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TOEPASSING VAN SANITASIE IN DIE WERKOMGEWING: 
 
 Identifiseer die gereedskap en toerusting wat nodig is vir manikuur en pedikuur 
 
 
 

Nail polish remover / 

Naellakverwyderaar 

 

Verwyder alle naellak van die nael 

Warm soapy water / Warm 

seepwater 

 

Om die hande te was en sag te maak 

Nail cutter / Naelknipper 
 

 

Om die vrye rand te sny en te verkort 

Emery board / naelvyl 

 

 

Om growwe rande op die vrye rand te vorm en glad 

te maak 

Orange stick / 

Lemoenstokkie 

 

Om kutikula terug te druk, en vuilheid te verwyder 

onder die nael 

Dit kan gebruik word om oortollige naellak in die 

naelgroef te verwyder. 

 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD-4nekLHXAhVCuxQKHbtZAc0QjRwIBw&url=https://www.amazon.com/Professional-Double-Cosmetic-Manicure-Pedicure/dp/B015OALT0U&psig=AOvVaw1ZWzVo6Sv5NKq66vud6dtD&ust=1510304378796988
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Cuticle oil / Kutikula olie 

 

Hidreer en versag kutikula 

Cuticle nipper / 

Kutikulanipper 

 

Verwyder droë en geskeerde kutikula 

Nail brush / naelborsel 

 

Skrop en maak die naels skoon 

3-way Buff and shine / 3-

rigting Buff en poetser 

 

Verwyder rante en maak die naeloppervlak glad 

en blink 

 

Hand exfoliator/ 

Handafskilferaar  / skrop 

 

Verwyder dooie velselle en maak die hande sag 

 

Disinfectant / 

ontsmettingsmiddel 

         

Hou in klein flesse vir die ontsmetting van die 

knippers tydens behandeling 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFsNHDlrHXAhWGXBQKHYW_ATwQjRwIBw&url=https://www.vogue.com/article/natural-nails-buff-anti-manicure&psig=AOvVaw3T4T8wJvD4NrZx3Enq8C_K&ust=1510306014523409
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Cotton wool / Watte 

 

 

Word gebruik om lemoenstokkies te ‘tip’ en 

naellakverwyderaar op die nael aan te wend 

 

Base coat / Onderlaag 

 

 

Beskerm die nael 

Nail polish / Naelpolitoer 

 

 

Naelkleur, gekies deur die kliënt 

Top coat / Boonstelaag 

 

Beskerm die naelkleur / naelpolitoer 

Towels / handdoeke 

 

Om die behandelingsarea te beskerm en om die 

hande droog te maak 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTtNO5kbHXAhUHPRQKHRx6DAUQjRwIBw&url=https://www.aliexpress.com/item/120pcs-Nail-Cotton-Balls-Pads-Soft-Gentle-Makeup-Cosmetic-Cleanser-Polish-Remover-Wipe-Nail-Art-Care/32648463946.html?scm=1007.13338.50051.0&pvid=20f6b975-b066-4512-9145-0c21e40124df&tpp=1&psig=AOvVaw19IwJkoSK4Ks82DW2rtSiK&ust=1510304587399886
https://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyLmQkrHXAhUTnRQKHd0tDpkQjRwIBw&url=https://www.ebay.com/b/Nail-Polish/11873/bn_220834&psig=AOvVaw05ZJwqRGwLOmYzWOl8fMbr&ust=1510304835214584
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Kidney bowl / Niertjie bakkie 

 

 

Om die gesteriliseerde naelknippers in te hou 

Dust bin / Asblik 

 

 

Gebruik vir die gebruikte watte en naels om dit in 

weg te gooi 

 
 
RIGLYNE VIR SKOONMAAK EN ONTSMETTING VAN MANIKUUR / PEDIKUUR-

TOERUSTING: 

In die salon moet alle implemente of toerusting behoorlik skoongemaak en ontsmet word 

voordat dit met die kliënt in aanraking kom. 

 

Behoorlike skoonmaak en ontsmetting 

Alles in die salon het 'n harde of sagte oppervlak, bv. manikuurtafelblad, armkussings, 

manikuurbakkies, handdoeke en buffers. 

Al hierdie instrumente wat in direkte kontak met die vel van die kliënt kom, word as besmet 

beskou. Alle besmette oppervlaktes moet deeglik skoongemaak en ontsmet word. 

