Voorwaarden behandeling Sandra Bruggers Pedicure Praktijk
Indien u gebruik maakt van mijn diensten als (medisch) pedicure, vraag ik u aan het volgende
te voldoen:


U mij laat weten of u in het buitenland in het ziekenhuis heeft gelegen en of u in aanraking
bent gekomen met MRSA. Indien dit het geval is, en u dat verzuimd om aan mij te melden, ik niet
verantwoordelijk ben voor de gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan.



Indien u eerder te maken heeft gehad met wondroos of andere infecties, of herstellende
hiervan, u dit aan mij kenbaar dient te maken.
Voornamelijk voor de risicopatiënten ( diabetes, reuma, ouderen en kankerpatiënten) is dit van
groot belang. Gezien mijn praktijk in mijn huis gevestigd is, lopen mijn gezin en cliënten risico op
(eventueel) besmettingsgevaar als dit niet wordt vermeld.



Dat uw voeten schoon/gewassen zijn.



Indien u een afspraak wil afzeggen, dit minimaal 24 uur van tevoren moet worden afgezegd. Als u
dit verzuimd wordt de behandeling in rekening gebracht.



Te laat komen betekent dat de tijd wordt verrekend ( dus bijv. 10 min. te laat wordt verrekend met
een behandeling van bijv. maximaal 45 min. is dan 35 min.)
De behandeling bestaat uit:
*Anamnese: informatie medicijngebruik, medische gegevens, inspectie en advies vd voeten.
* Desinfecteren v.d. voeten met alcohol 70%
* Nagelomgeving reinigen
* Nagels knippen en frezen (nagelranden/oneffenheden weghalen)
* Indien nodig eelt, likdoorns, kloven verwijderen
* Wederom desinfecteren, insmeren/korte massage indien toegestaan (niet bij zwangerschap,
spataderen en oedeem).
* Indien er een wondje wordt gemaakt pas ik de wondverzorging toe volgens de
hygiënecode v.d. voetverzorging.
Hierbij is het belangrijk dat u zelf een wondje (ook al is het nog zo klein) hygiënisch blijft
verzorgen door:
de komende 3 dagen, 2 maal daags het wondje te spoelen met lauw warm water, drogen en
sterilon te gebruiken. Uiteraard moet dit met schone handen gebeuren. Was dus van
tevoren goed u handen voordat u aan een wondje gaat.
Bij vragen kunt u contact met mij opnemen:
Tel.nr. 06-18456932
e-mail: sandra.bruggers@gmail.com

In mijn praktijk wordt gewerkt volgens de hygiënecode voetverzorging



Na elke behandeling maak ik mijn motor, werktafel, vloer schoon door deze te reinigen en te
desinfecteren( 70% alcohol). Tevens maak ik gebruik van schone materialen (gereinigd in de
ultrasone en gedesinfecteerd in 70% alcohol) en bij elke behandeling een nieuw mesje.



Persoonlijke hygiëne: Haar op staart, korte nagels, schone werkkleding en schone/gewassen
handen en armen.
Ik maak bij elke cliënt gebruik van een nieuw plastic schort, mondkapje en handschoenen (nitril)



Ik wil u er op wijzen dat ik ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen van mijn kant, niet
alles kan voorkomen, ondanks alle toegepaste maatregels. Het is dan ook in uw eigen
belang dat u de gegeven adviezen opvolgt.

