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Auskarų vėrimo įrangos gamintojas ir platintojas
Šiame vadove bus nagrinėjamos šios auskarų vėrimo temos:
Informacija apie Caflon
Caflon auskarai
Ausies anatomija: kaip pasirinkti ausies dūrimo vietą
Auskarų vėrimo kontraindikacijos
Auskarų vėrimo procedūra (žingsnis po žingsnio), naudojant Caflon Blu
sistemą
Tolesnė priežiūra
Potencialios problemos ir papildoma informacija
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Įžanga

Sveikiname paėmus Caflon Blu auskarų vėrimo
vadovą. Šio leidinio tikslas suteikti skaitytojui
aiškią ir tikslią informaciją apie tai kaip įverti
auskarus klientams naudojant Caflon Blu auskarų
vėrimo sistemą.
Caflon auskarų vėrimo sistema yra saugi ir
leidžianti pelningai teikti paslaugą. Šiai sistemai
nereikia didelių ﬁnansinių investicijų, jį neužima
daug vietos ir procedūros atliekamos labai greitai.
Pelno marža yra tikrai gera, todėl Caflon auskarų
vėrimo sistema yra protinga ir saugi investicija.

Skaitykite toliau...

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi kompanija
gamina ir platina aukštos kokybės auskarų
vėrimo įrangą bei alergijos nesukeliančius
madingus auskarus.

Viena iš didžiausių pasaulyje auskarų vėrimo
įrangos gamintoja ir platintoja. Kompanijos
produktai parduodami daugiau nei 100 šalių.

Caflon auskarų kolekcija apima visas
madingiausias formas ir akmenis. Gamybos
tikslumą užtikrina šveicariška įranga.

Caflon siūlo platų spektrą pagalbinių priemonių
organizuojat marketingą ir pardavimus. Taip
pat ausų priežiūros sprendimus, antiseptines
servetėles bei specialius rinkinius skirtus
auskarų vėrimo pradedantiesiems.
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Siūlomų auskarų spektras
Caflon auskarai gaminami iš alergijos ir odos
sudirgimo nesukeliančių medžiagų.
Siūloma daug skirtingų stilių, dydžių ir medžiagų
tokių kaip auksas, titanas, paauksuotas ar
pasidarbuotas metalas.
Visi auskarai pateikiami iš anksto sterilizuotuose
lizdiniuose paketuose, panaudojant
„Etileno oksido“ dujas ir specialų popierių.
Atskirai sterilizuojama kiekviena auskarų pora.
Gaminiai atitinka Europos nikelio direktyvą
94/27/EC

Išorinė ausis
Kokią ausies vietą
galima pradurti su Caflon Blu
Ausies spenelis yra minkšta ausies vieta, kurią sudaro oda dengianti riebalinį audinį. Šią ausies vietą
galima pradurti. Gijimo laikas yra apie 4-6 savaitės.
Kremzlinę ausies dalį sudaro elastingas audinys
dengiamas odos ir mažų plaukelių. Pradurti galima
plokščią viršutinę kremzlinio ploto dalį kaip parodyta
paveikslėlyje žemiau. Svarbu paaiškinti klientui,
kad su Caflon Blu sistema galima saugiai pradurti šį
plotą, tačiau duriant šioje vietoje būtina papildoma
priežiūra. Gijimo laikas – mažiausiai 12 savaičių.
Caflon Blu ausų vėrimo sistema nėra skirta verti
auskarus kitose kūno dalyse, su ja galima durti
tik tas ausies vietas, kurios yra užbrūkšniuotos
paveikslėlyje.

Išorinės ausies anatomija

Ausies kaušelis
Išorinė ausies landa

Ausies spenelis

Kremzlė
Ausies kaušelis
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Ausų vėrimo kontraindikacijos
Ausų vėrimo kontraindikacijos tai būklės
reiškiančios, kad klientas yra labiau linkęs gauti
infekciją, lėčiau gyti nuo galimos infekcijos, susižeisti
ar kitaip kliudyti procesui.