Om die oppervlak skoon te maak, moet die oppervlak van die kontaminasie gewas word en 

met skoon water afgespoel word. 

Behoorlike skoonmaak (sanitisering genoem) moet voor die ontsmettingsstap gedoen word. 

Behoorlike toediening van die produk 

 Sommige produkte kan besoedel raak as hulle nie korrek gebruik word nie, bv. 

room, ‘scrubs’, paraffienwas, maskers en olies. 

 Kutikula-olies moet nie met 'n kwas aangebring word wat u kliënte se vel aanraak 

nie. 

 Room moet met 'n lepel toegedien word om besmetting te voorkom. 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia1rLZkbHXAhWDXhQKHXPrDjoQjRwIBw&url=http://www.first-aid.co.nz/hardware/kidney-bowls&psig=AOvVaw1BefGlYGtGE5JN3OgFK28d&ust=1510304722872772
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Om kontaminasie van die produk te vermy: 

A) Moenie die produk deel tussen kliënte nie. Produk wat uit geskep is moet weggegooi 

word. 

B) Gebruik ‘n skoon spatel om produkte uit houers te verwyder. 

C) Gebruik 'n toedieningsbottel of drupper om die produkte uit te druk. Moet nooit jou hand 

gebruik nie. 
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Basiese salonsanitasie: 

 

 Terapeute moet hul hande en hul kliënte se hande of voete skoonmaak voor elke 

behandeling. 

 Waterlose handsuiweringsmiddel kan gebruik word as u hande besmet is; dit moet met 

vloeibare seep en lopende water gewas word. 

 Die skoonmaak van die hande verminder die risiko dat kieme van kliënt na kliënt versprei. 

 Alle implemente, toerusting en materiaal moet behoorlik skoongemaak en ontsmet word 

voordat elke kliënt bedien word. 

 As metaalinstrumente met bloed, liggaamsvloeistof, of ongesonde toestande in aanraking 

kom, moet dit onmiddellik skoongemaak en ontsmet word. 

 As 'n naelvyl met bloed in aanraking kom, moet dit onmiddellik weggegooi word. 

 Berg skoon, ontsmette gereedskap in 'n skoon houer wat apart is van die gebruikte 

gereedskap en lêers. 

 Saniteering beteken skoonmaak om alle sigbare vullis te verwyder, bv. maak jou 

voetrasper. 

 Gebruik skoon handdoeke of manikuurkussings vir elke kliënt. 

 Produkte soos ys, ‘scrubs’, maskers en olies moet op ‘n sanitêre wyse gebruik word om 

besoedeling te voorkom. bv kutikula-olies moenie met 'n kwas aangewend word nie om 

besoedeling van die produk te voorkom. 

 As bloed of liggaamsvloeistowwe met die salonoppervlak in aanraking kom, moet die 

terapeut beskermende handskoene aantrek. 
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Metodes van behoorlike skoonmaak: 

♥ Behoorlike skoonmaak benodig vloeibare seep, water en die gebruik van 'n skoon 

skuurborsel om alle sigbare vullis te verwyder. 

♥ Alle items moet onder lopende water geskrop word. 

♥ Verskillende items word op verskillende maniere skoongemaak - afhangende van wat hulle 

gemaak is. 

♥ Die skoonmaakstap moet behoorlik gedoen word voordat dit ontsmet kan word. 

♥ Alle items moet deeglik afgespoel en met 'n skoon lap droog gemaak word voordat dit in 'n 

ontsmettingsmiddel geplaas word. 

 

 

Skoonmaak (sanitasie) 

 Metode 
 

Voorbeelde  

1. Skrop borsel Naelvyle en buffers 

2. Asetoon week Metaal kutikuladrukker 

3. Wasmasjiene Handdoeke en beddegoed  

4. “Wipes” Vir elektriese toerusting  
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DATUM: ___________________  AKTIWITEIT 5 - Naam en Van:_______________________

        

1. Pas kolom A by kolom B met betrekking tot manikuurtoerusting. 

 

 Kolom A - Toerusting  Kolom B - 
verduideliking 

Antw.  

