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4 Przeciwwskazania do wykonania zabiegów ondulacji i prostowania 
chemicznego włosów 

4.1 Pojęcie ondulacji 

Ondulacja jest to trwała bądź czasowa zmiana struktury i faktury włosa.  

Zmiana czasowa nazywana jest ondulacją wodną. Jest to zabieg, który utrzymuje 
się do tak zwanego pierwszego mycia i najczęściej stosowany jest podczas stylizacji 
fryzury dziennej bądź wieczorowej. Ondulację można wykonać za pomocą jednego 
z dwóch czynników: 

• mechanicznego – na przykład nawijanie na wałki, naciąganie włosów; 

• fizycznego – na przykład działanie temperatury na włosy. 

Z kolei trwała zmiana struktury włosa prowadzi do jego stałego odkształcenia. 
Oprócz czynnika mechanicznego do takiego zabiegu wykorzystywany jest także czynnik 
chemiczny. Z tego względu zabieg ten nazywany jest trwałą ondulacją chemiczną. 
Fryzjer zmienia trwale strukturę włosów poprzez aplikację na nie określonych 
preparatów. Składnikami takich preparatów są związki chemiczne, które zastosowane 
w nieumiejętny sposób mogą być niebezpieczne dla człowieka. Ich stosowanie wymaga 
zatem od fryzjera zachowania wszelkich środków ostrożności. 

4.2 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej 

Zachęcam Cię do zapoznania się z prezentacją pt. „Niewłaściwe efekty 
rozjaśniania”. 

Jednym z podstawowych środków ostrożności podczas przeprowadzania zabiegu 
ondulacji chemicznej jest wyeliminowanie wszelkich przeciwwskazań do jego 
wykonania. Do ich rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z klientem 
oraz diagnozy stanu włosów i skóry głowy. Fryzjer powinien wziąć pod uwagę 
następujące elementy: 

• skłonność klienta do alergii; 

• jego stan skóry głowy; 

• stan jego włosów; 

• cechy charakterystyczne klienta; 

• inne czynniki mogące mieć znaczenie.  
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4.2.1 Skłonność klienta do alergii 

Jeśli po rozmowie z klientem fryzjer ustali, że jest on osobą ze skłonnością 
do uczuleń na różnego rodzaju środki chemiczne bądź jest jego klientem 
po raz pierwszy, należy wykonać test alergiczny. Wynik testu pozwoli wykluczyć 
nadwrażliwość na składniki preparatu.  

4.2.2 Stan skóry głowy 

Podczas diagnozy skóry głowy należy zwrócić uwagę na jej stan. Jeśli występują 
na niej jakiekolwiek uszkodzenia skórno-włosowe lub świeże blizny, jest to 
zdecydowane przeciwwskazanie do wykonania zabiegu ondulacji chemicznej. 
Stosowane preparaty zawierają związki amoniaku oraz nadtlenku wodoru, które 
podczas kontaktu z chorą lub uszkodzoną skórą głowy mogą doprowadzić 
do niechcianych podrażnień lub ran.  

Jeśli podczas czynności przygotowawczych do zbiegu trwałej ondulacji (na 
przykład mycia głowy) zauważymy, że klient ma skórę wrażliwą bądź suchą, 
powinniśmy unikać kosmetyków odtłuszczających. Szampony oczyszczające 
doprowadzą do nadmiernego usunięcia ze skóry głowy naturalnej kwasowo–lipidowej 
warstwy ochronnej.  

4.2.3 Stan włosów 

Bardzo istotnym elementem informującym o możliwości przeprowadzenia 
zabiegu ondulacji chemicznej jest stan włosów klienta. Włosy nadmiernie uszkodzone 
lub koloryzowane metalicznymi, progresywnymi farbami nie powinny być poddane 
takiemu zabiegowi. Wyznacznikiem nadmiernego uszkodzenia włosów jest ich 
elastyczność. Włosy uszkodzone poprzez zbyt częste rozjaśnianie oraz poddane zbyt 
wielu zabiegom chemicznym tracą swoją naturalną elastyczność i stają się gąbczaste. 
Poddanie takich włosów działaniu chemii zawartej w kosmetykach do ondulacji 
spowoduje ich rozpulchnienie oraz w konsekwencji – wypadanie.  

