
Sarcina si Unghiile False

Cu respect si multumiri Doug Schoon, autorul de drept al acestui articol.
                                                                  

                                                                   Traducere: Florentina Oprea, Tiger Nails

Atunci cand clientele afla ca sunt insarcinate, una dintre primele intrebari pe care ni le vor pune 
este "Pot continua sa port unghii false pe timupl sarcinii?"
Raspunsul este DA, pot continua sa poarte unghii false fara teama si fara ca acest lucru sa le 
afecteze.
Nu exista nici un motiv pentru a crede ca unghiile false sau lacurile de unghii purtate in timpul 
sarcinii pot dauna acesteia.
Fiecare dintre straturile de produse pentru unghii false (gel/acryl) polimerizeaza si se intaresc in 
maxim 3 minute. Acest fapt elimina posibilitatea ca orice produs sa penetreze mai mult decat cele 
mai de deasupra straturi ale placii unghiale.
Ingredientele folosite la realizarea produselor de unghii sunt de asemenea utilizate pe scara larga in 
toata lumea in mii de alte scopuri si sunt printre cele mai studiate ingrediente din lume. Aceste 
ingrediente NU sunt considerate a crea riscuri pe timpul sarcinii!

Dar ce se intampla cu tehnicienele insarcinate? Este sigur pentru ele sa lucreze in salon?
Bineinteles ca DA! 
Tehnicienele care nu lucreaza deja intr-un mod sigur si protejat vor trebui sa faca niste modificari in 
rutina de munca si sa acorde atentie sporita regulilor de lucru in conditii de siguranta, dar acest 
aspect se aplica oricum si oriunde, indiferent de jobul avut.
Un medic bine informat va sfatui de obicei o viitoare mamica sa evite alcoolul si tutunul deoarece 
studiile indica ca acestea pot cauza o dezvoltare anormala a fatului. Din fericire studiile stiintifice 
arata ca NU exista astfel de riscuri cu produsele de unghii false. Pentru a pune lucrurile in 
perspectiva lor corecta, fumatul este de multe mii de ori mai periculos decat orice serviciu din 
cadrul salonului de unghii.

Douglas Schoon, Vice Presedinte al Departamentului de Stiinta 
si Tehnologie, Creative Nail Design. Cu peste treizeci de ani de 
experienta ca om de stiinta in cercetare, lector international, 
autor si 19 ani in conducerea programului de Cercetare si 
Dezvoltare al CND, Doug Schoon este autoritatea primordiala si 
lider in cercetare in industria de unghii. 
In calitate de co-presedinte al Nail Manufacturer's Council 
(NMC), Schoon este un avocat puternic pentru industria de 
unghii si de multe ori serveste ca un martor expert in cazuri 
juridice.
Dermatologii apeleaza frecvent la Schoon pentru a ii asista la 
scrisul cartilor si al documentelor stiintifice cu privire la unghii si 
manichiura. 
Ca scriitor si orator, Schoon este deosebit de popular printre 
tehnicienii de unghii datorita capacitatii sale unice de a 
simplifica teorii chimice complexe si a le transpune in informatii usor de inteles. 
Lecturile sale despre sanatatea, protectia si dezinfectarea unghiilor naturale sunt, de asemenea, de 
nepretuit, asa cum este si cea mai populara carte a sa, "Structura Unghiei & Chimia produselor", 
ediția a doua.



Iata 10 sfaturi care va pot ajuta sa lucrati in conditii de siguranta:

1. Folositi produsele in mod corect, intotdeauna urmati cu strictete instructiunile si tineti seama de 
toate avertizarile.
2. Aruncati in mod corespunzator gunoiul. Utilizati un cos de gunoi cu capac cu inchidere automata 
si goliti-l de mai multe ori pe parcursul zilei.
3. Evitati contactul direct al pielii cu gelurile, monomerul (lichidul de acryl), lipiciul, primerele, etc.
5. Spalati-va mainile in mod regulat! Intotdeauna inainte de a incepe lucrul la o noua clienta, de a 
manca sau de a va atinge fata.
6. Pastrati capacelor cutiilor de produse bine inchise si folositi capace pentru recipientele de acryl 
pentru a diminua evaporarea.
7. Purtati o masca potrivita de protectie impotriva prafului - de preferat una cu rating N-95 sau 
echivalentul - in special daca utilizati pila electrica. Evitati mastile chirurgicale deoarece acestea nu 
sunt concepute pentru utilizarea in lucrul cu praful.
8. Asigurati-va ca sistemul de ventilatie al salonului functioneaza corect, ca a fost recent curatat si 
ca asigura o cantitatea adecvata de aer curat. Folositi un sistem de aspirare performant care sa 
"traga direct de la sursa" pentru a imbunatati calitatea aerului daca sistemul de ventilatie al 
salonului nu este adecvat.
9. Obtineti fisele MSDS pentru produsele folosite si examinati-le cu doctorul dvs.
10. Consultati-va doctorul daca experimentati orice simptome corelate cu lucrul, cum ar fi 
slabiciune, ameteli sau dificultati de respiratie, etc.

Lucrul in conditii de siguranta este usor de facut asa ca acordati atentie acestor 
recomandari chiar daca nu planificati sa ramaneti insarcinate. 

Lucrul in conditii de siguranta este responsabilitatea oricarui salon profesionist!


