
roblema – neteisingas profesi-
nės terminologijos vartojimas. 
Būdamas amerikiečiu aš galiu 
kai kuriuos žodžius vartoti kitaip 

negu jūs, tačiau yra keletas žodžių, kuriuos 
kiekvienas dirbantis profesionalioje nagų in-
dustrijoje turi visada vartoti teisingai. Vienas 
iš tokių žodžių yra žodis „kutikulė“.

Jeigu manęs paklaustumėte, kokia nago 
dalimi norėčiau labiausiai būti, tai aš niekada 
nenorėčiau būti kutikule. Kodėl? Todėl, kad 
vargšės kutikulės beveik niekas nesupranta! 
Pagalvokite apie tai ir suvoksite, ką aš turiu 
galvoje. Pradedant daryti manikiūrą, kutikulė 
yra švelniai masažuojama naudojant puikų 
kvepiantį kremą, kuris skirtas kutikulėms: ji 
minkštinama, drėkinama, lepinama, ja rūpi-
namasi, stengiantis, kad ji būtų kiek įmano-
ma minkštesnė, lygesnė ir švaresnė. Iki šios 
vietos skamba pakankamai gerai, ar ne? Bet 
truputį luktelėkite. Kitame manikiūro arba 
pedikiūro etape mes imame kutikulės šalin-
tuvą, kad pašalintume kutikulės audinį, kurį 
prieš tai suminkštinome vien tam, kad greitai 
ir lengvai jį pašalintume nuo nago plokšte-
lės. Kutikulę mes pašaliname tam, kad na-
gas kuo labiau blizgėtų arba kad jo paviršius 
būtų lygus ir tvirtai prisiklijuotų dirbtiniai 
nagai. Luktelėkite minutėlę! Ar mums bū-

tinai reikia lepinti kutikules arba jas šalinti 
nuo nago plokštelės? Kaip mes galime vienu 
metu daryti abu šiuos dalykus? Juk tai prasi-
lenkia su sveiku protu! Taigi, kas yra blogai, 
turint galvoje abu šiuos scenarijus?

Šios gluminančios situacijos priežastis 
yra aiški – neteisingas terminologijos nau-
dojimas, todėl pirmiausia išsiaiškinkime, 
kas yra kutikulė? Jeigu paklausite skirtingų 
žmonių, gausite skirtingus atsakymus. Ta-
čiau aš manau, kad nagų priežiūros profe-
sionalas turi sugebėti teisingai identifikuoti 
kutikulę. Svarbu suprasti, kad gyva oda prie 
nago plokštelės pagrindo nėra kutikulė. Ta 
oda yra vadinama antnagiu, nors paklausus 
žmonės paprastai pirmoje vietoje ją ir nuro-
do. Taip pat svarbu žinoti, kad kutikulę išim-
tinai sudaro tik negyva oda, kitais žodžiais 
tariant, jokia oda, kuri dar yra gyva negali 
būti kutikulė.

Neteisinga kutikulę vadinti „pterigiumu“, 
nes tai yra medicininis terminas, kuris apibū-
dina nesveikas odos ataugas išsitempusias 
į trikampes arba sparno pavidalo formas. 
Nagų pterigiumas gali pasitaikyti ir tai yra 
rimtas sutrikimas, tačiau jis gana retas ir atsi-
randa tik esant tam tikroms sąlygoms. Pavyz-
džiui, kartais jis matomas ant sunkiai sužalo-
tų arba apdegusių pirštų.  
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Tokiais atvejais antnagis lieka tvir-
tai prisitvirtinęs prie nago plokštelės 
ir elgiasi taip, kaip ir turi (formuoja 
odelę). Natūralus nago augimas lėtai 
tempia antnagį į klasikinę sparno for-
mą, kuri šaukia: Pažiūrėk į mane, aš esu 
pterigiumas. Viena iš labiausiai papli-
tusių pterigiumo rūšių pasitaiko akyje 
ir paprastai manoma, kad tai yra paveldėtas 
sutrikimas arba sužalojimas, kuris atsirado 
dėl per daug žalingo išorės poveikio.

Taigi, kur yra kutikulė? Pateikiu faktus: kuti-
kulė iš tikrųjų atsiranda iš antnagio apatinės 
pusės, kur šis gyvas audinys spaudžiamas į 
naujai besiformuojančią nago plokštelę (1 
paveikslėlis).

