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FRÉZEREK, CSISZOLÓFEJEK – GÉPI PEDIKŰR 
Pedikűrös tevékenységünk legapróbb segítői a frézerek és a csiszolófejek. Korábban népszerű nézetek szerint, aki 

tud pedikűrözni, az gép nélkül is tud – mára már megdőlni látszik, hiszen igazán igényes, alapos munkát, 

különösen az összetettebb ellátási feladatok esetén csak gépi kezelés után adhatunk ki a kezünkből. De nem csak 

az igényesség, hanem kliensünk egészségi állapota is meghatározza módszer- és eszközválasztásunkat, illetve kell 

döntenünk emiatt a gépi pedikűr mellett.  

Manapság már hihetetlen kínálatból választhatjuk ki a megfelelő darabot. Fejforma, fogazat, átmérő illetve a bőr 

és köröm minősége, vastagsága, állapota, amit figyelembe kell vennünk a megfelelő frézer vagy csiszolófej 

kiválasztásakor. A gépi pedikűr során gyorsan rájövünk, hogy egy-egy modellből nem baj, sőt, inkább kívánatos, 

ha eggyel kisebb, eggyel nagyobb átmérő is rendelkezésünkre áll. Hiszen az adott felületek, ahol dolgoznunk kell, 

azok is különböző méretűek, amelyek meghatározzák munkaeszközünk átmérőjét. Fogazatukat, 

szemcseméretüket, ezek intenzitását figyelembe véve kell eldöntenünk, hogy milyen feladat elvégzésére 

megfelelőek. Mert a nem jól megválasztott frézer vagy csiszolófej alkalmazásakor vagy semmi nem történik, vagy 

akár kárt is tehetünk a bőr vagy köröm felületén. 

FRÉZER VAGY CSISZOLÓFEJ? 

Mielőtt azonban tovább lépnénk, pontosítsunk két fogalmat: pedikűrgépünk vagy műkörmös csiszológépünk 

nélkülözhetetlen tartozékai a frézerek és csiszolófejek.  

 Frézerek, amelyeknek élük van: karbid, kerámia, acél. Szabályos, un. geometrialilag rendezett élei miatt 

nagyobb darabokat választ le. 

 

 Csiszolófejek, amelyeket szemcsézet borít: gyémánt, zafír illetve egyszerhasználatos csiszolósapkák, 

csiszolókúpok koptatnak, a leválasztott anyag inkább porszerű. 

 

A helyes szóhasználat alapján tehát gyémánt frézer nem létezik, miként karbid csiszolófej sem. 

„MIT AJÁNLASZ?” 

Gyakran teszik fel a kérdés kollégáim, hogy „gombás körömre mit ajánlasz?” vagy „kézre vagy lábra ajánlod?”. 

Ezzel a megközelítéssel azonban nem jutunk el a helyes válaszhoz, a körömlemez állapota vagy a bőrtünet csak 

egy tényező a sok közül, amire figyelemmel kell lennünk a megfelelő darab kiválasztásakor.  

MINÉL NAGYOBB, ANNÁL NAGYOBB… 

Mármint egyfelől a kezelendő felület nagysága, másfelől a fej átmérője. Kedvenc hasonlatom a konyha kövére 

kiborított kávé: a 2,5 deci kávét elkezdhetem feltörölni egy papírzsebkendővel, 8-10 vagy ennél is több darabot 

elhasználok, mire eltüntetem ügyetlenségem nyomait. Gazdaságtalan megoldást választottam. De ha ijedtemben 

a kávétócsa közepére dobom a gyerek törölközőjét, két mozdulattal készen vagyok úgy, hogy a járólap fugájából 
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is ki tudtam törölni a reggeli italomat. Nos, máris választ kaptunk arra a kérdésre, hogy vajon adott modellből 

miért van szükség többféle méretű darabra. Minél nagyobb méretű a bőrkeményedés, annál nagyobb átmérőjű 

fejet kell választanom a korrekt munkavégzéshez. 

MINÉL VASTAGABB, ANNÁL DURVÁBB 

Minél vastagabb a kezelendő felület annál durvább élezettség vagy szemcsézettség eszközt kell választanunk.  

Ha a pedikűrfeladathoz képest csekély teljesítőképességű fejet választunk, túl azon, hogy nem fogja ellátni a 

feladatát, ösztönösen jobban rányomhatjuk eszközünket a felületre, és – ahogyan mondani szoktátok – azonnal 

meg is égetjük vendégünket. Tehát ilyen esetben cseréljük eszközünket eggyel intenzívebb darabra, finom helyett 

közepeset vagy közepes helyett durva fejet. 

AMI TALÁN A LEGFONTOSABB 

Az eszközválasztás egyik további, de alapvetően a legfontosabb szempontja, kliensünk egészségi állapota, 

krónikus betegsége. A lábápolás minden fázisában kiemelt figyelemmel kell lennünk érszűkületes, cukorbeteg 

vagy vérhígítót szedő vendégünkre. Itt nem csak a megfelelő fejforma, hanem a fogazat, szemcsézet kiválasztása 

is nagyon fontos. A fenti egészségi állapotokban a maximális intenzitás csak a közepes lehet, durva kivitelűt 

sosem szabad használnunk a mikrosérülések elkerülése érdekében. A felhasználhatóság tekintetében pedig több 

olyan helyzet vagy állapot van, amikor az adott probléma dönti el, hogy ugyanazt a fejformát karbidból vagy 

gyémántból használjuk-e. 

Sokan esküsznek a karbid fejekre, másoknak minden létező feladatra a kerámia a legfőbb kedvencük. Érdemes 

nyitottnak lenni a titán, cirkónium vagy egyéb, speciális bevonattal ellátott frézerek iránt, mert hővezetési 

tulajdonságaik miatt sokszor eredményesebben és biztonságosabban tudunk dolgozni a beteg körmökön és 

bőrkeményedéseken. Nem elhanyagolható szempont, hogy a fej élettartama akár többszöröse is lehet a bevonat 

nélküli modellekhez képest. 

A további felhasználási területekkel és módokkal kapcsolatos információk meghaladják ezen cikk kereteit, viszont 

szeretettel várunk a kapcsolódó továbbképzésünkre, ahol a jelentős elméleti tudás mellett a gyakorlatban is 

megismerheted ezeknek a hasznos kis eszközöknek az alkalmazási területeit. 
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