1.1 Handdoeke A Gooi die gebruikte katoen en spatel weg 
daarin 
 

 

1.2 Handafskilferaar / 

skrop 

B Naelkleure 
 

 

1.3 Nierbakke C Skrop en maak die naels skoon 
 

 

1.4 Watte D Om die behandelingsarea te beskerm of 
om jou hande droog te maak 
 

 

1.5 Naelpolitoer E Word gebruik met naellakverwyderaar 
 

 

1.6 Kutikula-olie F Verwyder dooie velselle en maak die 
hande sag 
 

 

1.7 Naelknipper G Hidreer en versag die vel 
 

 

1.8 Naellakverwyderaar H Om die naelknipper en kutikelsnyer te hou 
 

 

1.9 Naelkwas I Om die vryrand te sny 
 

 

1.10 Asblik J Verwyder alle naellak uit die naels 
 

 

 [10] 

2. Hoe vermy jy produkbesoedeling? 

2.1. ………………………………………………………………………………………………… 

2.2. ………………………………………………………………………………………………… 

2.3. ………………………………………………………………………………………………… 

[3] 
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2. Vul die ontbrekende woorde in met betrekking tot basiese salonhigiëne. 

 

1. Terapeute moet hulle ………………. en hulle kliënte se ……………………. 

skoonmaak voor elke behandeling.          [2] 

 

2. Die skoonmaak van die hande verminder die risiko dat …………………………... van 

kliënt na kliënt versprei.          [1] 

 

3. As 'n …………………………... met bloed in aanraking kom, moet dit onmiddellik 

weggegooi word.                     [1] 

 

4. ………………………………….. beteken skoonmaak.     [1] 

 

5. As bloed of …………………………. met die salonoppervlak in aanraking kom, moet die 

terapeut beskermende handskoene aantrek.      [1] 

 

2. Soek twee prente van ontsmettingsprodukte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] 
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3. Identifiseer die volgende instrumente en produkte. Benoem dit en gee 'n kort beskrywing 

van hul funksies.  

 

 

 

1.  

 

 

2. 

 
 

3. 

 

 

4. 

  

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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9. 

 

 

10. 

 

[10] 

 

… / 31 
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Natsterilisasie 

Die organismes word deur klam hitte vernietig. Dit lei tot die dood van die organismes. Vogtige 

hitte-metode word gebruik vir hittegevoelige materiale. 

Deur natsterilisasie benodig die spore die meeste weerstand teen 'n temperatuur van 121 ° C 

vir ongeveer 'n halfuur. Dit is 'n meer effektiewe metode in vergelyking met droë hitte-

sterilisasie. Dit kan ondersteun word deur die feit dat deur nat hitte sterilisasie by korter tyd by 

laer temperature verkry kan word. 

 

• Berei die oplossing voor. 

• Gereedskap is heeltemal onder water. 

• Bedek met 'n deksel om besoedeling te voorkom. 

• Was dit met warm seepwater en spoel deeglik af voordat jy dit onder die water dompel. 

• Nadat jy die gereedskap uit die oplossing verwyder het, spoel en droog dit met 'n skoon 

handdoek af en bêre dit in 'n skoon, droë kas. 

 

Droësterilisasie - UV-kassterilisator 

Droë hitte word gebruik om verskillende materiale te steriliseer. In hierdie proses word verhitte 

lug gebruik. In vergelyking met die nat sterilisasie, is die temperatuur in hierdie 

metode hoër. Die temperatuur is gewoonlik hoër as 180 ° C. 

 

PROSEDURE: 

Lugdigte kabinet met berokingsmiddel. 

  Gereedskap word in die kas 

geplaas totdat dit gereed is vir 

gebruik. 

 Berokmiddel = 1 eetlepel Borax + 1 

eetlepel Formalien. 

 Plaas op ‘n skinkbord onderaan die 

kas. 

 In die kas sal dampe vorm wat die 

toerusting ontsmet. 
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Behoorlike ontsmetting van veelvuldige gebruikshulpmiddels en toerusting: 

 Meerdoelige items  toerusting wat meer as een keer gebruik kan word en ontsmet kan 

word. 

 Die toerusting moet behoorlik skoongemaak word, terwyl die bruikbaarheid en kwaliteit 

daarvan behou word. 

 Dit is ontwerp om meer as een keer gebruik te word, maar dit moet ordentlik tussen kliënte 

skoongemaak word. 

Voorbeelde van artikels met veelvuldige gebruike: 

 Handdoeke 

 Manikuurbakkie 

 Kutikula-knippers (snyers) 

 ‘Cuticle sighers’ 

 Sommige naelvyle of buffers 

 
Meervoudige gebruiksartikels kom in drie (3) groepe: 

 

1  Harde nie-absorberende voorwerpe gemaak van harde materiale wat nie vloeistowwe 

opneem nie. Bv. metaal, glas of plastiek. 

