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Datum: ________________________
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te
st

a

Podpis komisije: ______________________________

PEDIKER/PEDIKERKA
KODA: 5334874011

er

Preverjanje in potrjevanje
Komplet 1

im

Skupni čas reševanja nalog je 45 minut brez odmora.

NAVODILO

pr

Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: nalivno pero ali kemični svinčnik.

ni

Skupni čas reševanja nalog je 45 minut brez odmora.
Izpitno polo sestavljajo naloge različnih tipov:
kandidat rešuje vse naloge in zbere 20 točk.

or
č

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
NALIVNO PERO ALI KEMIČNI SVINČNIK

Vz

Navodilo kandidatu:
Naloge začnete reševati, ko vam to dovoli komisija. Pazljivo preberite navodila.
Pišite z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom. Če se zmotite, napisano prečrtajte,
napišite pravilni odgovor in se ob njem podpišite.
Izdelek naj bo pregleden in čitljiv.
Naloge z nejasnimi in nečitljivimi rešitvami ne bodo ovrednotene.
Če nalogo rešite na več načinov nedvoumno označite, katero rešitev naj ocenjevalec
točkuje.
Tekst naloge pozorno preberite in premišljeno rešite.

© 2013 Državni izpitni center

NAVODILA ZA REŠEVANJE TESTA:
 Čitljivo napišite odgovor na vprašanje na predvideno mesto za odgovor,
 pravilni odgovor izberite izmed možnih rešitev (obkrožite črko pred odgovorom),
 napišite s številkami pravilen vrstni red.
USTREZNO DOPOLNITE

te
st

1. Kdaj lahko uporabite ekshivator?
‐ …………………………………………………………………....

a

I.

1 točka

er

2. Pri delu ste stranko poškodovali. Kako reagirate v primeru:
a) Hujše krvavitve:
‐ …………………………………………………………………………….

1 točka

im

3. Naštejte osnovne elemente, ki jih mora imeti pedikerski salon ali pedikerska
postaja:

or
č

ni

pr

1.……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………
3……………………………………………………………………
4……………………………………………………………………
5……………………………………………………………………
6……………………………………………………………………
7……………………………………………………………………
8……………………………………………………………………
9……………………………………………………………………
9 točk

Vz

4. Naštejte plasti nohta:
1…………………………………………
2…………………………………………
3…………………………………………

3 točke

2
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5. Naštejte instrumente, ki jih uporabljamo v pedikuri:
1……………………………………………………..
2.…………………………………………………….
3……………………………………………………..
4……………………………………………………..
5……………………………………………………..
6……………………………………………………..
7……………………………………………………..
8……………………………………………………..
9……………………………………………………..
10……………………………………………………..

er

10 točk

4 točke

pr

im

6. Navedite najpogostejše lokacije trde kože:
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4……………………………………………

ni

7. Ahilova tetiva je tetiva…………………………………….mišice.
1 točka

Vz

or
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8. Naštejte kontraindikacije za izvedbo pedikure pri diabetični nogi!
1………………………………………………………
2………………………………………………………
3………………………………………………………
4………………………………………………………
5………………………………………………………
6………………………………………………………
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6 točk

er
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9. Poimenujte označene dele kože:

(Vir: http://www.biolekarna.si/sl/artikli/29/topkrin-amino-stem-500)

7 točk

ni
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1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
4………………………………..
5………………………………..
6………………………………..
7………………………………..

or
č

II. OBKROŽITE ČRKO PRED PRAVILNO TRDITVIJO

Vz

10. Sterilizacija je:
a) Postopek, s katerim popolnoma uničimo vse žive mikroorganizme in njihove spore
b) S sterilizacijo uničimo samo spore
c) Je postopek uničevanja glivic na instrumentih

1 točka

11. Pretočno banjo uporabljamo za:
a) Zdravljenje strankine kože na nogi in za mehčanje nohtov
b) Odstranjevanje neprijetnega vonja
c) Boljše počutje stranke
1 točka
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12. Instrumente namestimo:
a) Na delovno površino na dosegu in ob strani roke, ki jo največ uporabljamo
b) Na strankino desno stran
c) Ni pomembno, kam, le da je površina čista

te
st

13. Priprava stranke na pedikuro obsega:
a) Pogovor s stranko
b) Fizično in psihično pripravo na pedikuro ter zbiranje podatkov
c) Zbiranje podatkov o stranki

a

1 točka

1 točka

15. Kosti stopala so:

im
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14. Kontraindikacija za izvedbo pedikure je:
a) Vnetje
b) Kontraindikacij za pedikuro ni
c) Vsaka poškodovana koža in kakršnekoli vnetne spremembe

1 točka

1 točka
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a) Pogačica, nartnica, golenica
b) Nartnice, stopalnice, prstnice
c) Stegnenica, mečnica, prstnica

or
č

16. Kolenski sklep je:

Vz

a) Kroglasti sklep
b) Ploski sklep
c) Valjasti sklep

1 točka

17. Diabetično nogo delimo na nevropatsko, kar pomeni, da so okvarjeni:
a) Živci
b) Žile
c) Živci in žile
1 točka
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III. DOLOČITE PRAVILNI VRSTNI RED

te
st

Kanemo tekoče milo v dlan____
Zmočimo si roke____
Umivamo oba palca, medprstne prostore in krožno obe zapestji____
Odstranimo ves nakit in osebno uro____
Roke izpiramo s curkom vode od prstov proti zapestju____
Umivamo dlani, hrbtišči roke, prste in konice prstov____
Odpremo vodo____

a

18. Vrstni red postopka higienskega umivanja rok je: (napišite številke pravilnega
vrstnega reda)

1 točka

1 točka
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19. Razvrstite postopke za odstranjevanje trde kože: (napišite številke pravilnega
vrstnega reda)
Noge obrišemo___
Noge namažemo___
Noge namakamo___
Odstranimo trdo kožo___
Zgladimo z gobico ali pilo___

Vz
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č
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20. Razvrstite potek vodenega pogovora s stranko: (napišite številke pravilnega
vrstnega reda)
Počutje po zadnji pedikuri___
Psihična in fizična priprava stranke___
Pogovor o postopkih del, ki jih nameravamo izvesti___
Pozdrav dobrodošlice___
Želje in sprostitveni pripomočki___

6

1 točka

