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Haziran 2020, İstanbul 



AĞDA ODASINDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER 

 Rahat çalışmaya imkân verecek kadar hareket alanı olmalıdır. 

 Oda havadar olmalı, sabit ısıda kalmasına uygun bir havalandırma ve ısıtma sistemine sahip 

bulunmalıdır. 

 Toprak hatlı, yeterli ve uygun elektrik tesisatı olmalıdır. 

 Soyunma kabini, paravan vb. olmalıdır. 

 Odanın görselliğini sağlayacak ve müşteriyi rahat ettirecek dekor oluşturulmalıdır. 

 Odanın aydınlatması iyi olmalıdır. 

Ağda Salonunda Bulunması Gereken Araç Gereçler 

 En iyi çalışmayı sağlamak için bakım yatağı olmalıdır. 

 Ağdayı ısıtmak için kartuş, konserve ya da kombine ısıtıcı cihazlar olmalıdır. 

 Yeterli ve çeşitli ağda bulundurulmalıdır. 

 Ağda ile ilgili yan ürünler ve aksesuarlar (ağda kâğıdı, ağda yağı, ağda losyonu, antibakteriyel 

jel, pudra, temizlik kartonları, tel tutucu vb.) yeteri miktarda bulundurulmalıdır. 

 Tüm bunları yerleştirebileceğimiz tekerlekli stant, dolap vb. olmalıdır. 

 Sterilizasyon cihazı bulundurulmalıdır. 

 Tek kullanımlık ürünler (yatak rulosu veya yatak örtüsü, kullanıcı önlüğü, müşteri için kimono, 

slip, saç bandı, terlik, vb.) yeterli miktarda bulundurulmalıdır. 

 Cihazı temizlemek için cihaz temizleme solüsyonu bulundurulmalıdır. 

 Müşteri hakkında notlar alabilmek için defter ve kalem bulundurulmalıdır. 

 

 

 

İşlem Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar 

Sir ağda işlemi öncesinde; 

 Ağda odasının ısısına, 

 Cihazların çalışıp çalışmadığına, 

 Uygun bir ağda çeşidi seçilip seçilmediğine, 

 Ağdanın yeterli derecede ısınıp ısınmadığına, 

 Ağda odasının temizlik ve düzenine, 

 Ürünlerin stok durumuna, 

 Müşterinin ilk sir ağda deneyimi olup olmadığına, 



 Müşterinin cildinde problem olup olmadığına, 

 Müşterinin hamilelik ya da adet dönemi gibi hormonlarının farklı olduğu bir dönemde olup 

olmadığına, 

 Müşterinin vücut ısısına, 

 Müşterinin cilt hassasiyetine, 

 Tüylerin durumu ve çıkış yönüne dikkat edilmelidir. 