 

2  Poreuse en / of absorberende voorwerpe gemaak van plastiek of hout wat vloeistof kan 

opneem. Bv. skropborsels, buffers, handdoeke. 

 

3  self-disinfekteerde items wat nie die groei van bakterieë, virusse of 

        swamme opneem nie. Bv. naellakborsels. 

        Hierdie produkte hoef nie ontsmet of skoongemaak te word nie. 
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SALON HIGIENE: 

 

Baie kliënte en personeel kom daagliks in die salon in en hulle bring miljarde kieme saam.  

Daar is 3 hooftipes kieme  

► Swamme  

► Virusse  

► Bakterieë  

Baie van hierdie kieme is onskadelik, maar ander veroorsaak infeksies - ons is 

almal verplig om infeksie in die salon te bekamp. 

  Infeksies en besmettings 

Besmettings word veroorsaak wanneer skadelike bakterieë jou liggaam 

binnedring – sommige is nuttig, ander is skadelik. Die skadelike bakterieë word 

patogene genoem en dit veroorsaak infeksies.  

 

As die liggaam bewus word van 'n infeksie, probeer hy homself beskerm deur: 

 Toename in bloedvloei na die area wat dit rooi en ontsteek maak. 

 Die rooibloedselle stol om bloeding in 'n wond te voorkom. 

 Witbloedselle val die bakterieë aan en vernietig dit - en vorm sodoende sig. 

 As 'n porie op u vel besmet raak, word dit rooi, swel dit op en vorm dit sig. 

 Dit is alles tekens van infeksies en as skoonheidsterapeut moet u hierdie tekens herken en 

versigtig wees. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Kieme  

Siekteveroor-

sakende 

bakterieë en 

virusse 

 

Patogene  

Skadelike 

bakterieë wat 

infeksie 

veroorsaak 
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Infeksies en besmettings kan veroorsaak en versprei word deur: 

 

 Noue kontak met jou kliënt. 

 Vuil en besmette gereedskap. 

 Die warm lug in 'n skoonheidsalon. 

 

Oorsake van infeksies: 

Besmettings kan op twee verskillende maniere voorkom - direkte of indirekte 

besmetting. 

► Direkte besmetting is wanneer 'n infeksie van een persoon na 'n ander 

oorgedra word bv. 

 aan die vel raak, nies, hoes en asemhaal. 

► Reduseer ontsmetting deur die infeksie van een persoon na 'n ander deur 

voorwerpe, te ontsmet bv. 

 gebruikte handdoeke, vuil gereedskap, nat vloere. 

 

Siektes wat bakterieë veroorsaak 

 

swamme 

Fungal swamsiektes groei goed op warm, klam plekke soos tussen ons tone. 

 Dit veroorsaak swamme wat op die voete groei. 

  

 

♥  Dit veroorsaak rooi blase op die voete wat bars, en die vel word droog en vlokkerig 

 Dit veroorsaak ringwurms. 

♥ Rooi kolle op die buik (maag) en gesig wat na buite versprei en van die middel 

genees, wat 'n ring agterlaat. 

 Dit veroorsaak ringwurms op die naels. 

♥ Naels word geel en grys, hulle word swak en word los van die naelbed. 

 

 

 

 

 
Infeksies 

Die oordrag van 

'n infeksie van 

een persoon na 'n 

ander deur 

voorwerpe wat 

nie onsmet is nie. 
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  Bakterieë  

Daar is honderde verskillende soorte bakterieë. 

 Hulle is oral in ons omgewing - in die lug, grond, water en op die vel. 

                   Dit veroorsaak impetigo. 

♥ Rooi, jeukerige kolle op die vel - gesig - die kolle vorm 'n kors. 

 Dit veroorsaak konjunktivitis. 

                   ♥ Die vel rondom die oog is rooi en jeukerig, baie seer en ontsteek met etter (baie 

besmetlik) kan deur handdoeke versprei word. 

 

 

Virus 

 Virusse het lewende weefsel nodig om te oorleef - dit groei in u liggaam 

 Virusse moet met antibiotika behandel word. 

 Dit veroorsaak verkoue en griep, masels, pampoentjies en waterpokkies 

 Dit veroorsaak herpes simplex (koorsblare). 