Jei klientas pasižymi kuria nors iš išvardintų
būklių, prieš veriant auskarus reikėtų
pasikonsultuoti su daktaru:
Kraujo cirkuliacijos sutrikimai
Aukštas arba žemas kraujo spaudimas
Buvusi trombozė ar embolija
Epilepsija (Jei epileptikas nori durtis ausis, jį turi lydėti
kitas asmuo)
Nėštumas
Diabetas
Nervų sistemos sutrikimai
Odos susirgimai
Mėlynės, nesenas kraujavimas ar patinimas
Odos randai
Karpos ar apgamai (galima durti per strazdanas)
Įpjovimai, įbrėžimai ar nesenos operacijos

Jei abejojate, auskarų neverkite

Įranga

Norėdami verti auskarus su Caflon Blu sistema jums reikės susipažinti su įranga,
kurią teks naudoti t.y. auskarų vėrimo instrumentu, auskarais, vienkartinio naudojimo
segtuko laikikliu/ausies apsauga ir auskaro laikikliu bei lizdiniu paketu.
Segtuko laikiklis/ausies apsauga ir auskaro laikiklis (daugiau sekančiame puslapyje)
neįeina į komplektą su instrumentu. Šie elementai yra steriliai įpakuoti kartu su auskarais ir segtukais lizdiniame pakete.
SVARBU! Niekada nenaudokite to paties segtuko laikiklio/ausies apsaugos ir auskaro
laikiklio daugiau nei vienam klientui.

Caflon Blu instrumentas
Ertmė auskaro laikikliui

Vieta segtuko laikikliui/
ausies apsaugai

Šaunantis stūmoklis

Rankena
Gaidukas
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Lizdinio paketo turinys
Segtuko laikiklis/ausies
apsauga

Segtukas

Auskaras
Galvutė

Auskaro laikiklis
Mini dydis (Mėlynas)

Įprastas dydis (Baltas)

Smeigtukas

Įrankis auskaro laikiklio
nuėmimui

Mėlynas plastikinis
paketas

Apsauginis popierius
Plastikinė lizdinė pakuotė
(Paketo viduje rasite segtuko laikiklį/
ausies apsaugą ir auskaro laikiklį.)

Auskarų vėrimas
(žingsnis po žingsnio)

Pasiruošimai procedūrai ir kliento supažindinimas su procedūra
Paprastai klientus galima suskirstyti į dvi grupes: „nerimaujančius“ ir „ramius“. Akivaizdu, kad sunkiau dirbti su „nerimaujančiais“ klientais. Tačiau didžiąją dalį nerimo
sukelia mintys, kad auskarų vėrimas gali būti skausmingas. Galbūt anksčiau jie patyrė
skausmingą ausų dūrimo procedūrą. Šiuos klientus reikia nuraminti patikinant, kad
Caflon Blu sistema yra visiškai neskausminga.
Pasodinkite klientą ant kėdės taip, kad aukštis būtų tinkamas atlikti procedūrą. Pasistenkite, kad jums nereikėtų stiebtis ar lenktis žemyn norint pradurti kliento ausį.
Paprašykite kliento pasirinkti auskaro modelį iš Caflon pavyzdžių paletės.
Paaiškinkite procedūrą ir duokite klientui perskaityti bei pasirašyti auskarų vėrimo
prašymą bei tolesnės priežiūros instrukcijas.
Patikrinkite ar nėra jokių kontraindikacijų. Jei nekyla abejonių galite pradėti procedūrą.
Dabar kruopščiai nusiplaukite rankas arba nuvalykite jas su medicininiu rankų valikliu
chlorheksidino pagrindu. Nusišluostykite rankas ir kaip papildomą apsaugos priemonę
galite užsidėti vienkartines pirštines.
Jei klientas jau turi įsivėręs auskarus, paprašykite kliento juos laikinai nusiimti.
Jei kliento ausis dengia plaukai, patraukite juos ir prisekite segtuku.
Patikrinkite ar ant kliento ausų nėra plokščialąstelinių cistų t.y. odos audiniu apgaubtų
organizmui nereikalingų medžiagų. Jei apčiuopus kliento ausį jaučiate mažą, kietą
gumbelį, kurį galima pajudinti, tai yra plokščialąstelinė cista. Jei apčiuopiate ir matote
gumbelį, kurio neišeina pajudinti, reiškia tai randas. Cistos yra nematomos ir gali būti
pajudinamos, randai yra matomi, bet nepajudinami. Niekada neverkite auskaro per
cistą, nes ją pradūrus į audinius patenka joje susikaupusios nereikalingos medžiagos,
kurios gali sukelti infekciją. Taip pat niekada nedurkite tiesiai į keloidinius randus, kurie
yra dideli, matomi randiniai gumbai.
Taisyklė yra tokia: Jei matote keloidinį ar kitokį randą durkite 3-4 mm nuo jo. Jei randate
jau pradurtą skylutę, auskarą verkite 1 cm nuo jos.
Tai reikalinga tam, kad netiksliai pradūrus ausies spenelyje neatsirastų viena didelė
skylė, o taip pat padeda išvengti atskirų auskarų segtukų persidengimo.

