Forma patvirtinta
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-68
NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖS KLAUSIMYNAS
______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.___________ priedas
Juridinio asmens/filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas,
pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Leidimo higienos paso Nr. _________, išdavimo data___________
Įvertinta teikiamų nagų priežiūros paslaugų (
_______________
_________
_________ ) (nurodyti vertintas paslaugas) atitiktis Lietuvos higienos normos HN
117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494;
2010, Nr. 47-2264; 2011, Nr. 61-2924) (toliau – HN 117:2007), reikalavimams.
Teikiamos: tik A kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba kitais kūno skysčiais – invazinės grožio paslaugos), tik B
kategorijos paslaugos (paslaugos, kurias teikiant nepažeidžiama oda arba gleivinė – neinvazinės
grožio paslaugos), A ir B kategorijos paslaugos (reikiamą pabraukti).
Eil.
Nr.
I.
1.

2.

3.

Reikalavimas

Taip

Ne

Nevertinta

BENDROSIOS NUOSTATOS
Teikiamos paslaugos atitinka leidimehigienos pase ir Ūkinės komercinės
veiklos vykdymo sąlygų vertinimo
pažymoje nurodytas paslaugas (HN
117:2007 6 punktas)
Grožio paslaugų teikimo patalpoje (-ose) yra:
praustuvė (HN 117:2007 19 punktas)
muilo ir dezinfekcijos priemonių
dozatoriai
su
rankų
higienos
priemonėmis (skystu muilu, rankų
dezinfekcijos
priemone)
(HN
117:2007 19 punktas)
*vienkartiniai rankšluosčiai (HN
117:2007 19 punktas)
*atliekų surinkimo talpykla (HN
117:2007 19 punktas)
Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami instrumentų
valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje), kurioje yra:
praustuvė instrumentams plauti (HN
117:2007 24 punktas)
vieta instrumentams dezinfekuoti,

Pastabos

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.*

11.

12.

13.

14.

valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti
(HN 117:2007 24 punktas)
Grožio paslaugos teikimo vietoje yra
sutartis su sterilizavimo paslaugų
teikėju,
jeigu
A
kategorijos
(paslaugos,
kurias
teikiant
pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba
kitais kūno skysčiais – invazinės
grožio paslaugos) paslaugoms teikti
naudojami instrumentai sterilizuojami
pagal sutartį su sterilizavimo paslaugų
teikėju ne paslaugų teikimo vietoje
(HN 117:2007 24 punktas)
Dirbtinių nagų priauginimo darbo
vieta įrengta atskiroje uždaroje
patalpoje (HN 117:2007 45 punktas)
Dirbtinių nagų priauginimo darbo
vietoje užtikrintas paslaugos teikimo
metu išsiskiriančių dulkių surinkimas
(HN 117:2007 45 punktas)
Vėdinimo sistema užtikrina užteršto
oro pašalinimą iš dirbtinių nagų
priauginimo patalpos (HN 117:2007
45 punktas)
Teikiant
paslaugą
kiekvienam
paslaugų vartotojui naudojami švarūs,
kitiems vartotojams nenaudoti, ar
vienkartiniai užtiesalai, apdangalai
arba
popierinės
juostelės
bei
servetėlės (HN 117:2007 16 punktas)
Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda,
plaukai) liečiasi paslaugų vartotojas
teikiant
jam
grožio
paslaugą,
dengiami vienkartiniu užtiesalu arba
valomi
ir
dezinfekuojami
po
kiekvieno paslaugų vartotojo (HN
117:2007 28 punktas)
Švarūs skalbiniai laikomi jiems
skirtoje švarioje uždaroje spintoje
arba talpykloje (HN 117:2007 37
punktas)
Paruošti naudoti instrumentai laikomi
tam skirtoje švarioje, dezinfekuotoje,
uždengtoje talpykloje (HN 117:2007
32 punktas)
Instrumentų,
kurie
buvo
sterilizuojami įpakuoti, pakuotės
laikomos sausoje, švarioje patalpoje,
tam skirtoje uždaroje vietoje (HN
117:2007 1 priedo 6.5.6 punktas)
Vienkartiniai instrumentai naudojami
vieną kartą (HN 117:2007 15
punktas)
B kategorijos paslaugoms teikti
(paslaugos,
kurias
teikiant
nepažeidžiama oda arba gleivinė –
neinvazinės
grožio
paslaugos)
naudojami
tik
dezinfekuoti
daugkartiniai instrumentai (HN
117:2007 15 punktas)

15.

16.

17.

18.

19.

20.*

21.

22.

23.*

24.*

25.