W celu sprawdzenia czy włos jest pozbawiony elastyczności wybieramy jeden 
z partii najbardziej zniszczonych włosów i rozciągamy go między palcami. Włos 
nadmiernie uszkodzony zrywa się lub nie powraca do swojej pierwotnej długości. 

Klient często ukrywa stopień zniszczenia włosów poprzez stylizację (na 
przykład prostowanie termiczne) oraz używanie kosmetyków nabłyszczających. Aby 
uzyskać pewność, że przeprowadzenie ondulacji odniesie oczekiwane rezultaty, można 
wykonać test podatności na skręt. Próbie poddajemy jeden lok. Po upływie 10–15 minut 
powinien on, po rozwinięciu z wałka,przybrać formę litery S. Jeśli włosy po rozwinięciu 
nie skręciły się, są gumowate i śliskie w dotyku, nie powinny być poddane zabiegowi. 

4.2.4 Rodzaj używanych kosmetyków 

Kolejnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest rodzaj kosmetyków 
stosowanych do koloryzacji i pielęgnacji włosów. Jeśli klient używa kosmetyków 
zawierających silikon, zabieg może się nie powieść. Silikon pozostaje bowiem na 
włosach i obniża skuteczność działania związków chemicznych zawartych 
w preparatach do ondulacji. Działanie tych preparatów mogą także zmieniać składniki 
niektórych farb do włosów. Farby metaliczne bądź progresywne pozostawiają osad 
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we wnętrzu włosa. Osad ten wchodzi w reakcje ze związkami chemicznymi zawartymi 
w kosmetykach do ondulacji, co wywołuje znaczne uszkodzenia włosa. Klient na ogół nie 
zna składu chemicznego farb do włosów, które stosuje we własnym zakresie., dlatego 
w sytuacji niepewnej warto przeprowadzić test na obecność metalu. 

Przygotowujemy roztwór trzyprocentowej wody utlenionej z kroplą 
amoniaku. 

Do roztworu wrzucamy kosmyk włosów klienta. 

Pienienie się roztworu po krótkim czasie świadczy o obecności metalu. 

 

Rysunek 4.1 Włos zniszczony 

Źródło: http://www.wyspa-kobiet.pl/pielegnacja/wlosy/985.html 

4.2.5 Cechy charakterystyczne klienta 

Zdarza się, że klient trafia do salonu fryzjerskiego z silną motywacją 
do przeprowadzenia konkretnego zabiegu fryzjerskiego. Widząc określoną stylizację 
w mediach bądź w gronie znajomych, nabiera chęci do odwzorowania danej fryzury 
na własnych włosach. Nie zawsze jednak wybrana stylizacja bądź forma włosów 
pasować będzie do jego cech charakterystycznych. Gdy stylista uzna, że zabieg 
ondulacji chemicznej niekorzystnie wpłynie na wygląd klienta, jego zadaniem jest 
odwiedzenie go od chęci przeprowadzenia tego zabiegu. Zmiana tekstury włosów nie 
zawsze pasuje do wieku, kształtu twarzy, bądź postury klienta. 

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest także ciąża. Zawartość 
szkodliwych substancji w preparatach do trwałej ondulacji nie jest jedyną przyczyną. 
Ciąża może mieć także wpływ na zwiększenie wrażliwości skóry kobiety, skłonność do 
podrażnień oraz reakcji alergicznych. Związki chemiczne stosowane podczas zabiegu 
przenikają przez skórę i dostają się do krwiobiegu, a przy tym mają drażniący 
i nieprzyjemny zapach. Ich szkodliwe działanie nie zostało naukowo udowodnione, 
jednak w miarę możliwości fryzjer powinien postarać się odwieść klientkę 
od przeprowadzenia zabiegu. 

Na efekt trwałej ondulacji ma również wpływ kuracja antybiotykowa. 
Przyjmowanie takich leków redukuje naturalną florę bakteryjną i może prowadzić 
do podrażnienia skóry głowy. 