CAFLON BLU AUSKARŲ VĖRIMO VADOVAS

Galite durti ir per seną skylutę, jei ant jos nėra didelio rando.
Nuodugniai apžiūrėję ausį, nuvalykite plotą į kurį versite auskarą iš abiejų
pusių naudodami antiseptine servetėlę. Kiekvienai ausiai naudokite atskirą
servetėlę. Tai apsaugos nuo infekcijos pavojaus.
Palaukite 2 minutes kol priemonė įsigers ir ausis pilnai nudžius.
Tuo metu galite pademonstruoti klientui instrumento garsą, kuris pasigirsta
dūrimo metu. Kai klientas žino šį garsą, jis neišsigąs ir nesujudės atliekant
procedūrą, taip sumažės netikslaus dūrio tikimybė.
Norėdami pademonstruoti garsą:
- Paimkite instrumentą į bet kurią ranką.
- Atitraukite stūmoklį kol šis užsiﬁksuos.
- Pridėkite instrumentą prie kliento ausies.
- Pasakykite, kad jis tuoj išgirs garsą, kurį sukelia instrumentas.
- Paspauskite gaiduką ir instrumentas iššaus.
Kai antiseptinis losjonas išdžius, pažymėkite vietą į kurią dursite su
netoksišku, tam tikslui skirtu rašikliu. Kitokio rašiklio naudoti negalima.
Pasitelkę veidrodį, parodykite klientui tašką pažymėtą ant ausies.
Tęskite procedūra, tik tada kai klientas patvirtins, kad vieta pažymėta
teisingai.
Jei klientas pasakys, kad nori pakoreguoti vietą, nuvalykite pažymėtą tašką
ir pakartokite prieš tai aprašytą žymėjimo procesą.
Durkite ausį tik tada kai klientas bus patenkintas pažymėta vieta.

Įrangos paruošimas
Lizdinę pakuotę reikia atidaryti ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
Pirmiausia nuo viso paketo atplėškite auskarų porą. Plėškite pagal pažymėtą
liniją.
Paimkite ir apsukite paketą taip, kad apsauginis pakuotės popierius būtų
viršuje, o plastikas padėtas ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
Viename pakuotės kampe rasite išlinkimą nuo kurio reikia pradėti plėšti
popierių nuo plastiko.
Laikykite paketą arti stalo paviršiaus ir lėtai atplėškite apsauginį popierių,
darykite tai atsargiai, kad mėlynas segtuko laikiklis/ausies apsauga ir auskaro laikiklis neiškristų ant stalo ar grindų. Jei taip atsitiktų lizdinę pakuotę
reikia išmesti ir paimti naują. Taip užtikrinamas visiškas sterilumas.
Tada užtaisykite instrumentą, atitraukdami šaunantį stūmoklį atgal kol jis
užsiﬁksuos. Su pirštinėmis ant abiejų rankų, paimkite mažą apvalų mėlyną
(Mini) arba baltą (Normalų) auskaro laikiklį iš pakuotės ir įstatykite jį į tam
skirtą ertmę instrumente (žiūrėkite pav. 1).
Paimkite instrumentą į vieną ranką, o mėlyną segtuko laikiklį/ausies
apsaugą į kitą ir ją tvirtai ir iki galo uždėkite į jai skirtą vietą ant instrumento,
lanksti ausies apsauga turi žiūrėti į viršų ir į vidų (žiūrėkite pav. 1).
Padėkite instrumentą ant švaraus paviršiaus.

