięć kości 
długich, składających się z końca bliższego, trzonu i końca dalszego stanowiącego głowę, 
która łączy się z kośćmi palców zwanymi paliczkami. Palec I – kciuk – posiada paliczek 
bliższy i dalszy, a palce: II – wskazujący, III – środkowy, IV – obrączkowy, V – mały – 
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posiadają po trzy paliczki (bliższy, środkowy, dalszy). Paliczek dalszy jest spłaszczony  
i posiada guzowatość paliczka dalszego. Ręka stanowi bardzo sprawny aparat narządu ruchu. 
Może wykonywać następujące rodzaje ruchów: 
– przeciwstawianie kciuka palcowi II i pozostałym palcom, 
– ujmowanie przedmiotów w „cęgi”, których jednym ramieniem jest kciuk, a drugim 

pozostałe palce, 
– chwytanie przedmiotów na dłoni ustawionej ku górze i palcami dostosowanymi do 

kształtu przedmiotu, 
– działanie na zasadzie haków jak np.: podczas odsuwania szuflady. 

Taka duża różnorodność ruchów jest możliwa dzięki dużej liczbie stawów łączących 
poszczególne kości ręki. Wyróżniamy stawy międzynadgarstkowe (leżą między bliższym  
i dalszym szeregiem kości nadgarstka, jak również między poszczególnymi kośćmi 
nadgarstka), stawy nadgarstkowo – śródręczne, stawy śródręczno – paliczkowe. Wszystkie 
stawy wzmocnione są więzadłami.  

Mięśnie kończyny górnej 
Analogicznie do podziału wyróżniamy mięśnie: 

a) obręczy kończyny górnej, 
b) ramienia, 
c) przedramienia, 
d) ręki. 

 
Mięśnie – przód       Mięśnie - tył 

        
Rys. 2 Mięśnie kończyn górnych [4]. 

  
Wśród mięśni obręczy kończyny górnej wyróżniamy leżący powierzchownie, największy 

mięsień tej grupy – mięsień naramienny, który zgina ramię, odwodzi i prostuje, zależnie  
od tego, która grupa włókien mięśniowych ulega skurczowi oraz drobniejsze mięśnie rozpięte 
między guzkami kości ramiennej a łopatką: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły 
mniejszy, obły większy, podłopatkowy. Mięśnie te współuczestniczą w odwodzeniu i ruchach 
obrotowych w stawie ramiennym. 
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Mięśnie ramienia dzielą się na dwie grupy: grupę przednią zawierającą zginacze 
przedramienia i grupę tylną zawierającą prostowniki stawu łokciowego. Do grupy przedniej 
należy leżący powierzchownie mięsień dwugłowy ramienia, znajdujący się pod nim mięsień 
ramienny oraz mięsień kruczo – ramienny. Dwa pierwsze mięśnie zginają przedramię,  
a mięsień kruczo – ramienny przywodzi i zgina ramię w stawie ramiennym, ale nie wpływa 
na ruchy w stawie łokciowym. Grupę tylną tworzą głowy silnie rozwiniętego mięśnia 
trójgłowego ramienia. Mięsień ten posiada głowy: długą, boczną i przyśrodkową. Głowa 
długa prostuje staw ramienny i przywodzi ramię. Ramię zaopatruje w krew tętnica ramienna, 
która jest przedłużeniem tętnicy pachowej. Tętnica ta leży w bruździe przyśrodkowej mięśnia 
dwugłowego, leżąc na pograniczu grupy przedniej i tylnej, po stronie przyśrodkowej kości 
ramiennej. Tętnica ta oddaje gałęzie:  
– tętnicę głęboką ramienia, 
– tętnicę poboczną łokciowa górną , 
– tętnicę poboczną łokciową dolną. 

Głębokie żyły ramienia odpowiadają tętnicom i uchodzą do dwóch żył towarzyszących 
tętnicy ramiennej. Żyły te łączą się dając początek pojedynczej żyle pachowej przechodzącej 
w żyłę podobojczykową. Większe pnie głębokich i powierzchownych naczyń chłonnych 
towarzyszą żyłom i uchodzą do kilkunastu węzłów pachowych, które łączą się z naczyniami 
chłonnymi klatki piersiowej i sutka. 

Mięśnie przedramienia – rozpoczynają się na nadkłykciach kości ramiennej i na kościach 
przedramienia. Należą do nich również długie mięśnie palców, których brzuśce leżą na 
przedramieniu, a ścięgna przechodzą na rękę. W okolicy nadgarstka przebiegają tylko 
ścięgna. Wśród mięśni przedramienia wyróżnia się grupę przednią, boczną i tylną.  

Grupa przednia mięśni przedramienia – składa się z dwóch ułożonych na sobie warstw: 
powierzchownej (miesień nawrotny obły, mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, mięsień 
dłoniowy długi, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka i mięsień zginacz powierzchowny 
palców) i głębokiej (mięsień zginacz głęboki palców, mięsień zginacz długi kciuka, mięsień 
nawrotny czworoboczny). Warstwę powierzchowną tworzą mięśnie rozpoczynające się na 
kości ramiennej, stanowią wzniesienie leżące na stronie przyśrodkowej przedniej powierzchni 
przedramienia. Warstwę głęboką tworzą mięśnie oddzielone od grupy powierzchownej 
blaszką powięziową. Nazwa poszczególnych mięśni określa ich czynność. 

Grupa boczna mięśni przedramienia – mięśnie rozpoczynają się na nadkłykciu bocznym. 
Cała grupa unerwiona jest przez gałązki nerwu promieniowego. Należy tu mięsień ramienno 
– promieniowy (leży najbardziej powierzchownie na stronie bocznej przedramienia, zgina 
staw łokciowy), mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka (kończy się na podstawie 
II kości śródręcza, prostuje rękę), mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka 
(przyczepia się do podstawy III kości śródręcza, prostuje rękę i odwodzi ją w stronę 
promieniową), mięsień odwracacz przedramienia (leży na stronie tylnej przedramienia). 

Grupa tylna mięśni przedramienia – składa się z mięśni rozpoczynających się na 
nadkłykciu bocznym i tylnej powierzchni błony międzykostnej. Należą do niej mięśnie 
prostowniki palców ułożone w dwie warstwy: warstwę powierzchowną tworzą mięsień 
prostownik palców, mięsień prostownik palca małego, mięsień prostownik łokciowy 
nadgarstka. Warstwa głęboka to mięśnie: odwodziciel długi kciuka, prostownik krótki kciuka, 
prostownik długi kciuka, prostownik wskaziciela. Unaczynienie tętnicze przedramienia 
stanowią tętnica promieniowa i łokciowa powstałe z podziału tętnicy ramiennej. Obie tętnice 
przechodzą na rękę, gdzie łącząc się tworzą dwa łuki dłoniowe: powierzchowny i głęboki. 
Krążenie żylne zapewniają żyły głębokie i powierzchowne przedramienia, które łączą się 
w żyłę odpromieniową i żyłę odłokciową. Towarzyszą im również naczynia chłonne 
powierzchowne i głębokie, które uchodzą do węzłów chłonnych łokciowych.  
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Ostatnią część kończyny górnej stanowi ręka. Posiada ona mięśnie ułożone w trzy grupy: 
mięśnie kciuka (tworzą kłąb), mięśnie środkowe dłoni i mięśnie poruszające palcem małym 
(kłębik). Mięśnie te leżą głównie na powierzchni dłoniowej, ponieważ powierzchnia 
grzbietowa ręki zawiera głównie ścięgna mięśni przedramienia. Do kłębu należą mięśnie 
kciuka: odwodziciel krótki, zginacz krótki, przeciwstawiasz, przywodziciel. Mięśnie kłębiku 
to mięsień: odwodziciel palca małego, zginacz krótki palca małego, przeciwstawiasz palca 
małego, dłoniowy krótki. Mięśnie te rozpoczynają się na kości grochowatej i haczykowatej 
oraz na przylegającej części troczka zginaczy. Mięśnie środkowe ręki to mięśnie glistowate 
(nazwane z powodu okrągłego, wydłużonego kształtu), mięśnie międzykostne dłoniowe 
(przywodzą palce do palca środkowego), mięśnie międzykostne grzbietowe (odwodzą palce II 
i IV od środkowego). 
 