Įdomu tai, kad kutikulė yra vienas iš 
lipniausių audinių visame kūne. Įsivaizduo-
jate! Odelės audinys yra toks lipnus, kad 
jis tvirtai sukimba su naujai susidarančia ir 
augančia nago plokštele, ir jį yra ganėtinai 
sunku pašalinti. Kai natūrali nago plokštelė 
toliau auga, ji stumia ploną odos sluoksnį, 
nuplėšdama jį apatinėje antnagio pusėje 
ir traukdama į išorę. Kitais žodžiais tariant, 
nuplėštas miręs audinys iškeliamas ant 
nago plokštelės, lyg būtų išaugęs iš po gy-
vos odos. Šis plonas sluoksnis iš bespalvio 
audinio yra kutikulė (2 paveikslėlis). Antna-
gio apatinė pusė nuolat iškelia plonus šio 
bespalvio audinio sluoksnius. Kodėl? Ši 
iškelta oda sukuria labai svarbią kliūtį, kuri 
padeda sulaikyti užkrečiamus organiz-

mus, kad jie neprasiskverbtų į nago guolio 
sritį – ten, kur gimsta nagas. Infekcija, pa-
tekusi į nago guolį, gali deformuoti nago 
plokštelę arba ją sunaikinti, todėl nagų 
profesionalas visada privalo rūpestingai 
dirbti šioje srityje, kad tokių dalykų būtų 
išvengta. Labai svarbu rūpestingai elgtis 
su antnagiu ir kutikule, kad būtų išvengta 
infekcijų ir išsaugota sveika natūrali nago 
plokštelė.

Kai manikiūras arba pedikiūras daromas 
teisingai, antnagis yra suminkštinamas, su-
drėkinamas ir labai švelniai atstumiamas at-
gal, kad ant nago plokštelės pasirodytų mi-
rusios odelės audiniai ir juos būtų lengviau 
pašalinti. Visada būkite atsargūs dirbdami 
šioje jautrioje zonoje. Netinkamai atlikus dar-
bą, klientams gali kilti problemų. Pavyzdžiui, 
tvirtinant dirbtinius nagus virš kutikulės, 
dirbtinis nagas gali blogai prilipti ir pakilti virš 
natūralios nago plokštelės. Tas pats ir lakuo-
jant nagus. Prarandama daug vertingo laiko 
valandų, kai bandoma ištaisyti klaidas, kurios 
buvo padarytos nerūpestingai šalinant ku-
tikulę. Be to, dėl netinkamo kutikulės paša-
linimo gali kilti rimtos nagų infekcijos arba 

nagas deformuotis, todėl labai svarbu vengti 
per daug agresyvių pašalinimo technikų ir 
negalima baksnoti gyvos odos iš apačios. 
Gyvąjį antnagį reikia švelniai pastumti atgal, 
tačiau po pačia oda nekiškite jokio instru-
mento, nes tai gali pažeisti šį svarbų apsaugi-
nį barjerą ir tokiu būdu padidinti sužeidimo 
ir/arba infekcijos riziką.

Aštrūs instrumentai gali rimtai sužeisti, 
todėl, siekiant išvengti sužeidimų manikiū-
ro arba pedikiūro metu, svarbu prisiminti, 
kad negalima kirpti jokios gyvos odos aplink 
nago plokštelę. Dėl to galima didelė infekcijų 
įvairovė, tarp jų ir karpos. Ir galiausiai, sekite 
gamintojo instrukcijas, kai naudojate kuti-
kulių šalintuvus. Naudokite juos tik taip, kaip 
nurodyta. Šie prietaisai gali būti potencialiai 
dirginantys ir sukelti odos, taip pat nagų pa-
žeidimus, jeigu bus naudojami neteisingai. 
Visada prisiminkite, kad nagų profesionalai 
turi gerbti ir kutikulę, ir antnagį, nes kartu jie 

padeda apsaugoti nago guolį.
Kai kurie mano, kad nesvarbu, ar mes 

vartojame teisingus terminus, tačiau tokio 
požiūrio aš nesuprantu. Vienas bet kokios 
profesijos skiriamųjų požymių yra teisingas 
terminologijos vartojimas. Ar norėtumėte, 
kad jums kraują imtų medicinos seselė, kuri 
neskiria jūsų venų nuo arterijų? Ar labai pa-
sitikėtumėte santechniku, kuris nuolat in-
daplovę vadina unitazu? 

Žinoma, mums būtų sunku gerbti tokius 
specialistus, nepaisant jų turimų įgūdžių. 
Teisingos terminologijos vartojimas užkerta 
kelią painiavai ir nesusipratimams, taip pat 
pakelia profesionalumo standartus. Visiems 
mums svarbu suprasti ir vartoti tinkamą ter-
minologiją, jeigu norime įsitvirtinti kaip tikri 
profesionalai. Todėl kitą kartą naudodami 
aliejų ar losjoną ir stumdami atgal odą, su-
stokite ir pagalvokite... su kuo dirbate – su 
antnagiuar kutikule?
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