pav. 1
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Paimkite skaidrų lizdinį paketą, kuriame yra mėlynas laikiklis su auskarais
ir jų segtukais. Atplėškite paketą ir atsargiai išimkite mėlyną laikiklį, neliesdami sterilių auskarų ir segtukų.
Laikykite mėlyną laikiklį už šonų, auskarai ir segtukai turi būti atsukti į
viršų.
Paimkite instrumentą į vieną ranką, o mėlyną laikiklį į kitą ir įstatykite
išlindusią auskaro galvutę į apvalų plastmasinį auskarų laikiklį, kurį prieš
tai įstatėte į ertmę instrumente, tada pasukite ir patraukite į viršų mėlyną
laikiklį, auskaras liks instrumente, o laikiklį ištrauksite (žiūrėkite pav. 2).
Laikykite instrumentą lygiai ir pridėję mėlyną laikiklį su segtuku, įstatykite jį
į segtuko laikiklį/ausies apsaugą, kurią prieš tai uždėjote ant instrumento
(žiūrėkite pav. 3).
Mėlyną laikiklį su likusiu auskaru ir segtuku pastatykite vertikaliai ant
švaraus paviršiaus, kad jį būtų galima iš karto naudoti sekančiam auskaro
vėrimui jei to reikės.
Instrumentas užtaisytas ir jau galite verti auskarą. Tęskite procedūrą laikydamiesi instrukcijų pateiktų sekančiame puslapyje.
Kai baigsite pirmą vėrimą, pakartokite viršuje aprašytą procesą antram
vėrimui.
Šias dvi operacijas yra labai lengva atlikti, tačiau gali reikėti keletą kartų pasitreniruoti kol įgusite. Prisiminkite, kad užtaisius prietaisą, jį visada laikykite horizontaliai, kad neiškristų auskaras ar segtukas.

pav. 2

pav. 3

Auskaro vėrimas
Vėrimas į ausies spenelį
Užtaisytą instrumentą pridėkite prie kliento ausies taip, kad ausies spenelis
atsidurtų tarp segtuko ir lanksčios ausies apsaugos (žiūrėkite pav. 5). Jei dursite kremzlinį plotą, žiūrėkite į sekančiame puslapyje pateiktą instrukciją.
Instrumentas turi būti nutaikytas tiesiai ir statmenai į ausį, kitaip pradursite
kampu.
Švelniai paspauskite gaiduką iki pusės kol pasieksite stūmoklio paleidimo
tašką. Auskaro smailas galiukas priartės prie ausies. Patikrinkite ar gerai
nusitaikėte (Auskaro smeigtukas turi būti nukreiptas tiesiai į jūsų pažymėtą
vietą).
Kai būsite tikri, kad viskas tvarkoje, paprašykite kliento sėdėti ramiai. Paspauskite gaiduką toliau kol auskaras iššaus ir pravers ausį.
Ramiai laikykite instrumentą ir nuspaustą gaiduką apie 2 sekundes.
Lėtai atleiskite gaiduką ir atsargiai patraukite instrumentą žemyn. Netraukite
jo į šalį nuo ausies (žiūrėkite pav. 6).
Užtaisykite instrumentą dar karta ir pakartodami aprašytą procedūrą atlikite
antrą vėrimą.
Paklauskite kliento ar jis gerai jaučiasi ir gali atsistoti ar jiems reikėtų dar šiek
tiek laiko. Jei klientas atsistoja ir jaučiasi apsvaigęs, padėkite jam atsisėsti ir
leiskite pabūti 3-5 minutes prieš išeinant.
Patarkite klientui kaip reikės toliau prižiūrėti ausis.
Baigus procedūrą, nuvalykite instrumentą dezinfekavimui skirtu alkoholiu ar
specialiu valikliu.