Unerwienie kończyny górnej 
  Unerwienie mięśni i skóry całej kończyny górnej pochodzi od nerwów splotu 
ramiennego. Dzielimy je na dwie grupy: gałęzie krótkie unerwiające mięśnie okolicy barku  
i gałęzie długie unerwiające pozostałą część kończyny. Gałęzie długie powstają z trzech 
pęczków splotu ramiennego: 
– od pęczka bocznego odchodzi nerw mięśniowo – skórny i boczna część nerwu 

pośrodkowego – unerwiają m.in.: ruchowo mięsień kruczo – ramienny, ramienny 
i dwugłowy ramienia, czuciowo skórę powierzchni przedniej przedramienia. 

– od pęczka przyśrodkowego odchodzi przyśrodkowa część nerwu pośrodkowego, nerw 
łokciowy(unerwia zginacz łokciowy nadgarstka i częściowo zginacz głęboki palców), 
nerw skórny ramienia przyśrodkowy (unerwia skórę dołu pachowego, przyśrodkową 
powierzchnię ramienia), nerw skórny przedramienia przyśrodkowy (unerwia czuciowo 
skórę przedramienia po stronie łokciowej powierzchni przedniej). 

– z pęczka tylnego powstaje nerw promieniowy – jest najgrubszym nerwem splotu, unerwia 
m. in. mięsień trójgłowy ramienia, skórę boczno – tylnej części ramienia, tylnej 
powierzchni przedramienia, mięsień ramienno – promieniowy, wszystkie prostowniki 
przedramienia i mięsień łokciowy, stronę grzbietową palców. 
Nerwy ręki pochodzą z nerwu pośrodkowego, łokciowego i promieniowego. Dwa 

pierwsze oddają zarówno gałęzie czuciowe jak i ruchowe, a nerw promieniowy wysyła tylko 
gałęzie skórne. 
 
Cechy zdrowej skóry kończyny górnej 

Do typowych cech skóry zalicza się: barwę (zależną od ilości barwnika wytwarzanego  
w naskórku), grubość i odporność (najcieńsza na powiekach, średniej grubości na przedniej 
powierzchni tułowia, najgrubsza na dłoniach i podeszwach), napięcie (zdrowa skóra jest 
dobrze napięta, a ujęta w fałd natychmiast się rozprostowuje), matowość, rzeźbę 
(występowanie małych pólek oddzielonych bruzdkami). Należy wspomnieć, że barwa skóry 
zależy również od stanu naczyń krwionośnych. Bardzo charakterystyczne cechy posiada skóra 
rąk. Jest ona dość gruba, pokryta szeregiem wąskich wałeczków, oddzielonych płytkimi 
rowkami. Na opuszkach palców tworzą one charakterystyczne osobniczo układy linii 
brodawkowatych (papilarnych). Pod skórą dłoni leży tkanka tłuszczowa, poprzedzielana 
tkanką łączną. Budowa taka jest niezbędna do wykonywania czynności chwytnej ręki. Głębiej 
leży silne rozcięgno dłoniowe ręki, które chroni mięśnie, naczynia i nerwy dłoni przed 
uciskiem w czasie pracy. Pod rozcięgnem dłoniowym leży powięź dłoniowa ręki. Na 
grzbiecie ręki pod skórą brak jest tkanki tłuszczowej, znajduje się tam powięź grzbietowa 
ręki. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowana do wykonania ćwiczeń. 
1.  Z ilu kości składa się kościec kończyny górnej? 
2.  Jakie kości tworzą kościec kończyny górnej? 
3.  Jak dzielimy mięśnie kończyny górnej? 
4.  Jakie mięśnie należą do grupy przedniej ramienia? 
5.  Jakie naczynia krwionośne unerwiają ramię? 
6.  Jak dzieli się mięśnie przedramienia? 
7.  Gdzie znajdują się główne skupiska węzłów chłonnych w obrębie kończyny górnej? 
8.  Jakie mięśnie wyróżniamy w obrębie ręki? 
9.  Jakie nerwy oddaje splot ramienny? 

 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wskaż na koleżance z grupy następujące mięśnie powierzchowne: 
– mięsień naramienny, 
– mięsień dwugłowy ramienia, 
– mięsień trójgłowy ramienia, 
– mięsień ramienno – promieniowy, 
– mięsień ręki. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przeczytać wiadomości na temat mięśni kończyny górnej (materiał nauczania pkt.4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować położenie poszczególnych mięśni na rycinach w atlasie, 
4) dokonać analizy mięśni kończyny górnej człowieka zgodnie z podziałem przedstawionym 

w materiale nauczania pkt.4.1.1 i literaturą zawartą w rozdziale 6, 
5) odnaleźć charakterystyczne miejsca na kończynie górnej koleżanki (w razie trudności 

skorzystać z pomocy nauczyciela), 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat budowy układu mięśniowego kończyny górnej, 
– atlasy anatomiczne,  
– leżanka lub stołek, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ cechy własnej skóry kończyny górnej. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 

  
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać wiadomości na temat cech skóry (materiał nauczania pkt.4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
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3) przeanalizować poszczególne cechy zdrowej skóry, wypisać je na kartce, 
4) dokonać analizy własnej skóry pod kątem poszczególnych cech fizjologicznych, 
5) dostrzec różnorodne zaburzenia w obrębie skóry np.: zmiany barwne, blizny (w razie 

trudności skorzystać z pomocy nauczyciela), 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy, 
7) porównać cechy skóry poszczególnych uczniów, 
8) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– schemat budowy skóry, 
– atlasy anatomiczne,  
– przybory piśmiennicze, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak Nie 
1) określić kości wchodzące w skład kończyny górnej? 
2) nazwać stawy łączące poszczególne kości? 
3) wskazać główne grupy mięśniowe kończyny górnej? 
4) opisać cechy skóry dłoni? 
5) scharakteryzować unerwienie kończyny górnej? 
6) przedstawić przebieg tętnicy ramiennej? 
7) określić rolę węzłów chłonnych? 
8) omówić funkcje ręki? 
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4.2. Zabiegi pielęgnacyjne kończyny górnej 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Pielęgnowanie kończyn górnych obejmuje pielęgnowanie ramion, łokci i rąk 
a szczególnie dłoni. 
 

Pielęgnowanie ramion 
Ramię to odcinek kończyny górnej od stawu łokciowego do stawu barkowego. 

Najczęściej spotykanymi defektami tego odcinka ciała są: zwiotczenie mięśni i powłok 
skórnych, rogowacenie okołomieszkowe i otyłość ramion. 

Zwiotczenie mięśni i powłok skórnych powstaje na skutek starzenia się organizmu, braku 
aktywności ruchowej (gimnastyki), po gwałtownym schudnięciu lub po dłuższej chorobie. 
Wskazania pielęgnacyjne minimalizujące ten defekt kosmetyczny to:  
– naświetlanie lampami o działaniu rozgrzewającym w celu polepszenia ukrwienia mięśni 

i skóry, 
– masaż,  
– elektrostymulacja,  
– stosowanie preparatów o działaniu pojędrniającym i odżywczym. 

Rogowacenie okołomieszkowe powstaje na skutek wzmożonego rogowacenia ujść 
mieszków włosowych wywołanych niedoborem witaminy A lub skłonnością dziedziczną. 
Występuje na zewnętrznej stronie ramion, czasem przedramion w postaci żółtawych lub 
brunatnych grudek bądź czopów. Skóra dotknięta rogowaceniem okołomieszkowym jest 
sucha i szorstka w dotyku, sprawia wrażenie tarki. 
Wskazania pielęgnacyjne obejmują: 
– wcieranie w skórę kremów z witaminą A i E, 
– nacieranie solą, 
– stosowanie kataplazmy (np. okłady z papki siemienia lnianego), 
– stosowanie peelingów i natrysków ziołowych, 
– masaże szorstką rękawicą. 