♥  Rooi, jeukerige, korsagtige kolle op die lippe. 

 Dit veroorsaak vratte. 

♥ Verskillende grootte, vorm en tekstuur, verhoogde "bultjies" op die vel, kan op die 

gesig, hande of voete gevind word. 
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Tabel om jou te help om die verskillende soorte infeksies te onthou: 
 

Infeksie Hoe dit lyk Waar dit 

voorkom 

Oorsaak 

Atleties voet  

 

Rooi blase wat bars en 

droog en skubberig word 

Voete  Swam 

Ringwurm / 

Omlope 

Rooi kolle wat na buite 

versprei en dan van die 

middel af genees en 'n 

ring agterlaat 

 

Buik-ledemate en 

gesig 

Swam 

Impetigo Rooi, jeukerige vlekke 

wat 'n kors vorm 

 

Gesig Bakterieë 

Konjunktivitis Die vel rondom die oog 

is rooi en jeukerig 

 

Oë Bakterieë 

Herpes simplex 

/ Koors blare 

Klein, rooi, jeukerige, 

korsagtige kolle 

 

Lippe Virus 

Verucae of 

vratte 

 

Klein, verhoogde 

skubberige bultjies 

 

Hande en voete 

soms knieë 

Virus 
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DATUM: ___________________ AKTIWITEIT 6 - Naam en Van:_______________________

   

 

1. Wat is 'n infeksie? Gee twee voorbeelde. 

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

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

……………………………………………………………………………………………….. [3] 

 

2. Wat is 'n swam? Gee twee voorbeelde van infeksies wat deur swamme veroorsaak 

word. 

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

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

………………………………………………………………………………………………. [3] 

 

3. Wat is bakterieë? Gee twee voorbeelde van infeksie wat deur bakterieë veroorsaak 

word.      

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

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

     ………………………………………………………………………………………………. [3] 

4. Vul in die ontbrekende dele:  

Infeksie Hoe dit lyk Waar dit 

voorkom 

Oorsaak 

4.1  

 

Rooi blase wat bars en 

droog en skubberig word 

Voete  4.2 

Ringwurm / 

Omlope 

Rooi kolle wat na buite 

versprei en dan van die 

middel af genees en 'n 

ring agterlaat 

 

4.3 Swam 

Impetigo 4.4 

 

Gesig 4.5 
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4.6 Die vel rondom die oog 

is rooi en jeukerig 

 

Oë Bakterieë 

4.7 Klein, rooi, jeukerige, 

korsagtige kolle 

 

4.8 4.9 

Verucae of 

vratte 

 

4.10 Hande en voete 

soms knieë 

4.11 

            (11) 

4.1 ________________________________________________________________ 

4.2 ________________________________________________________________ 

4.3 ________________________________________________________________ 

4.4 ________________________________________________________________ 

4.5 ________________________________________________________________ 

4.6 ________________________________________________________________ 

4.7 ________________________________________________________________ 

4.8 ________________________________________________________________ 

4.9 ________________________________________________________________ 

4.10 ________________________________________________________________ 

4.11 ________________________________________________________________ 

… / 20 
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DATUM: ___________________ AKTIWITEIT 7 - Naam en Van:_______________________

  

Persoonlike higiëne 

Persoonlike higiëne is van groot belang in 'n salon. Dit is noodsaaklik om die verspreiding van 

aansteeklike siektes te voorkom. Jy as terapeut moet met ‘n hoë higiënestandaard werk om 

die veiligheid van jou kliënt te verseker. Lees die volgende gedeelte en beantwoord dan die 

vrae wat volg: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wat sou jy vir Masego sê as jy haar baas was? Wat moet jy doen? 

Vertel haar van haar persoonlike higiëne in die salon? 

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

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

… / 5 

Masego kom baie onnet in die salon in - haar hare is gemors, haar grimering is te 

swaar, haar klere is dieselfde as wat sy gister aangetrek het, en sy ruik nie baie 

vars nie. 

Masego en haar vriend Ronnie is na 'n nuwe klub en het baie laat huis toe 

gekom. Hulle het die hele nag opgebly en gesels en net twee uur op die vloer 

geslaap. Dit was baie lekker, maar Masego moes in haar klere slaap! 

Dink jy Masego is die volgende dag geskik vir werk? 

Masego sê haar klere is 'n bietjie verfrommeld en dit ruik na rook. 















Kantoorbestuur   Prep 

 