Vienkartinio auskaro laikiklio ir segtuko laikiklio/ausies
apsaugos pašalinimas nuo instrumento
Norėdami nuimti segtuko laikiklį/ausies apsaugą, paprasčiausiai ją
numaukite nuo instrumento ir išmeskite į atliekų dėžę.
Norėdami išimti apvalų auskaro laikiklį, uždėkite tam skirtą įrankį ant
stūmoklio (žiūrėkite pav. 7). Tada, atitraukite stūmoklį iki galo kol jis užsiﬁksuos ir auskaro laikiklis atsilaisvins. Paimkite auskaro laikiklį ir jo nuėmimui
skirtą įrankį. Dabar instrumentas yra užtaisytas, todėl paspauskite gaiduką,
kad jis iššautų. Saugokite pirštus, kad jie nepatektų į stūmoklio takelį.
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Auskaro vėrimas į kremzlinį ausies plotą
Veriant auskarą į kremzlinį plotą, reikia laikytis ypatingų atsargumo priemonių,
o atlikus procedūra reikalinga speciali priežiūra.
Veriant auskarą į kremzlinę ausies dalį, durkite tik plokščią, viršutinį
plotą. Niekada nedurkite per užriestą kremzlinio ploto kraštą arba per
arti krašto, kad ausis neįplyštų. Taip pat niekada nedurkite per randą bei
venkite matomų kapiliarų.
Paruoškite dūrimo plotą kaip aprašyta pirmoje instrukcijoje.
Paprašykite kliento atlošti galvą ir žiūrėti į viršų. Tokia padėtis leidžia
lengviau nusitaikyti, išlaikant instrumentą horizontalioje padėtyje, kad
neiškristų auskaro segtukas.
Jei kliento kremzlinė ausies dalis yra labai stora ar stipriai užriesta, jūs
turite ją patempti ir ištiesinti. Tai leis tiksliau nutaikyti instrumentą.
Kai instrumentas yra tinkamoje padėtyje ir paruoštas dūrimui, laikykitės
tų pačių nurodymų kaip ir veriant auskarą į ausies spenelį.
Jei reikia, pakartokite procedūra kitai ausiai.
SVARBU! Perspėkite klientą, kad kremzlinės dalies gijimo laikas gali trukti iki
12 savaičių. Šiai vietai taip pat reikalinga ypatinga priežiūra. Jei skausmas,
paraudimas ar patinimas tęstųsi ilgiau, klientas turi kreiptis į medikus.
To nepadarius galima visam laikui pažeisti ausį.

pav. 7

pav. 5

pav. 6

Priežiūra po procedūros
Jei veriant auskarus griežtai laikomasi šiame vadove pateiktų instrukcijų, potencialių problemų
kylančių po procedūros rizika sumažėja iki minimumo. Tačiau bet kuriuo atveju svarbu laikytis
tolesnės priežiūros taisyklių.
Klientui reikėtų pateikti sekančius patarimus.

Siekiant išvengti infekcijos
Nežaiskite su ausimis, venkite liesti ausis bei auskarus rankomis.
Nepakeiskite įvertų auskarų kitais kol nepraėjo gijimo laikotarpis (6 savaitės – ausies
speneliui; 12 savaičių – kremzlinei daliai).
Prieš liečiant ausis ar auskarus nusiplaukite rankas. Pradurtas vietas pravalykite du kartus per dieną neišimdami auskarų ir naudodami Caflon ausų priežiūros tirpalą. Valykite
ausies plotą iš abiejų pusių.
Bent kartą per dieną pasukite auskarus į vieną ir kitą pusę. Darykite tai švariomis
rankomis.
Pasistenkite, kad prausiantis muilas ar šampūnas nesikauptų prie auskaro ar segtuko. Po
prausimosi pravalykite auskarų vietas su Caflon ausų priežiūros tirpalu.
Visada išskyrus valant pradurtos vietos turėtų būti sausos.
Naudojant kvepalus, dezodorantą ar plaukų laką, pridenkite ausis.
Neprispauskite auskaro segtuko prie ausies. Segtukas visada turi būti ant auskaro
smeigtuko galo.
Nedidelis skausmas/paraudimas gali atsirasti iš karto po procedūros – tai yra normalu.
Jei klientas tiksliai laikysis priežiūros reikalavimų minėti simptomai turi praeiti per 48 val.
Jei skausmas ar patinimas tęsiasi ilgiau arba yra labai stiprus reikia nedelsiant kreiptis į
gydytoją. Auskarų nereikėtų išimti, kol to nerekomenduos padaryti gydytojas.
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Kaip apsaugoti pradurtą vietą nuo užsitraukimo
Neišimkite auskarų mažiausiai gijimo laikotarpiu
(4-6 savaitės – ausies speneliui; 12 savaičių – kremzlinei daliai).