Poprawę wyglądu skóry daje złuszczanie naskórka ziołami lub kwasami owocowymi oraz 
wykonanie mikrodermabrazji. Poleca się również przeprowadzenie peelingu kawitacyjnego za 
pomocą szpatułki ultradźwiękowej. 

Otyłość ramion jest spowodowana skłonnością do tycia, nadmiernym i wadliwym 
odżywianiem oraz zaburzeniami równowagi w gospodarce wewnątrzwydzielniczej. 
Wskazania pielęgnacyjne przy otyłości ramion spowodowanych tyciem lub niewłaściwym 
odżywianiem obejmują: 
– gimnastykę, 
– natryski, 
– właściwą dietę, 
– masaże. 

W przypadku złej gospodarki wewnątrzwydzielniczej organizmu konieczne jest leczenie  
u endokrynologa. 
 

Pielęgnacja łokci 
Najczęściej spotykanym defektem łokci jest zgrubienie naskórka spowodowane 

skłonnością osobniczą, niewłaściwą pielęgnacją skóry, czasem łuszczycą. Gdy zmiany skórne 
są wywołane tą chorobą, należy pacjenta skierować do dermatologa.  

Wskazania pielęgnacyjne: 
– naświetlanie lampą rozgrzewającą, 
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– stosowanie kataplazmy i kompresów o działaniu zmiękczającym naskórek, 
– nacieranie solą, 
– stosowanie peelingów i natrysków ziołowych oraz kremów zawierających witaminy A, D i E. 

Poprawę wyglądu skóry przynosi moczenie łokci w oleju roślinnym z dodatkiem kwasu 
cytrynowego i gliceryny. 
 

Pielęgnacja rąk 
Najczęstszą wadą skóry jest jej suchość lub nadmierne pocenie się dłoni, szczególnie 

u osób młodych. Z chorób skóry czasem możemy spotkać brodawki zwykłe (kurzajki) jest to 
choroba wirusowa skóry, którą musimy skonsultować z dermatologiem. Brodawki 
umiejscawiają się na grzbietowych powierzchniach palców dłoni. Mogą występować 
pojedynczo lub w dużych ogniskach. Mają szorstką powierzchnię o szarawym lub żółtawym 
zabarwieniu. Brodawki usuwa się farmakologicznie lub przez elektrokoagulację bądź zamraża 
dwutlenkiem węgla.  

Odmrożenia są spowodowane działaniem niskiej temperatury na organ lub obecnością 
czynników usposabiających do powstawania odmrożeń. Należą do nich: zwolniony przepływ 
krwi, mechaniczne przeszkody w przepływie krwi (np. ciasne buty), niedokrwistość oraz 
niewłaściwe odżywianie( niedożywienie, wyjałowienie organizmu). 
Zabiegi pielęgnacyjne można rozpocząć po ustąpieniu ostrych objawów. Wskazania 
pielęgnacyjne obejmują: 
– kąpiele na przemian ciepłe i zimne, 
– naświetlania lampą Sollux, 
– stosowanie preparatów pielęgnacyjnych o działaniu rozgrzewającym, 
– zabiegi parafinowe. 

Odmroziny są spowodowane długotrwałym działaniem niskiej temperatury lub 
obecnością czynników usposabiających do ich powstawania (takie same jak w przypadku 
odmrożeń). Leczenie jest długotrwałe.  

Wskazania pielęgnacyjne: 
– kąpiele przemienne, 
– masaże, 
– naświetlania lampą Sollux, 
– gimnastyka, 
– diatermia, 
– stosowanie maści zawierających ichtiol i kamforę, 
– stosowanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, 
– jonoforeza histaminy. 

Nadmierne pocenie się dłoni jest związane ze stanem układu nerwowego. Nasila się pod 
wpływem zdenerwowania lub innych czynników psychicznych. Profilaktycznie poleca się 
moczenie dłoni w naparze z pokrzywy i szałwi oraz przesypywanie talkiem lub stosowanie 
preparatów o działaniu antyperspiracyjnym. Wskazane jest również stosowanie zabiegów 
aromaterapeutycznych – masaży, kąpieli. Do zabiegów stosuje się olejek bergamonowy  
i cyprysowy oraz olejki uzupełniające np. cedrowy, cytrynowy, geraniowy, lawendowy,  
z drzewa herbacianego, paczulowy, tymiankowy.  

Skutecznym sposobem leczenia nadmiernego pocenia się dłoni jest stosowanie ziół  
o działaniu uspakajającym np. rumianku, chmielu, sasanki, werbeny.  

Nadmiernie zimne dłonie są spotykane u osób z zaburzeniami w krążeniu krwi, niskim 
ciśnieniem oraz zestresowanych. Wskazania pielęgnacyjne obejmują stosowanie preparatów 
o działaniu rozgrzewającym, masaże, naświetlania oraz kąpiele naprzemienne.  

Na zewnętrznej stronie dłoni znajduje się mało gruczołów łojowych, po wewnętrznej – 
ich nie ma. Skóra jest narażona na odparowywanie wody a w konsekwencji na wysuszenie. 
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Pielęgnacja skóry dłoni polega na jej nawilżeniu, odżywieniu oraz regeneracji. W gabinecie 
kosmetycznym wykonuje się: 
– masaże, 
– zabieg parafinowy, 
– zabieg z zastosowaniem maski termiczno – modelującej (gipsowej).  
 

Etapy wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego na dłoniach 
1) Mycie i dezynfekcja skóry dłoni. 
2) Wykonanie peelingu - złuszczanie przeprowadza się za pomocą specjalnych peelingów 

przeznaczonych do dłoni, peelingów do ciała - gdy skóra jest zrogowaciała i twarda lub 
peelingów do twarzy - gdy skóra jest delikatna i wrażliwa. Preparat nakłada się na 
wilgotne ręce miękką szczotką, następnie masuje ruchami okrężnymi każdy palec i grzbiet 
dłoni. Czynność wykonuje się przez około 2 – 3 minuty. 

3) Spłukanie rąk i osuszenie ich ręcznikiem. 
4) Nałożenie kremu odżywczego i wykonanie masażu. Zabieg można wykonać również 

z zastosowaniem olejków eterycznych o działaniu odprężającym i relaksującym, np. 
olejek cytrynowy, mandarynkowy, rozmarynowy, bazyliowy, lawendowy.  

5) Nałożenie maski o działaniu dostosowanym do indywidualnych potrzeb skóry - 
przeważnie są to preparaty nawilżające, wygładzające i wybielające skórę rąk. Gdy dłonie 
są zniszczone można na nie położyć maskę do pielęgnacji twarzy  
o działaniu liftingującym lub odżywczym. Maski kremowe nakłada się pod maskę 
parafinową lub rozprowadza grubą warstwą na dłoniach i owija folią. Po upływie 15 
minut preparat należy zmyć ze skóry ciepłą wodą. Dłonie o skórze przesuszonej, bardzo 
zniszczonej i szorstkiej można poddać serii zabiegów jonoforezy z zastosowaniem 
ampułek lub koncentratów bogatych w substancje czynne o działaniu regenerującym 
i odżywczym. Na przygotowaną skórę dłoni nanosi się preparat z ampułki, na grzbiet 
dłoni kładzie elektrodę aktywną, a elektrodę przeciwną umieszcza się w wewnętrznej 
części dłoni pacjentki. Zabieg na jednej ręce powinien trwać ok. 3 – 5 minut.  

6) Nałożenie ciekłej parafiny. Parafina to mieszanina węglowodorów zawierających powyżej 
20 atomów węgla w cząsteczce. Jest substancją stałą, drobnokrystaliczną, 
półprzeźroczystą lub białawą. Ciekła parafina działa na skórę wygładzająco, 
rozgrzewająco, nawilżająco i pojędrniająco oraz polepsza wnikanie substancji 
odżywczych. Dłonie kilkukrotnie zanurza się po nadgarstki w ciekłej parafinie, następnie 
zakłada rękawiczki foliowe i rękawice frotte. Kompres trzyma się na dłoniach przez 15 – 
20 minut. 