 

http://www.wyspa-kobiet.pl/pielegnacja/wlosy/985.html
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Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko, że zabieg może się nie udać 
lub spowodować efekty niepożądane, fryzjer powinien odwieść klienta od jego 
wykonania. 

4.3 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu prostowania termicznego 

Jedną z technik ondulacji wodnej jest prostowanie termiczne włosów. Ma ono 
na celu wygładzenie faktury mocno kręconych bądź niesfornych włosów. Istnieją dwie 
najbardziej popularne metody prostowania włosów: 

• ondulacja fenowa – modelowanie włosów za pomocą okrągłej szczotki 
oraz suszarki; 

• ondulacja żelazkowa – prostowanie włosów za pomocą żelazka fryzjerskiego, 
czyli prostownicy. 

Czynnikiem mechanicznym podczas wykonywania zabiegów prostowania 
włosów jest ich naciąganie, natomiast czynnikiem fizycznym – użycie wysokiej 
temperatury. Z tego względu zabieg ten nazywany jest prostowaniem termicznym 
włosów. Podczas wykorzystywania wysokiej temperatury należy pamiętać, że ma ona 
szkodliwy wpływ na jakość włosa. Fryzjer powinien wyeliminować wszelkie 
przeciwwskazania, do których zaliczamy wysoki poziom zniszczenia włosów oraz brak 
ich czystości. 

Zabiegowi termicznego prostowania włosów, zwłaszcza żelazkiem fryzjerskim, 
nie powinno się poddawać włosów zniszczonych bądź mocno uwrażliwionych. 
Struktura takich włosów jest mocno nadwyrężona i poddanie ich działaniu temperatury, 
już około 140 stopni, prowadzi do trwałego zwęglenia ich włókien. 

Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu prostowania termicznego włosów 
jest także brak ich czystości. Składniki niektórych kosmetyków używanych do  
stylizacji włosów pod wpływem wysokiej temperatury wchodzą w reakcje chemiczne 
i powodują rozpad włosa. 

4.4 Uszkodzenia skóry głowy 

Wyróżniamy dwa rodzaje uszkodzeń skóry głowy: 

• mechaniczne; 

• chorobowe. 

Mechaniczne uszkodzenia skóry głowy to wszelkiego rodzaju rany bądź 
skaleczenia powstałe w wyniku czynników zewnętrznych. Rany, które powstały 
w wyniku urazu bądź zadrapania, charakteryzują się przerwaniem  ciągłości naskórka. 
Jest on naturalną warstwą ochronną skóry, która chroni ją przed działaniem preparatów 
do ondulacji chemicznej. Jeśli amoniak i pozostałe silnie działające związki przedostaną 
się pod warstwę naskórka, doprowadzi to do silnego podrażnienia lub infekcji. 

Skóra ze zmianami chorobowymi także nie powinna być poddana działaniu 
chemikaliów zawartych w kosmetykach do trwałej zmiany struktury włosa. 
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Do zmian chorobowych zaliczamy: 

• choroby wirusowe; 

• choroby bakteryjne; 

• choroby grzybicze; 

• choroby pasożytnicze; 

• zaburzenia. 

4.4.1 Choroby wirusowe 

Najczęściej spotykaną chorobą wywołaną przez wirusy jest ospa wietrzna. 
Charakterystyczne dla tej choroby są pęcherzyki, które po pewnym czasie zmieniają się 
w krosty. 

4.4.2 Choroby bakteryjne 

Jedną z najczęstszych chorób skóry spowodowanych przez bakterie  jest 
zapalenie mieszka włosowego. Chorobę wywołują bakterie gronkowca 
lub paciorkowca. Zmiana chorobowa obejmuje pojedyncze lub liczne włosy. 
W początkowej fazie występuje w postaci drobnych krostek lub pęcherzyków, które 
stopniowo zmieniają się w żółte ropne strupy. W najgorszym wypadku choroba 
ta prowadzi do wypadania włosów. 

