
Podstawy Fryzjerstwa cz. 5– Jadwiga Pocheć 

To już ostatnia część materiałów. 

Życzę Wam radosnych wakacji i bezpiecznych praktyk.  

Pamiętajcie o zasadach bhp, które podczas epidemii są szczególnie 

ważne. 

Mam nadzieję , że w drugiej klasie będziemy mieli możliwość 

spotkania się . 

 

Temat -  Dobór sprzętu fryzjerskiego do zabiegu. 

 

Dobór sprzętu fryzjerskiego zależy od rodzaju wykonywanej usługi oraz od techniki lub technik pracy. 

Przystępując do wykonania usługi należy zgromadzić na stanowisku fryzjerskim sprzęt fryzjerski , tak 

by nie utrudniało to pracy. Dlatego  należy zaplanować kolejność czynności. Sprzęt powinien się 

znaleźć w zasięgu ręki , można go umieścić również na wózku pomocniczym. 

Do pielęgnacji: grzebień do rozczesywania, zestaw preparatów do pielęgnacji, sauna, odzież 

ochronna, bielizna zabiegowa. 

Do strzyżenia włosów i zarostu: grzebień do rozczesywania, do strzyżenia, nożyczki klasyczne i 

degażówki, brzytwa i narzędzia brzytwopodobne, maszynki elektryczne, trymery, konturówki, 

nożyczki termiczne, klipsy sekcyjne, spryskiwacz, kołnierz ochronny, odzież ochronna, bielizna 

zabiegowa. 

Do ondulacji nietrwałej: grzebień do rozczesywania, szpikulec (z zakończeniem plastikowym lub 

metalowym), widelec, szczotki, klipsy sekcyjne, wałki, klipsy, szpilki, wsuwki, suszarka (ręczna lub 

hełmowa), żelazka, zestaw preparatów, odzież ochronna, bielizna zabiegowa. 

Do ondulacji chemicznej (trwałej): grzebień do rozczesywania, szpikulec plastikowy, klamry lub klipsy 

sekcyjne, pomocnik, spryskiwacz (rozpylacz do wody), wałki do włosów, papierki zabezpieczające 

(bibułki) i podpórki (podkładki, szpilki plastikowe), dozownik (aplikator), gąbka, miseczka, rynienka, 

zestaw preparatów do trwałej ondulacji, odzież ochronna, bielizna zabiegowa. 

Do chemicznego prostowania włosów: grzebień do rozczesywania, szpikulec plastikowy, klamry lub 

klipsy sekcyjne, prostownica, pomocnik, zestaw preparatów do trwałego prostowania włosów, odzież 

ochronna, bielizna zabiegowa. 

Do farbowania i rozjaśniania: waga, menzurka (cylinder miarowy), grzebień do rozczesywania 

włosów, grzebień szpikulec, klamry lub klipsy sekcyjne, pomocnik, miseczka i pędzel lub dozownik 

(aplikator), zestaw preparatów do farbowania lub rozjaśniania, odzież ochronna, bielizna zabiegowa. 

Do przedłużania włosów: grzebień do rozczesywania, grzebień szpikulec, klamry lub klipsy sekcyjne, 

pomocnik, aparat i zestaw do przedłużania włosów, odzież ochronna, bielizna zabiegowa. 



 

Temat – Materiały do produkcji narzędzi i przyborów. 

Materiały, które są wykorzystywane w produkcji narzędzi i przyborów fryzjerskich muszą być 

wysokiej jakości, odporne na działanie wysokich temperatur oraz substancji chemicznych. 

Materiały, z jakich wykonany jest sprzęt fryzjerski, mają wpływ na jego zastosowanie. 

Ceramika nagrzewa się szybko i utrzymuje na całej powierzchni taką samą temperaturę, co 

przyspiesza wysychanie włosów i utrwala nadany kształt. Tworzy powierzchnie szczotek, wałków, 

prostownic i lokówek. 

Włókno węglowe jest lekkie, odporne na uderzenia, działa antystatycznie. Z włókna węglowego robi 

się grzebienie, klipsy i klamry. 

Tworzywa sztuczne są lekkie, nie elektryzują włosów i mają wszechstronne zastosowanie. Wykonuje 

się z nich elementy aparatów oraz w całości niektóre narzędzia (grzebienie) i wszystkie przybory. 

Ebonit to tworzywo sztuczne odporne na kwasy. Wykonuje się z niego grzebienie. 

Guma ma właściwości antypoślizgowe, jest odporna na działanie wody, wysokiej temperatury i 

częściowo na środki chemiczne. Występuje w szczotkach. 

Metal (głównie stal nierdzewna i aluminium) jest powszechny w zakładzie fryzjerskim. Służy do 

produkcji sprzętu fryzjerskiego lub jego elementów – występuje w aparatach, nożyczkach, w 

przyborach i akcesoriach. 

Drewno nie jest odporne na wysoką temperaturę oraz na substancje chemiczne, w tym środki do 

dezynfekcji. Przedmioty drewniane – grzebienie i szczotki są dozwolone tylko jako sprzęt osobisty 

przypisany do konkretnego klienta. 

Silikon jest wykorzystywany do wytwarzania włosia szczotek, które jest trwałe, odporne na 

uszkodzenia i działa elektrostatycznie. 

 

Temat – Bezpieczeństwo pracy a narzędzia, przybory i aparaty 

Każdy pracownik rozpoczynający pracę w salonie musi być przeszkolony w zakresie przestrzegania 

zasad bhp. Należy to do obowiązku pracodawcy. 

Pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp na zajmowanym 

stanowisku, natomiast pracodawca odpowiada za stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy. W salonie fryzjerskim należy dbać o bezpieczeństwo fryzjera oraz klienta. 

Zasady używania narzędzi tnących: 

 rozmiar narzędzia dobiera się do wielkości dłoni fryzjera, 

 narzędzie dobiera się do usługi, rodzaju strzyżenia i cech porostu klienta, 

 należy pracować narzędziami, które są sterylnie czyste, 

 narzędzia przygotowuje się na konsoli przed usługą, 

 po usłudze narzędzia należy odpowiednio oczyścić, zdezynfekować, poddać sterylizacji i 

porządnie wysuszyć, 



 narzędzia tnące przechowuje się w odpowiednim miejscu, 

 do narzędzi powinien mieć dostęp tylko fryzjer. 

Zasady używania grzebieni: 

• podczas zabiegu strzyżenia włosów grzebienia nie odkłada się na konsolę, 

• po wykonaniu każdej usługi grzebienie należy zdezynfekować i oczyścić, 

• co pewien czas należy sprawdzać stan grzebienia. Zużyte grzebienie wyrzuca się do 

specjalnego 

• pojemnika. 

Zasady używania aparatów : 

 Unikać bezpośredniego kontaktu włączonego urządzenia z wodą lub mokrą powierzchnią 

 Nie zostawiać włączonego urządzenia bez kontroli 

 Wyczyścić i zabezpieczyć urządzenie po skończonej pracy 

 Wyłączyć urządzenie elektryczne z prądu przed zamknięciem salonu 

 Nie pozwalać klientom na samodzielne posługiwanie się urządzeniami elektrycznymi 

 Przeprowadzać okresową konserwację aparatów 

Materiały jednorazowe mogą być użyte tylko jeden raz.  

Należy czyścić i dezynfekować wałki, klipsy i klamerki. 

Do dezynfekcji można stosować tylko preparaty dopuszczone do obrotu i posiadające atest PZH 

(Państwowy Zakład Higieny). 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-

dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/ 

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-13-maja-2020-r-dla-funkcjonowania-salonow-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