 

 
 

Rys. 3. Zabieg parafinowy na dłoniach [2, str. 142]. 
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7) Po upływie określonego czasu należy zdjąć z dłoni rękawice, po czym ściągnąć zastygłą 
parafinę. 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Efekt zabiegu parafinowego na dłoniach [2, str. 142]. 
 
Przeciwwskazania do wykonania zabiegu parafinowego na rękach: 

− choroby skóry: bakteryjne, wirusowe, grzybicze, wyprysk (egzema). 
 
8) Nałożenie kremu nawilżającego.  

Na dłonie bardzo zniszczone, z oznakami starzenia skóry poleca się wykonanie zabiegu  
z wykorzystaniem maski gipsowej (termiczno – modelującej). Obejmuje on następujące etapy 
pracy: 
– wykonanie peelingu, 
– nałożenie maski odżywczej, liftingującej, o działaniu przeciwzmarszczkowym, 
– nałożenie na całe dłonie zwilżonej gazy, 
– nałożenie maski gipsowej – preparat zastyga na dłoniach zwiększając temperaturę 

wewnątrz układu do ok. 40ºC, przez co zwiększa się wchłanianie w skórę składników 
maski odżywczej, liftingującej lub przeciwzmarszczkowej. 

 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie defekty kosmetyczne występują na kończynach górnych? 
2. Jakie wskazania pielęgnacyjne obowiązują przy rogowaceniu okołomieszkowym, 

zwiotczeniu mięśni i powłok skórnych oraz otyłości ramion? 
3. Na czym polega pielęgnacja łokci w gabinecie kosmetycznym? 
4. Jakie defekty kosmetyczne wyróżnia się w obrębie skóry dłoni? 
5. Na czym polega pielęgnacja dłoni w gabinecie kosmetycznym?  
6. Jak wykonać zabieg pielęgnacyjny dostosowany do indywidualnych potrzeb skóry dłoni? 
7. Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu parafinowego na dłonie?  
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
18 

4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 
 

Defekt kosmetyczny 
kończyny górnej 

Przyczyny występowania defektów kosmetycznych 

 
Rogowacenie 

okołomieszkowe 

 
 
 

 
……………………… 
………………………. 

Powstaje na skutek starzenia się organizmu, braku 
aktywności ruchowej (gimnastyki), po gwałtownym 
schudnięciu lub po dłuższej chorobie. 

 
 

Odmrożenia  

 
 
 

 
Nadmierne pocenie się 

dłoni 

 
 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem defektów kosmetycznych najczęściej występujących w obrębie 
kończyn górnych (materiał nauczania pkt. 4.2.1.), 

2) podkreślić w tekście przyczyny występowania wskazanych w tabeli defektów skóry 
ramion i dłoni, 

3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
 

Wyposażenia stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Dopasuj wskazania pielęgnacyjne do defektów kosmetycznych kończyny górnej. 
1. Rodzaje defektów kosmetycznych kończyny górnej 
 

  

  
 

 
Rogowacenie okołomieszkowe 

 
Otyłość ramion 

Zwiotczenie mięśni i powłok 
skórnych 

Zgrubienie naskórka  
na łokciach 

 
Odmrożenia dłoni 

 
Odmroziny 
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2. Wskazania pielęgnacyjne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze wskazaniami pielęgnacyjnymi polecanymi przy defektach kosmetycznych 

kończyny górnej (materiał nauczania 4.2.1.), 
2) dokładnie zapoznać się z kartkami zawierającymi opisy wskazań pielęgnacyjnych  

i wykaz defektów kosmetycznych kończyny górnej , 
3) wyciąć kartki, 
4) przykleić kartki na arkuszu papieru A4 we właściwym układzie, 
5) porównać przygotowany przez Siebie układ defektów kosmetycznych kończyny górnej 

i odpowiadających im wskazań pielęgnacyjnych z układami opracowanymi przez 
koleżanki/ kolegów. 

• wcieranie w skórę kremów 
z witaminą A i E 

• nacieranie solą 
• stosowanie kataplazmy 

(np. okłady z papki siemienia 
lnianego) 

• stosowanie peelingów 
i natrysków ziołowych 

• masaże szorstką rękawicą 
 

• naświetlanie lampami 
o działaniu rozgrzewającym 
w celu polepszenia ukrwienia 
mięśni i skóry, 

• masaż,  
• elektrostymulacja,  
• stosowanie preparatów  

o działaniu pojędrniającym  
i odżywczym. 

 

• gimnastyka, 
• natryski, 
• właściwa dieta, 
• masaże. 

• naświetlanie lampą 
rozgrzewającą, 

• stosowanie kataplazmy  
i kompresów o działaniu 
zmiękczającym naskórek, 

• nacieranie solą, 
• stosowanie peelingów  

i natrysków ziołowych oraz 
kremów zawierających 
witaminy A, D i E. 

 

• kąpiele przemienne, 
• masaże, 
• naświetlania lampą Sollux, 
• gimnastyka, 
• diatermia, 
• stosowanie maści 

zawierających ichtiol 
i kamforę, 

• stosowanie leków 
rozszerzających naczynia 
krwionośne 

• jonoforeza histaminy. 
 

• kąpiele na przemian ciepłe i 
zimne, 

• naświetlania lampą Sollux 
• stosowanie preparatów 

pielęgnacyjnych o działaniu 
rozgrzewającym, 

• zabiegi parafinowe, 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– arkusz zawierający kartki z opisami defektów kosmetycznych kończyny górnej i wskazań 

pielęgnacyjnych, 
– arkusz papieru formatu A4,  
– nożyczki i klej, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj zabieg pielęgnacyjny redukujący rogowacenie okołomieszkowe ramion. 
 

Instrukcja wykonania ćwiczenia 
Przebieg wykonania zabiegu redukującego rogowacenie okołomieszkowe: 

1. Zmycie skóry. 
2. Nałożenie kremu z witaminą A. 
3. Wykonanie kataplazmy. 
 Kataplazmę sporządza się z ziół zawierających śluzy, ponieważ zioła te długo utrzymują 

ciepło i wilgoć. Surowiec, np. nasiona lnu, kwiat lipy, korzeń i liście prawoślazu, 
kozieradkę zalewa się taką ilością wody, aby powstała gęsta papka. Po doprowadzeniu do 
wrzenia, otrzymaną papkę zawija się w gazę i przykłada na wskazane miejsce, okrywa 
folią, gazą lub watą i przykrywa ręcznikiem. Kompres trzyma się na ramionach przez 
ok. 15 minut. 

4. Wykonanie peelingu. 
5. Zmycie peelingu naparem ziołowym.  
6. Nałożenie kremu nawilżającego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
2) przygotować stanowisko pracy i pacjenta do zabiegu pielęgnacyjnego, 
3) wykonać zabieg redukujący rogowacenie okołomieszkowe ramion zgodnie z instrukcją 

wykonania ćwiczenia, 
4) zaprezentować wyniki Swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– fotel kosmetyczny, taboret obrotowy, 
– stolik zabiegowy, 
– komplet bielizny zabiegowej, 
– rolka folii polietylenowej, 
– dwa ręczniki, 
– płaszcz grzejny, 
– naczynie ceramiczne lub szklane do przygotowania kataplazmy, 
– zestaw ziół do przygotowania kataplazmy, 
– peeling do ciała, 
– krem z witaminą A oraz krem nawilżający, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 4 
Wykonaj zabieg cieplny z parafiny na dłoniach. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z etapami wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego na dłoniach (materiał 
nauczania pkt. 4.2.1.), 

2) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu cieplnego, 
3) przygotować stanowisko pracy i pacjenta do zabiegu, 
4) wykonać zabieg parafinowy na dłoniach, 
5) zaprezentować efekt Swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stolik do manicure, fotel dla pacjenta i taboret obrotowy, 
– podgrzewacz do parafiny, 
– preparaty kosmetyczne: preparat do zmycia skóry, środek do dezynfekcji skóry, peeling, 

maska odżywcza, parafina, krem nawilżający, 
– miękka szczotka do nałożenia peelingu, 
– rękawice foliowe i frotte, 
– ręczniki papierowe, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) określić defekty kosmetyczne kończyny górnej? 
2) omówić wskazania pielęgnacyjne polecane przy  

defektach kosmetycznych kończyny górnej? 
3) określić etapy wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego 

na dłoniach? 
4) zaplanować wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego dostosowanego 
 do indywidualnych potrzeb skóry dłoni pacjenta? 
5) określić przeciwwskazania do wykonania zabiegu  

parafinowego?   
6) wykonać zabieg cieplny z parafiny na dłoniach?   
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4.3. Preparaty pielęgnacyjne do paznokci 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Preparaty do pielęgnacji paznokci dzieli się na lakiery, zmywacze, pudry do polerowania, 
odżywki, utwardzacze oraz środki do zmiękczania skórek. 