Rysunek 4.2 Zapalenie mieszków włosowych 

Źródło: http://www.apteka24.org/index.php/zapalenie-mieszkow-wlosowych/ 

4.4.3 Choroby grzybicze 

Choroby grzybicze są najbardziej zakaźnymi chorobami skóry głowy. 
Wywoływane są przez grzyby naturalnie występujące we florze bakteryjnej skóry, 
jednak pod wpływem czynników zewnętrznych (takich jak wilgotność) 
przybierają postać szkodliwą. Grzybica występuje miejscowo (nie obejmuje całej skóry 
głowy) w postaci żółtych łusek przylegających do skóry i tworzących strupy. Choroba ta 
dotyka również włosów, które zmieniają barwę i łamią się przy nasadzie. 

 

http://www.apteka24.org/index.php/zapalenie-mieszkow-wlosowych/
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Rysunek 4.3 Grzybica skóry głowy  

Źródło: http://www.grzybica.net.pl/grzybice/grzybica-skory/ 

4.4.4 Choroby pasożytnicze 

Najczęstszymi chorobami wywołanymi przez pasożyty są wszawica 
oraz świerzb. Pasożyty te powodują podrażnienia skórne w postaci: zaczerwienienia, 
pęcherzyków, łuszczenia się skóry. Towarzyszący chorobie świąd prowadzi 
do zadrapań, w wyniku których dochodzi do zakażeń skóry. 

Rysunek 4.4 Skóra z wszawicą 

Źródło: http://pasozyty.org.pl/wszy.php 

4.4.5 Zaburzenia 

Najczęstszym zaburzeniem powodującym chorobę skóry głowy jest łuszczyca. 
Zmiany chorobowe zajmują całą powierzchnię głowy, a nawet wychodzą poza granicę 
porostu. Występują w postaci czerwonych grudek i silnego złuszczenia naskórka. Włosy 
nie są objęte procesem chorobowym. 

 

 

http://www.grzybica.net.pl/grzybice/grzybica-skory/
http://pasozyty.org.pl/wszy.php
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Rysunek 4.5 Łuszczyca skóry głowy  

Źródło: http://luszczyce.pl/rodzaje-luszczycy/ 

Schorzeniami powodującymi podrażnienia skóry głowy są także przewlekłe 
i ostre odmiany łupieżu: tłusty i pstry. Łupież tłusty charakteryzuje się występowaniem 
na skórze głowy dużych, tłustych i żółtych łusek, które mocno przylegają do skóry 
i tworzą strupy. Łupież pstry dotyka warstwy naskórka. Występuje 
w postaci łuszczących się placków, najczęściej w okolicach karku. 

Rysunek 4.6 Łupież tłusty 

Źródło: http://trycholog.blogspot.com/2011/12/upiez-tusty.html 

4.5 Próba uczuleniowa 

Jeśli nie mamy pewności czy klient ma alergię na jeden ze składników 
preparatów do ondulacji chemicznej lub jest klientem naszego salonu po raz pierwszy, 
możemy dla pewności wykonać test uczuleniowy. 

W celu przeprowadzenia takiej próby należy miejsca wrażliwe – skórę za uchem 
oraz przedramię – posmarować wybranym płynem to ondulacji. 

Po 20 minutach płyn ten zmywamy i obserwujemy reakcję skóry. Pierwsze 
reakcje alergiczne powinny wystąpić już po zmyciu preparatu, niekiedy pojawiają się 
dopiero po upływie 24 godzin. 

Jeśli na skórze pojawi się jakiekolwiek zaczerwienienie lub klient skarży się 
na swędzenie czy pieczenie, oznacza to, że ma on alergię na przynajmniej jeden składnik 
kosmetyku. Wykonanie zabiegu ondulacji chemicznej w takim wypadku jest 
niedopuszczalne. 

 

 

http://luszczyce.pl/rodzaje-luszczycy/
http://trycholog.blogspot.com/2011/12/upiez-tusty.html
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Rysunek 4.7 Próba uczuleniowa 

Źródło: http://suzannem.pinger.pl/m/15360233/czemu-naprawde-warto-robic-proby-uczuleniowe 
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http://suzannem.pinger.pl/m/15360233/czemu-naprawde-warto-robic-proby-uczuleniowe
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