A kategorijos paslaugoms teikti
(paslaugos,
kurias
teikiant
pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba
kitais kūno skysčiais – invazinės
grožio paslaugos) naudojami tik
sterilūs daugkartiniai instrumentai
(HN 117:2007 15 punktas)
Naudojami sterilizuoti instrumentai,
kurių pakuotė nepažeista (HN
117:2007 1 priedo 8 punktas)
Naudojami sterilizuoti instrumentai,
kurių
nepasibaigęs
sterilizuotų
instrumentų pakavimo medžiagos
gamintojo
nurodytas
laikymo
terminas (jeigu gamintojas jį nurodo)
(HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)
Naudojami sterilizuoti instrumentai,
kurių cheminiai indikatoriai rodo
pakankamą instrumentų apdorojimą
(HN 117:2007 1 priedo 8 punktas)

A
kategorijos
paslaugoms
(paslaugos,
kurias
teikiant
pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju
arba kitais kūno skysčiais –
invazinės grožio paslaugos) teikti
naudojami
vienkartiniai
instrumentai yra sterilūs (HN
117:2007 1 priedo 5 punktas)
Vienkartiniai sterilūs ir sterilizuoti
daugkartiniai
instrumentai
išpakuojami klientui matant (HN
117:2007 14 punktas)
Įranga,
prietaisai,
valymo,
dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginiai
naudojami
pagal
gamintojo
rekomendacijas
(naudojimo
instrukcijas) (HN 117:2007 33
punktas)
Grožio paslaugų teikėjas turi įrangos,
prietaisų, valymo, dezinfekcijos,
sterilizacijos įrenginių naudojimo
aprašymus lietuvių kalba (HN
117:2007 34 punktas)
Kosmetikos gaminiai naudojami
laikantis tinkamumo naudoti terminų
ir naudojimo instrukcijų (HN
117:2007 7 punktas)
Atidaryti kosmetikos gaminiai, kurių
tinkamumo naudoti terminas ilgesnis
kaip 30 mėnesių, registruojami
žurnale (HN 117:2007 7 punktas)
Asmenys, teikiantys grožio paslaugas,
dirba
pasitikrinę
sveikatą
dėl
užkrečiamųjų ligų (tuberkuliozės) ir
turi tai patvirtinančią Asmens
medicininę knygelę (sveikatos pasas,
forma Nr. F048/a) (HN 117:2007 57
punktas)

26.*

27.*

28.

29.

30.
II.

31.

32.

33.

34.
35.

Asmenys, teikiantys grožio paslaugas,
yra išklausę privalomuosius higienos
įgūdžių mokymo kursus ir turi tai
patvirtinančius
sveikatos
žinių
atestavimo
pažymėjimus
(HN
117:2007 58 punktas)
Asmenys, teikiantys grožio paslaugas,
yra išklausę privalomuosius pirmosios
pagalbos teikimo mokymo kursus ir
turi tai patvirtinančius sveikatos žinių
atestavimo
pažymėjimus
(HN
117:2007 58 punktas)
Teikdamas A kategorijos paslaugas
(paslaugos,
kurias
teikiant
pažeidžiama oda arba gleivinė ir
instrumentas užteršiamas krauju arba
kitais kūno skysčiais – invazinės
grožio paslaugos), paslaugos teikėjas
mūvi vienkartines pirštines ir jas
keičia po kiekvieno paslaugos
vartotojo (HN 117:2007 67 punktas)
Paviršių, įrangos, įrankių, rankų
dezinfekcijai
naudojamos
dezinfekcinių
savybių
turinčios
priemonės: autorizuoti (registruoti)
biocidai ar medicinos prietaisai (HN
117:2007 12 punktas)
Dezinfekcijos priemonės naudojamos
pagal dezinfekcijos priemonės
gamintojo nurodytą paskirtį (HN
117:2007 12 punktas)
ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA
Instrumentų dezinfekcijai naudojama
priemonė veikia bakterijas, virusus,
tuberkuliozės bakterijas, grybelius
(HN 117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2
punktas) (vertinama pagal priemonės
gamintojo
(tiekėjo)
pateiktą,
autorizacijos
sąlygose
nurodytą
informaciją)
Instrumentai dezinfekuojami
dezinfekcinės priemonės gamintojo
nurodytu būdu (HN 117:2007 1
priedo 11.2.1 punktas)
Ant instrumentų dezinfekcijai skirto indo su
paruoštu dezinfekcijos tirpalu užrašyta:
dezinfekcijos priemonės, iš kurios
pagamintas tirpalas, pavadinimas (HN
117:2007 1 priedo 6.1.1, 11.2.2
punktas)
tirpalo koncentracija (HN 117:2007 1
priedo 6.1.1, 11.2.2 punktas)
tirpalo pagaminimo data (HN
117:2002 1 priedo 6.1.1, 11.2.2
punktas)
Dezinfekcijos
tirpale
lankstiniai
instrumentai
mirkomi
išardyti,
išskleisti (HN 117:2007 1 priedo
6.1.1, 11.2.2 punktas)
Dezinfekcijos tirpale instrumentai yra

36.

37.