Lakiery mają chronić i upiększać paznokcie oraz po odpowiednim nałożeniu korygować 
ich kształt. Tworzą na płytce elastyczną i nieprzepuszczającą wody warstwę ochronną. Każdy 
preparat tego typu powinien równomiernie pokrywać paznokieć, szybko wysychać i nie 
odpryskiwać z płytki. Wskazane jest, aby był odporny na zadrapania oraz na działanie 
detergentów stosowanych w środkach gospodarstwa domowego( proszków do prania, płynów 
do zmywania naczyń). Skład lakierów do paznokci oraz funkcje poszczególnych składników 
w preparacie przedstawia poniższa tabela. 
 

Tabela 1. Skład lakierów do paznokci oraz ich działanie. 
 

Składniki Działanie  
Nitroceluloza z dodatkiem polimerów: 
etyloceluloza, octan poliwinylu, nitroskrobia, 
polimery kwasu metaakrylowego 

Podstawowy składnik tworzący warstwę 
o odpowiedniej twardości, przyczepności  
i wysokim połysku 

Żywice: naturalne np. damara, kalafonia, 
kopal lub syntetyczne np. poliwinylowe, 
metaakrylowe 

Zwiększają przyleganie i trwałość 
powłoki, podwyższają połysk 

Plastyfikatory: rozpuszczalniki netylocelulozy 
np. estry wysokocząsteczkowe lub 
nierozpuszczalnikowe np. olej rycynowy 

Zapobiegają marszczeniu się powłoki po 
odparowaniu rozpuszczalnika, poprawiają 
połysk i właściwości płynięcia lakieru 

Dyspergator  Substancja powierzchniowo – czynna, 
polepsza zwilżalność pigmentu, zwiększa 
przyczepność emalii do paznokcia, ułatwia 
jej rozprowadzenie oraz wymieszanie 
tworzących się osadów  

Rozpuszczalnik niskowrzący np. aceton, 
octan etylu, średniowrzący np. octan butylu 
oraz wysokowrzący np. glikol etylenowy, 
octan i mleczan glikolu 

Pierwszy przyspiesza wysychanie lakieru, 
pozostałe dodatkowo uplastyczniają 
powłokę i polepszają jej połysk 

Rozcieńczalnik związki organiczne np. 
alkohole, węglowodory alifatyczne 
i aromatyczne 

Obniżają koszty produkcji preparatu 

Barwniki: lakiery – rozpuszczalne w 
zastosowanym rozpuszczalniku, emalie – laki 
lub pigmenty nieorganiczne, nierozpuszczalne 
w zastosowanym rozpuszczalniku  

Nadają barwę, nie mogą wnikać w płytkę 
paznokcia 

Dodatki tiksotropowe np. bentonit, koloidalny 
kwas krzemowy 

Ułatwiają nakładanie preparatu, 
amniejszają osadzanie się pigmentów, 
upłynniają lakier po wstrząśnięciu 

Metalowe opiłki Upłynniają lakier po wstrząśnięciu 
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Preparaty do lakierowania paznokci dzieli się na: 
1) lakiery podkładowe należące do produktów transparentnych. Tworzą przezroczystą  

i bezbarwną powłokę. Wzmacniają, odżywiają i utwardzają płytkę (zawierają witaminy, 
proteiny, żywice) oraz przedłużają trwałość lakieru na paznokciach, 

2) lakiery pokrywające zawierają poliakrylany. Tworzą wierzchnią warstwę ochronną, 
uniemożliwiającą przedwczesne odpryskiwanie lakieru. Wzmacniają odporność powłoki 
na zadrapania, 

3) lakiery kolorowe – zawierają barwniki organiczne. Po nałożeniu na paznokcie  
i wyschnięciu tworzą przezroczystą, barwną powłokę, 

4) emalie tzw. lakiery kremowe, zawierają pigmenty. Tworzą na paznokciach 
nieprzezroczystą barwną powłokę, 

5) lakiery wypełniające są preparatami nowej generacji. Niwelują nierówności płytki 
paznokciowej. 
Zmywacze do paznokci mogą mieć różną formę: cieczy, żelu, nasączonych płatków lub 

chusteczek, sztyftów korygujących. Preparat dobrej jakości powinien szybko usuwać warstwę 
lakieru i równocześnie nie uszkadzać płytki paznokciowej. Jako zmywaczy używa się 
rozpuszczalników stosowanych do produkcji lakierów. Są to mieszaniny zawierające np. 
octan etylu, octan butylu, toluen, aceton, propanol, butanol. Dodaje się do nich substancje 
natłuszczające, które chronią paznokcie przed nadmiernym wysuszeniem, np. olej rycynowy, 
lanolinę, alkohole tłuszczowe. 

Preparaty do polerowania paznokci zawierają delikatne środki ścierające i polerujące. 
Nadają płytce połysk, zapewniają zadbany wygląd i ochronę, bez konieczności stosowania 
transparentnego lakieru. Środkami ścierającymi mogą być np. kreda, kaolin, talk, stearynian 
cynku lub tlenek cynku. Substancjami nadającymi połysk oraz wiążącymi składniki preparatu 
są płynne i stałe parafiny, woski np. pszczeli i karnauba a także stearyna i mydła. 

Odżywki do paznokci mogą mieć formę olejków, kremów bądź fluidów. Preparaty tego 
typu regenerują i odbudowują popękane, cienkie i wysuszone paznokcie oraz uszkodzone 
skórki. Systematycznie stosowane powodują widoczny i trwały efekt wzmocnienia paznokci. 
Podstawą odżywek jest oliwa z oliwek, olej migdałowy i rycynowy, lanolina kosmetyczna 
oraz mirystynian izopropylu. Jako substancje regenerujące stosuje się witaminę E, biotynę, 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, pantenol, związki wapnia i potasu oraz hydrolizaty 
keratyny i kolagenu. Odżywkę nakłada się na paznokcie i wmasowuje w płytkę przed 
masażem dłoni. Należy pamiętać, że przed lakierowaniem paznokci należy przetrzeć płytki 
tonikiem zawierającym alkohol.  

Utwardzacze do paznokci są bezbarwnymi lakierami zawierającymi nitrocelulozę 
poliamidy, poliestry i poliakrylany. Składniki te wygładzają i wyrównują paznokcie. Dodatek 
formaldehydu (do 5%) powoduje utwardzenie keratyny. Związek może powodować 
podrażnienia i uczulenia, dlatego zastępuje się go chlorkami, siarczanami i octanami glinu, 
cynku i cyrkonu. 

Preparaty do zmiękczania skórek zawierają wodne i emulsyjne roztwory wodorotlenków 
sodu i potasu, węglanu potasu oraz innych związków o odczynie zasadowym. Jako substancje 
nawilżające stosuje się glicerynę i sorbitol. Wartość odczynu tych preparatów w skali pH 
wynosi ok. 11. Ponieważ wodorotlenki sodu i potasu są substancjami silnie działającymi, ich 
stężenie w preparacie nie może przekraczać 5%. Płyny zmiękczające o łagodniejszym 
działaniu zawierają fosforan trójsodu. Po zastosowaniu środka zmiękczającego konieczne jest 
przywrócenie skórze wokół paznokci i płytce lekko kwaśnego pH.  
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaki jest podział preparatów do pielęgnacji paznokci? 
2. Jaki jest skład lakierów do paznokci? 
3. Jaki jest podział preparatów do lakierowania paznokci? 
4. Jaki jest skład i cechy zmywaczy? 
5. Jak działają i co zawierają odżywki do paznokci? 
6. Co zawierają utwardzacze i preparaty do polerowania paznokci? 
7. Jaki jest skład i cechy preparatów do zmiękczania skórek? 
 

