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KLASIFIKACIJA PEDIKURE PO TIPIH  
Dopolnjeni predlog z dne 25. 2. 2019  

 
Predlog »Komisije za pedikuro« dopolnjene klasifikacije pedikure po tipih (dopolnitve predloga Ožje 
delovne skupine za pedikuro (ODSP) z dne 27. 11. 2018:  

 
Klasifikacija – delitev pedikure na tipe je sledeča: 

1. SPA,  
2. Klasična (osnovna, estetska) 
3. Napredna (zahtevna) 
4a. Osnovna medicinska pedikura 
4b. Medicinska pedikura oseb z diabetesom (diabetikov) 
4c. Medicinska pedikura diabetične noge in analognih stanj 
4. Pedikura sprememb zaradi bolezni (prej 4a in 4 b) ali Terapevtska pedikura 
5. Oskrba diabetične noge in analognih stanj  

 
Podrobnejša opredelitev je določena z indikacijami, kontraindikacijami in postopki posameznega tipa 
pedikure, in sicer: 

1. SPA pedikura: 
- Kopeli 
- Obloge, 
- površinski pilingi 
- maske 
- uporaba negovalnih izdelkov 

Kontraindikacije: rane, indikacije višjih nivojev pedikure 
 

2. Klasična (osnovna, estetska) pedikura: 
kot SPA + dodatno: 

- blage hiperkeratoze 
- krajšanje/oblikovanje nohtne plošče 
- obravnava (potiskanje, odstranjevanje poroženele) obnohtne kožice 
- čiščenje/obravnava nohtnih kanalov 
- oskrba ran, nastalih med delom 
- preventiva 
- posušeni žulji 
- masaže 
- lakiranje 
- uporaba medicinskih pripomočkov za obravnavo navedenega 

Kontraindikacije: rane; specifične indikacije višjih nivojev pedikure 
 

3. Napredna (zahtevna) pedikura: 
Kot klasična pedikura + dodatno: 

- Kurja očesa 
- Otiščanci 
- Močnejše hiperkeratoze 
- Izrastki (bradavice) 
- Vraščeni nohti – 1. in 2. stadij 
- Podpora pri zdravljenju mikoz 
- Površinske in globoke ragade (vključno z ranami) 
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- sveži žulji 
- protetika 
- obravnava poškodovanih in deformiranih nohtov 
- Uporaba sponk in drugih pripomočkov za obravnavo poškodovanih in 

deformiranih nohtov 
- Uporaba zdravil brez recepta za obravnavo navedenega 
- Prepoznavanje znakov diabetesa (brez nege) 

Kontraindikacije: specifične indikacije medicinske pedikure 
 

4. Pedikura sprememb zaradi bolezni (prej 4a in 4 b) ali Terapevtska pedikura 
5. Oskrba diabetične noge in analognih stanj  

 
 
Opombe: 

- Prvo ime posameznega tipa se predlaga/uveljavi kot prednostno, vendar se predlaga kot 
uradna tudi ostala poimenovanja (v oklepajih), da ne bi prihajalo do dvomov. 

- Izraz »medicinska pedikura« se definira kot neformalni izraz za posamezne zahtevnejše 
postopke znotraj posameznih tipov, ob upoštevanju splošnega razumevanja tega izraza; 
seznam postopkov pripravi ODSP oz. VIST. 

- Tip 5 je primarno domena zdravstva, vendar se v okviru določanja potrebnih kompetenc 
prouči, če kaj oz. kaj bi lahko opravljali pedikerji ob pogoju izpolnjevanja določenih 
kriterijev/kompetencah. 

- Tip 4 je primarno domena pedikerjev z ustreznimi kompetencami, vendar se v okviru določanja 
potrebnih kompetenc prouči, če kaj ne sodi pristojnost pedikerjev oz. je potrebno sodelovanje 
obojih. 

- Izraz Terapevtska pedikura se preveri z regulatornega vidika. 
- Definicija diabetične noge (http://endodiab.si/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/17.-

Diabeti%C4%8Dna-noga.pdf): Okužba, razjeda ali uničenje globokih tkiv noge ob 
spremljajočih nevropatiji oziroma periferni žilni bolezni spodnjih okončin pri bolniku s 
sladkorno boleznijo. 

 
Spremenjeni predlog se objavi na spletni strani VIST (www.vist.si), predloge in pripombe zbiramo do 
30. 3. 19 na kozmetika@vist.si  
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