III.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

visiškai apsemti tirpalu (HN 117:2007
1 priedo 6.1.1, 11.2.3 punktas).
Valant ir dezinfekuojant instrumentus laikomasi valiklių,
dezinfekcijos priemonių gamintojų nurodytų:
dozavimo
(koncentracijos)
(HN
117:2007 1 priedo 1 punktas)
dezinfekcijos (mirkymo) trukmės
(HN 117:2007 1 priedo 1 punktas)
naudojimo instrukcijų (HN 117:2007
1 priedo 1 punktas)
Išvalyti B kategorijos (paslaugos,
kurias teikiant nepažeidžiama oda
arba gleivinė – neinvazinės grožio
paslaugos) paslaugoms teikti naudoti
instrumentai, kurie yra nepatvarūs
cheminiams dezinfekcijos tirpalams ir
karščiui
dezinfekuojami
ultravioletinių spindulių įrenginyje
(sanitizatoriuje) (HN 117:2007 1
priedo 12 punktas)
ĮRANKIŲ, INSTRUMENTŲ STERILIZACIJA
Instrumentai sterilizuojami:
laikantis sterilizatoriaus gamintojo
nurodyto sterilizacijos režimo (HN
117:2007 1 priedo 6.5.1 punktas)
laikantis sterilizatoriaus gamintojo
nurodytos sterilizacijos trukmės,
slėgio, temperatūros (HN 117:2007 1
priedo 6.5.1 punktas)
Paslaugos teikėjas turi pakavimo
medžiagos gamintojo pateiktą
naudojimo instrukciją (HN 117:2007
1 priedo 6.5.2 punktas)
Instrumentų pakavimo medžiagos
atitinka
sterilizatoriaus
ir
sterilizuojamų instrumentų gamintojo
rekomendacijas
(naudojimo
instrukcijas) ir sterilizacijos būdą (HN
117:2007 1 priedo 6.5.2 punktas)
Sterilizatorių
darbo
efektyvumo
kontrolei naudojami indikatoriai
naudojami pagal jų gamintojo
nurodytą
paskirtį,
vadovaujantis
indikatorių gamintojo nurodytomis
naudojimo
instrukcijomis
(HN
117:2007 1 priedo 6.5.4 punktas)
Paslaugų teikėjas turi indikatorių
gamintojo
pateiktą
naudojimo
instrukciją (HN 117:2007 1 priedo
6.5.4 punktas)
Kontrolinių sterilizatoriaus prietaisų
rodmenys,
cheminių
indikatorių
duomenys,
registruojami
Sterilizatoriaus
darbo
kontrolės
registre (HN 117:2007 1 priedo 6.5.3
punktas)
Po
instrumentų
sterilizavimo
patikrinama,
ar
pasikeitusi
indikatoriaus
spalva
atitinka
gamintojo nurodytą spalvą (etaloną),

ant
indikatorių
pažymima
sterilizacijos data, už sterilizaciją
atsakingo asmens parašas, pasikeitusi
(+) ar nepasikeitusi (-) indikatoriaus
spalva
ir
jie
klijuojami
į
Sterilizatoriaus
darbo
kontrolės
registrą arba renkami ir saugomi (HN
117:2007 1 priedo 6.5.5 punktas)

* – už pirmą kartą periodinės kontrolės metu nustatytus HN 117:2007 reikalavimų pažeidimus
poveikio priemonės netaikomos.
Patikrinimo išvada:
 Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494; 2010, Nr. 47-2264; 2011, Nr. 612924), reikalavimų.
 Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų
sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494; 2010, Nr. 47-2264; 2011, Nr. 612924),
........punkto
(..................................................................................................................................................),
........punkto
(..................................................................................................................................................),
........punkto
(..................................................................................................................................................),
........punkto (............................................................................................................................)
reikalavimus.
___________________________

___________

_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

___________________________

___________

_______________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

GRĮŽTAMOJI NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS
KONTROLĖ
______ m. _____________mėn. ___d. patikrinimo akto Nr.___________ priedas
Juridinio asmens/filialo pavadinimas ir kodas, veiklos vykdymo adresas; fizinio asmens vardas,
pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas, veiklos vykdymo adresas:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Patikrinimo data: _______________ m. ______________ mėn. ________ d.
Įvertintas _______m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) atliktos
visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytų HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.

rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494; 2010, Nr. 47-2264; 2011, Nr. 61-2924),
pažeidimų pašalinimas ir kontrolę vykdančių pareigūnų nurodymų vykdymas.
Patikrinimo išvada:
 _______ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.___) patikrinimo metu nustatyti
Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.
V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494), pažeidimai pašalinti.
 ________ m. ______________ mėn. ___ d. (patikrinimo aktas Nr.____) patikrinimo metu
nustatyti Lietuvos higienos normos HN 117:2007 ,,Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.
V-633 (Žin., 2007, Nr. 88-3494; 2010, Nr. 47-2264; 2011, Nr. 61-2924), pažeidimai:
........punkto
(................................................................................................................................................),
........punkto
(.................................................................................................................................................),
........punkto
(..................................................................................................................................................),
........punkto (...............................................................................................................................)
nepašalinti.
___________________________

___________

_______________

(patikrinimą atlikusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

___________________________

___________

_______________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(patikrinime dalyvavusio asmens pareigų pavadinimas)

_______________