 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj podane niżej opisy do wskazanych grup lakierów do paznokci. 
 
Grupy lakierów: 
1. Pokrywające 
2. Podkładowe 
3. Kremowe 
4. Wypełniające 
5. Kolorowe 
 
Opisy grup lakierów: 
A. Należą do produktów transparentnych. Tworzą przezroczystą i bezbarwną powłokę. 

Wzmacniają, odżywiają i utwardzają płytkę (zawierają witaminy, proteiny, żywice) oraz 
przedłużają trwałość lakieru na paznokciach. 

B. Zawierają poliakrylany. Tworzą wierzchnią warstwę ochronną, uniemożliwiającą 
przedwczesne odpryskiwanie lakieru. Wzmacniają odporność powłoki na zadrapania. 

C. Zawierają barwniki organiczne. Po nałożeniu na paznokcie i wyschnięciu tworzą 
przezroczystą, barwną powłokę. 

D. Zawierają pigmenty. Tworzą na paznokciach nieprzezroczystą barwną powłokę. 
E. Preparaty nowej generacji. Niwelują nierówności płytki paznokciowej. 
  

1 2 3 4 5 
 

……… 
 

……… 
 

…….. 
 

……. 
 

…….. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisem grupa lakierów do paznokci (materiał nauczania pkt. 4.3.1.), 
2) przeczytać dokładnie nazwy i opisy grup lakierów, 
3) przyporządkować opisy do nazw grup lakierów, 
4) wpisać odpowiedź do tabeli, 
5) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę. 

 

Preparat 
pielęgnacyjny 

Skład/ przykłady związków Działanie  

Zmywacz 
……………………………….  
………………………………. 
………………………………. 

Usuwają warstwę lakieru  
i nie uszkadzają płytki 
paznokciowej 

Odżywki do paznokci 

Podstawa: oliwa z oliwek, olej 
migdałowy, rycynowy, lanolina, 
mirystynian izopropylu. 
Substancje regenerujące: wit. E, 
biotyna, NNKT, pantenol, 
związki wapnia i potasu, 
hydrolizaty keratyny i kolagenu. 

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 

……………………. 

Nitroceluloza, poliamidy, 
poliestry, poliakrylany, 5% 
formaldehyd, chlorki, siarczany  
i octany glinu, cynku i cyrkonu. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

Preparaty do 
polerowania paznokci 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z opisami preparatów pielęgnacyjnych do paznokci (materiał nauczania pkt. 
4.3.1.), 

2) przeczytać uważnie informacje umieszczone w tabeli, 
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia, 
– literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak   Nie 
1) omówić klasyfikację preparatów pielęgnacyjnych  

do paznokci? 
2) określić skład i funkcje składników lakieru do paznokci? 
3) scharakteryzować grupy lakierów do paznokci? 
4) wskazać skład i działanie zmywaczy? 
5) określić skład i działanie odżywek do paznokci? 
6) scharakteryzować preparaty do polerowania paznokci? 
7) omówić utwardzacze i preparaty do zmiękczania skórek? 
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4.4. Pielęgnacja paznokci u rąk 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Zabieg pielęgnacyjny paznokci rąk to manicure. Wyróżnia się manicure klasyczny 
(tradycyjny), biologiczny i francuski.  

Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie obejrzeć dłonie i paznokcie pacjenta. 
Przeciwwskazania do wykonania manicure to: 
– choroby ropne skóry, 
– choroby wirusowe skóry, 
– choroby alergiczne, 
– nie rozpoznane zmiany w okolicy paznokci oraz pod płytką paznokciową, szczególnie 

barwnikowe. 
Po wykluczeniu przeciwwskazań należy przygotować stanowisko pracy oraz umyć, 

zdezynfekować i wyjałowić narzędzia.  
 

Zasady aseptyki i antyseptyki 
 Wykonując wszystkie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn górnych, 
a w szczególności manicure, należy przestrzegać zasad aseptyki (postępowanie 
bezbakteryjne) i antyseptyki (postępowanie przeciwbakteryjne). Przestrzegając zasad aseptyki 
należy: 
– używać jałowego, najlepiej jednorazowego sprzętu, tam, gdzie może dojść nawet do 

niewielkich uszkodzeń skóry, 
– zakładać jałowe rękawiczki do zabiegów aseptycznych, 
– sterylizować ostre przedmioty wielorazowego użytku i te, które mogły mieć kontakt 

z uszkodzoną skórą, bądź skórą zmienioną patologicznie. 
Przestrzegając zasad antyseptyki należy: 
– przestrzegać zasad higieny w gabinecie kosmetycznym, 
– myć ręce przed i po każdym zabiegu, 
– tam, gdzie jest to wskazane stosować rękawiczki ochronne, 
– przestrzegać procedur obowiązujących podczas wykonywania konkretnego zabiegu 

kosmetycznego, 
– codziennie przygotowywać świeży roztwór dezynfekcyjny, 
– stosować dezynfekcję narzędzi zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
– stosować dezynfekcje powierzchni zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
– używać odzieży ochronnej, 
– zgodnie z zasadami ergonomii przygotować stanowisko pracy, 
– zmieniać bieliznę zabiegową dla każdej klientki.  
 
Manicure klasyczny 
Kolejność czynności przy wykonywaniu manicure 
1. Zmycie lakieru zmywaczem bezacetonowym – płatek waty nasączony zmywaczem 

przykłada do płytki i przesuwa poruszając lekko w prawo i w lewo w kierunku wolnego 
brzegu paznokcia.  

2. Skrócenie paznokci – paznokcie skraca się na określonej wysokości stosując jeden ruch 
poziomy lub dwa ruchy pionowe (boki paznokcia) pod odpowiednim kątem, w zależności 
od kształtu, jaki chce się uzyskać. 

3. Opiłowanie paznokci – kształt płytki powinien być dostosowany do budowy paznokcia, 
kształtu palców i dłoni oraz charakteru wykonywanej pracy. Powierzchnia pilnika 
powinna ściśle przylegać do paznokcia. Płytkę piłuje się od lewego boku poprzez 
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wierzchołek paznokcia do prawego boku, ruchem ciągłym, starając się nie odrywać 
pilnika. 

4. Delikatne odsunięcie naskórka okalającego paznokieć - czynność powinna być wykonana 
bardzo delikatnie. Zbyt duży nacisk drewnianego patyczka lub metalowego kopytka 
powoduje uszkodzenie paznokcia i powstawanie bruzd poprzecznych. 

5. Kąpiel paznokci – zmiękcza naskórek okalający paznokieć. Do miseczki wlewa się ciepłą 
wodę z dodatkiem płatków mydlanych lub specjalnych preparatów zawierających 
delikatne środki powierzchniowo czynne. Kąpiel zmiękczająca powinna trwać ok. 5 
minut. 

6. Bardzo ostrożne podważenie naskórka okalającego paznokieć – czynność wykonuje się 
patyczkiem z drzewa różanego, aby nie uszkodzić paznokci. 

7. Wycięcie cążkami naskórka wokół paznokci – cążkami chwyta się rozmiękczony 
i podważony naskórek i wycina unikając ruchów szarpanych i przyciskania ostrza  
do płytki. 

8. Masaż dłoni – po rozprowadzeniu preparatu do masażu należy wykonać zabieg  
z przewagą ruchów rozcierania i głaskania.  

9. Polerowanie paznokci – podczas polerowania należy zwrócić uwagę na zachowanie 
odpowiedniej kolejności pracy stronami polerki (od najbardziej szorstkiej do najbardziej 
gładkiej). Nie należy wykonywać zbyt szybkich ruchów i dociskać polerki zbyt mocno do 
paznokcia, gdyż może to wywołać efekt termiczny i sprawić klientowi ból. 

