
SİR AĞDA SİSTEMLERİ

          Sir ağda üretildikten sonra ya kartuş dediğimiz kendiliğinden döner başlıklı

plastik tüplere ya da konserve dediğimiz metal kutulara doldurulur. Sir ağda 

sistemleri, kartuş sistem ve konserve sistem olmak üzere ambalajına göre 

isimlendirilir. Bu iki sistem arasında bazı farklar bulunur ancak her iki ambalajın 

içerisinde de aynı ürün bulunmaktadır. Sistemlerin arasında ürün veya kalite 

farkı yoktur, sadece uygulama farkları vardır. 

1.Kartuş Sistem

 

         Pudrasız, ince pudralı ve kalın pudralı ağdalar olmak üzere üç farklı grup 

ağdadan oluşur. 

 

Uygulama Yöntemi  

 

          Isıtıcı cihazda ambalajıyla beraber ısıtılmış 100 ml sir ağda içeren 

kartuşlar, kendiliğinden döner başlıkları sayesinde incecik akar ve sürülür.



Kartuş Sistem Uygulama Bölgeleri 

 

             Uzmanın ve uygulama yapılan kişinin tercihine göre her bölgede 

uygulanabilir. Kartuş sistem özellikle bacak, sırt, karın, kol gibi düz ve geniş 

yüzeylerde son derece pratiktir. Çok oylumlu, girintili çıkıntılı bölgelerde ve 

kılların çok uzun olduğu durumlarda uygulama biraz zorlaşabilir. Farklı bölgeler 

için farklı başlıklardan faydalanılabilir.

Kartuş Başlık Çeşitleri  

 

Üç farklı kartuş başlığı vardır; 

 

 Büyük başlıklı kartuşlar: Bacak, kol gibi geniş yüzeyler için idealdir.  

Küçük başlıklı kartuşlar: Daha dar alanlar (bikini, kol altı, vb.) için idealdir. 

 Minik başlıklı kartuşlar: Şerit hâlinde çalışma yapılması gereken yerler (kaş altı,

bıyık, favori vb.) için idealdir.

Kartuş Ağda Başlıkları  

 

      Kartuş başlıkları yüksek ısıda preslenmiştir, yapıştırma değildir. Bu sebeple 

yüksek basınç altında kalmadığı veya kesici, delici alet ile zedelenmediği sürece 

yerinden çıkması mümkün değildir ve kartuşlar tek kullanımlıktır, tekrar 

doldurulamaz. Bitince çöpe atılır. Bir kişiye hizmet verirken bir kartuş tam 

bitmiyorsa bir sonraki kişiye geçmeden önce kartuş başlıkları temizlenip 

dezenfekte edilir. 

 

           Kartuş başlıklarını temizlerken bir parça temiz ağda kâğıdına sir ağda 

temizleme ve masaj yağı dökülür ve kartuş başlığındaki ağda bu yağlı kâğıt ile 



iyice temizlenir. Daha sonra bir parça ağda kâğıdına bir miktar antibakteriyel 

temizleme jeli sürülür ve kartuş başlığı iyice silinerek dezenfekte edilir. İşlem 

sırasında yağın veya jelin kartuş başlığından içeri akmamasına dikkat edilir. 

Kartuş Ağda Uygulamasında İdeal Duruş  

 

          İdeal çalışma şekli, kartuşun ağda yapılacak yüzeye dik tutulmasıdır. 

Böylelikle hem düzgün uygulama yapılır hem de kartuş içindeki ağda son 

damlasına kadar tüketilebilir. Uygulama yapılacak kişiyi bakım yatağına 

yatırmak en doğru çözüm olacaktır.