Jei atsiranda infekcija ar sudirgimas
Jei atsiranda per didelis paraudimas, sudirgimas, niežėjimas ar skausmas
reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją. Auskarų nereikėtų išimti, kol to nerekomenduos padaryti gydytojas.

Pagrindinės taisyklės
Auskarą galima išimti po 4-6 savaičių iš ausies spenelio (po 12 savaičių iš
kremzlinės dalies). Tada reikia panešioti kitus smeigtuko tipo auskarus. Jie
turi būti padengti 24 karatų auksu arba pagaminti iš nerūdijančio plieno,
juos reikia nešioti mažiausiai dar 2 mėnesius. Šiuo laikotarpiu negalima
nešioti jokių vielinių auskarų. Nešiojant sunkius auskarus bet kuriuo metu
pradurta skylutė gali išsitempti ir atrodyti lyg įplyšimas.
Klientui rekomenduokite naudoti Caflon ausų priežiūros tirpalą. Taip būsite
tikri, kad klientas naudoja patikimą priemonę.
Per pirmuosius metus po auskarų įvėrimo klientas neturėtų išsiimti
auskarų ilgiau nei 24 valandom. Tai reikalinga, kad skylutė neužsivertų.
Jei klientas tiksliai laikysis šių priežiūros nurodymų, bėgant laikui kiekvienoje ausyje susiformuos maža apvali skylutė, bet ne įplyšimas.

Potencialios problemos

Auskarų vėrimas yra sąlyginai paprasta
ir nesudėtinga procedūra, kurią atliekant
neiškils jokių problemų jei griežtai laikysitės
reikalavimų pateiktų šiame vadove.
Laikas per kurį sugyja ausys po auskarų
vėrimo labai skiriasi kiekvienu atveju, tačiau
vidutiniškai ausies spenelis sugyja per 4-6
savaites, kremzlinė dalis per 12 savaičių.
Blogiausia kas gali atsitikti yra tai, kad
klientas sujudės tuo metu kai instrumentas
iššaus. Tai neišvengiamai lems netikslų
ausies pradūrimą.
Jei taip atsitiks, neištraukinėkite auskaro
nes iš ausies bėgs kraujas. Patarkite palikti
auskarą per naktį, tada jį galima ištraukti ir
leisti skylutei užgyti.
Šis patarimas tinka ir tuo atveju jei klientas
nusprendžia jog jam nepatinka įvėrimas,
nors jūs viską ir padarėte pagal instrukciją.
Patarkite palikti auskarą per naktį, tada jį
galima ištraukti ir leisti skylutei užgyti.

CAFLON BLU AUSKARŲ VĖRIMO VADOVAS

Tolesnė informacija
Jei perskaitėte ir supratote visas instrukcijas pateiktas šiame vadove, jūs turėtumėte sugebėti įverti
auskarus naudodami Caflon Blu vienkartinių kasečių
sistemą. Tačiau svarbu suprasti ir kitus auskarų
vėrimu susijusius klausimus.

Lietuvoje galiojantis auskarų vėrimo reglamentavimas
Lietuvoje auskarų vėrimo paslaugas reglamentuoja
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225) ir Lietuvos
higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“. Pagal šiuos dokumentus papuošalų vėrimui reikalingas leidimas-higienos
pasas.

Amžiaus apribojimai
Lietuvoje draudžiama teikti papuošalų vėrimo paslaugas asmenims iki 18 metų, nepateikusiems tėvų arba
globėjų raštiško sutikimo.
Verti auskarus vaikams naudojant Caflon sistemą
yra visiškai saugu, tačiau rekomenduojama įspėti
tėvus apie reikalingą tolesnę priežiūrą, nes vaikams
gali būti sunku jos laikytis patiems. Tėvai turi prisiimti atsakomybę, kad įvėrus auskarus vaikams būtų
užtikrinta tinkama priežiūra, o kilus net menkai problemai būtų kreipiamasi į medikus.