10. Przygotowanie paznokci do lakierowania – płytki paznokciowe należy odtłuścić i nałożyć 
lakier podkładowy.  

11. Lakierowanie paznokci – po wyschnięciu lakieru podkładowego równomiernie nakłada 
się barwny lakier lub emalię od miejsca wzrostu paznokcia ku szczytowi palca. Nakłada 
się dwie warstwy lakieru w odstępie kilku minut. Po przeschnięciu nałożonych warstw 
kładzie się utwardzacz. 

 

Zasady korygowania kształtu paznokci 
Wyróżnia się sześć podstawowych kształtów paznokci: 
1. Owalny – uznawany na idealny kształt. Piłowanie polega na wygładzeniu brzegów 

bocznych (są dobrze określone) i brzegu wolnego paznokcia. Poleca się piłowanie płytki 
w kształcie wydłużonego migdała. Do lakierowania można użyć preparatu o dowolnym 
kolorze. 

2. Kwadratowy – gdy płytka nie jest szeroka, brzegi boczne można opiłować kierując pilnik 
wzdłuż wałów, gdy płytka jest szeroka i duża należy lekko zwęzić boki wolnego brzegu 
paznokcia. Brzeg powinien wystawać poza opuszkę palca i mieć kształt prostokąta 
o lekko zaokrąglonym czubku. Do wizualnego korygowania kształtu paznokcia stosuje się 
lakiery i emalie w ciemniejszej tonacji. Poleca się stosowanie preparatów w odcieniach od 
pastelowych brązów do jasnych granatów. Zwężenie płytki uzyskuje się przez nie 
domalowanie boków paznokcia. 

3. Wąski – są zbyt głęboko osadzone w wale paznokciowym. Płytkę modeluje się tylko 
w obrębie brzegu wolnego. Wizualne skorygowanie kształtu paznokci wąskich uzyskuje 
się przez zastosowanie lakierów w jasnych tonacjach kolorystycznych. Preparat należy 
dokładnie rozprowadzić na całym paznokciu.  

4. Wklęsły – kształt charakterystyczny dla osób obgryzających paznokcie. Płytka jest 
głęboko osadzona. Nie poleca się modelowania owalnego i półokrągłego (optyczne 
skrócenie paznokcia). Do lakierowania poleca się stosowanie preparatów w pośredniej 
tonacji kolorystycznej (jasne lakiery poszerzają optycznie płytkę, a ciemne – podkreślają 
jej wklęsłość).  

5. W kształcie wachlarza – cechą charakterystyczną tego kształtu jest zawijanie paznokci ku 
dołowi. Modelowanie kształtu polega na lekkim zwężeniu boków brzegu wolnego 
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paznokcia. Płytkę lakieruje się możliwie najszerzej przy nasadzie utrzymując  
tę szerokość aż do górnej krawędzi paznokcia. Poleca się stosowanie lakierów  
w odcieniach brązu, różu i fioletu. 

6. Okrągły – kształt trudny do skorygowania. Brzeg wolny należy zwęzić po bokach 
i opiłować nadając lekko owalny kształt. Do lakierowanie nie należy stosować lakierów 
perłowych i opalizujących. Preparat nakłada się szerokim pasem na środkową część 
paznokcia. 

 
Manicure biologiczny 

W manicure biologicznym etap wycinania skórek zastępuje się zastosowaniem preparatu 
złuszczającego pod wpływem, którego zanika naskórek okalający paznokieć. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu manicure biologicznego 
1. Wykonanie peelingu na paznokciach – zabieg polega na wyrównaniu głębokich bruzd 

i usunięciu przebarwień. Czynność wykonuje się dwustronnym pilnikiem lub gąbką do 
polerowania. 

2. Naniesienie płynu do złuszczenia naskórka okalającego paznokieć. Przy wale paznokcia 
pozostaje warstwa naskórka, która chroni wał przed infekcjami i chorobami. 

3. Odepchnięcie i usunięcie drewnianym patyczkiem naskórka wokół paznokcia. 
4. Nadanie paznokciom odpowiedniego kształtu za pomocą pilnika drobnoziarnistego. 
5. Naniesienie odżywki wzmacniającej płytki paznokci. 
6. Nałożenie odżywczego lakieru lub polerowanie paznokci przy użyciu pudru. 
7. Nałożenie wokół paznokcia i pod paznokieć olejku pielęgnacyjnego.  
 
Manicure francuski 

Przed wykonaniem manicure francuskiego należy wykonać manicure klasyczny lub 
biologiczny. Zabieg ten dotyczy, bowiem techniki lakierowania paznokci. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu manicure francuskiego: 
1. Naklejenie papierowej matrycy na paznokieć wyrastający poza opuszkę palca. 
2. Pomalowanie białym lakierem wystającej płytki paznokcia do granicy matrycy. 
3. Zdjęcie matrycy po wyschnięciu lakieru i pokrycie całości jasnoróżowym lakierem, co 

w końcowej fazie daje złudzenie czystej bieli paznokcia. [2, str. 135].  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie zabiegi zalicza się do pielęgnacji paznokci? 
2. Jakie są przeciwwskazania do wykonania manicure? 
3. Jaka jest kolejność czynności przy wykonywaniu manicure klasycznego? 
4. Jaka jest kolejność czynności przy wykonywaniu manicure biologicznego? 
5. Na czym polega technika lakierowania paznokci przy manicurze francuskim?  
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
29 

4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij tabelę. 
 

Kształt paznokci Korygowanie kształtu przez 
opiłowanie 

Optyczne korygowanie 
kształtu płytki 

 
Wachlarza 

 
 
 

 

 
Okrągły  

 
 
 

 

 
Wklęsły 

 
 
 

 

 
Wąski 

 
 
 

 

 
Owalny 

 
 
 

 

 
Kwadratowy 

 
 
 

 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów paznokci (materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 
2) podkreślić w tekście zasady korygowania wskazanych w tabeli kształtów paznokci,  
3) uzupełnić tabelę, 
4) porównać swoją tabelę z tabelami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów.  

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
– karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia, 
– materiał nauczania pkt. 4.4.1. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj manicure klasyczny. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się kolejnością czynności wykonywania manicure klasycznego (materiał 
nauczania pkt. 4.4.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy do zabiegu, 
3) przygotować narzędzia do zabiegu, 
4) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
5) wykonać manicure klasyczny, 
6) zaprezentować wyniki Swojej pracy na forum klasy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy 
– stolik do manicure, dwa taborety obrotowe, lampa oświetleniowa, 
– autoklaw, 
– wanna dezynfekcyjna, 
– zestaw narzędzi: pilniki, cążki do obcinania paznokci, cążki do wycinania skórek, 

patyczki z drzewa różanego do odsuwania i podważania skórek, polerka, 
– miseczka do moczenia rąk, 
– serwetki jednorazowego użytku, 
– wata, lignina, 
– preparaty kosmetyczne: zmywacz bezacetonowy, lakier podkładowy, zestaw lakierów 

kolorowych i emalii, utwardzacz, zmywacz w sztyfcie, płatki mydlane lub preparat do 
kąpieli zmiękczającej, odżywka do paznokci, krem do masażu, preparat do odtłuszczania 
paznokci, 

– środki opatrunkowe: gaza, plaster opatrunkowy, bandaż, 
– środki do dezynfekcji narzędzi, 
– środki odkażające: 3% woda utleniona, 
– rękawiczki jednorazowe i maseczka twarzowa dla kosmetyczki. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj manicure biologiczny. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z kolejnością czynności przy wykonywaniu manicure biologicznego 
(materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy do zabiegu, 
3) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
4) wykonać manicure biologiczny, 
5) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stolik do manicure, dwa taborety obrotowe, lampa oświetleniowa, 
– narzędzia: pilnik dwustronny, pilnik drobnoziarnisty polerka, drewniany patyczek do 

odpychania skórek, 
– preparaty: środek do złuszczania naskórka wokół paznokcia, odżywka do paznokci, puder 

do polerowania. 
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj manicure francuski. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenia, powinieneś: 

1) zapoznać się techniką lakierowania paznokci przy wykonywaniu manicure francuskiego 
(materiał nauczania pkt. 4.4.1.), 

2) przygotować stanowisko pracy, 
3) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
4) wykonać manicure klasyczny do etapu lakierowania paznokci, 
5) wykonać lakierowanie paznokci techniką stosowaną przy manicurze francuskim, 
6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
31 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stolik do manicure, dwa taborety obrotowe, lampa oświetleniowa, 
– autoklaw, 
– wanna dezynfekcyjna, 
– zestaw narzędzi: pilniki, cążki do obcinania paznokci, cążki do wycinania skórek, 

patyczki z drzewa różanego do odsuwania i podważania skórek, polerka, 
– miseczka do moczenia rąk, 
– serwetki jednorazowego użytku, 
– wata, lignina, 
– papierowa matryca, 
– preparaty kosmetyczne: zmywacz bezacetonowy, biały i jasnoróżowy lakier, utwardzacz, 

zmywacz w sztyfcie, płatki mydlane lub preparat do kąpieli zmiękczającej, odżywka do 
paznokci, krem do masażu, preparat do odtłuszczania paznokci, 

– środki opatrunkowe: gaza, plaster opatrunkowy, bandaż, 
– środki do dezynfekcji narzędzi, 
– środki odkażające: 3% woda utleniona, 
– rękawiczki jednorazowe i maseczka twarzowa dla kosmetyczki. 
 
Ćwiczenie 5  

Wykonaj zabieg pielęgnacyjny wzmacniający płytki paznokci. 
 
Instrukcja wykonania ćwiczenia: 

1. Zmycie lakieru. 
2. Mycie dłoni i dezynfekcja skóry. 
3. Wykonanie peelingu. 
4. Nałożenie na płytki paznokci odżywki o działaniu wzmacniającym i wmasowanie jej. 
5. Nałożenie kremu odżywczego i wykonanie masażu dłoni.  
6. Odłuszczenie paznokci. 
7. Nałożenie lakieru transparentnego. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenia, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia, 
2) przygotować stanowisko pracy, 
3) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu, 
4) wykonać zabieg pielęgnacyjny wzmacniający płytki paznokciowe, 
5) wykonać lakierowanie paznokci, 
6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– stolik do manicure, dwa taborety obrotowe, 
– miękka szczotka,  
– preparaty: zmywacz do paznokci, środki do mycia i dezynfekcji dłoni, peeling, krem do 

masażu, odżywka wzmacniająca płytki paznokci, bezbarwny lakier do paznokci, preparat 
do odtłuszczania paznokci, 

– wata, lignina. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 
  
Czy potrafisz: 

Tak   Nie 
1) wskazać zabiegi pielęgnacyjne paznokci? 
2) określić przeciwwskazania do wykonania manicure? 
3) określić etapy wykonywania manicure klasycznego,  

biologicznego i francuskiego? 
4) określić zasady korygowania kształtów paznokci? 
5) wykonać manicure klasyczny? 
6) wykonać manicure biologiczny? 
7) wykonać lakierowanie paznokci technika stosowaną 

przy manicurze francuskim? 
8) wykonać zabieg wzmacniający płytki paznokci? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących pielęgnowania kończyn górnych. Zadania: 1 – 3, 5 – 

8, 10, 12, 14 i 18 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest 
prawidłowa; zadania: 4, 13, 15, 16 i 17 to zadania wymagające uzupełnienia natomiast 
zadania 9 i 11 to zadania, w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadania z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy, 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
pytania: 16 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

8. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 
 
 

Powodzenia 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
Część I 
 
1. W skład kończyny górnej wchodzi: 

a) 34 kości, 
b) 37 kości, 
c) 35 kości, 
d) 38 kości. 

2. Do mięśni grupy tylnej ramienia zaliczamy: 
a) m. dwugłowy, 
b) m. trójgłowy, 
c) m. czworogłowy, 
d) m. ramienny. 

3. Splot ramienny unerwiający kończynę górną dzieli się na trzy pęczki: 
a) boczny, przedni, tylny, 
b) przedni, tylny, nadobojczykowy, 
c) boczny, przyśrodkowy i tylny, 
d) przedni, boczny, nadobojczykowy. 
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4. Największy mięsień z grupy mięśni obręczy kończyny górnej to mięsień 
……………………................................................................................................................. 

 
5. Mięśnie należące do palca V ręki to: 

a) kłębik, 
b) kłąb, 
c) m.m. właściwe dłoni, 
d) m. odwodziciel, m. przywodziciel. 

 
6. Do działań antyseptycznych przy wykonywaniu zabiegu manicure należą: 

a) posługiwanie się jałowymi cążkami, 
b) dezynfekcja narzędzi po zabiegu, 
c) używanie jałowego fartucha, 
d) stosowanie preparatów przeciwgrzybiczych.  

 
7. Pielęgnowanie kończyn górnych obejmuje wykonywanie zabiegów w obrębie: 

a) dłoni i ramion, 
b) dłoni, 
c) dłoni, ramion i łokci, 
d) ramion i łokci. 
 

8. Kataplazmę stosuje się przy: 
a) rogowaceniu okołomieszkowym, 
b) otyłości ramion, 
c) zwiotczeniu mięśni, 
d) zwiotczeniu powłok skórnych. 
 

9. Wskazania pielęgnacyjne redukujące szorstkość skóry łokci obejmują: 
- 
- 
- 
- 

 
10. Zabieg jonoforezy na jednej dłoni powinien trwać: 

a) 8 – 10 minut, 
b) 3 – 5 minut, 
c) 6 – 8 minut, 
d) nie dłużej niż 2 minuty. 
 

11. Zabiegu parafinowego nie wykonuje się przy: 
- 
- 
- 
- 

 
12. Lakier podkładowy: 

a) wzmacnia, odżywia i utwardza płytki paznokci, 
b) tworzy warstwę ochronną zapobiegającą przed odpryskiwaniem lakieru, 
c) niweluje nierówności płytki paznokciowej, 
d) poprawia połysk barwnej powłoki lakieru. 
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13. Plastyfikatory zapobiegają ………………………………………………………………… 
………………………………… poprawiają …….....…………………………………….. 

 
14. Masaż dłoni przy manicurze klasycznym wykonuje się przed: 

a) wycięciem naskórka okalającego paznokieć, 
b) lakierowaniem paznokci, 
c) obcięciem paznokci, 
d) opiłowaniem paznokci. 
 

15. Odżywki do paznokci mogą mieć formę …………………………………………………. 
Preparaty tego typu / określ działanie odżywek do paznokci/ …………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Część II 
 
16. I szereg kości nadgarstka to kości / wypisz zaczynając od kciuka/……………………… 

………………………………………………………………………………………………  
 
17. Najbardziej charakterystyczna cecha skóry na dłoniach to………………………………. 
 
18. Grupa tylna mięśni przedramienia składa się z mięśni rozpoczynających się na: 

a) nadkłykciu bocznym i tylnej powierzchni błony międzykostnej, 
b) nadkłykciu przyśrodkowym, 
c) przedniej powierzchni błony międzykostnej, 
d) nadkłykciu przyśrodkowym i przedniej powierzchni błony międzykostnej. 

 
19. Zaburzenia równowagi w gospodarce wewnątrzwydzielniczej wywołują: 

a) rogowacenie mieszków włosowych, 
b) otyłość ramion, 
c) wiotczenie powłok skórnych, 
d) zwiotczenie mięśni. 
 

20. Substancje o działaniu regenerującym stosowane w odżywkach do paznokci to 
a) biotyna, wit. A, pierwiastki śladowe, 
b) NNKT, wit. Z grupy B, pantenol, 
c) biotyna, wit. E, hydrolizaty keratyny i kolagenu, 
d) pantenol, hydrolizaty elastyny, wit. C.  
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
Pielęgnowanie kończyny górnej 
 
Zakreśl prawidłową odpowiedź, dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

Część I 
1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  

 
4 

 
 
 

 

5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
 
 
 
9 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

 

10 a b c d  
 
 
 

11 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 

12 a b c d  
 

13 
 
 
 
 

 

14 a b c d  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
37 

 
15 

 
 
 

 

Część II 
 

16 
 
 
 
 

 

 
17 

 
 
 
 

 

18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:   
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