
Τίτλος Μαθήματος Εξειδικευμένη Αποτρίχωση 

Κωδικός 
Μαθήματος 

ASM-407L 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό  

Επίπεδο 1ο 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

4ο, Χειμερινό/Fall 

Όνομα 
Διδάσκοντα 

 

ECTS/CR 2 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

0 Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

3 

Στόχος Μαθήματος 

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές/τριες γνώσεις και δεξιότητες των αποτριχωτικών μεθόδων 
(ηλεκτρόλυσης,  θερμόλυσης και τον συνδυασμό του) απαλλαγής ανεπιθύμητου τριχώματος με τη 
χρήση τού ηλεκτρικού ρεύματος, με έμφαση στα μέτρα προφύλαξης, υγιεινής και ασφάλειας στο 
χώρο του εργαστηρίου. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε περιστατικού, κατάρτιση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης της 
ανεπιθύμητης τριχοφυΐας και εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρικής αποτρίχωσης με χρήση ειδικής 
βελόνας. Εξάσκηση στην αναγνώριση των περιστατικών και την επιλογή της ενδεικνυόμενης κατά 
περίπτωση μεθόδου ηλεκτρικής αποτρίχωσης.   
Εντοπισμός των αναγεννητικών κυττάρων της τρίχας και διοχέτευση του ηλεκτρικού ρεύματος 
τοπικά. Εξοικείωση στη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για μόνιμη αποτρίχωση με εφαρμογή 
συνεχούς ή/και εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής συχνότητας στους τριχικούς 
θυλάκους μέσω της ειδικής βελόνας αποτρίχωσης, με σκοπό την μόνιμη καταστροφή τους. 
Εξάσκηση των παραμέτρων εφαρμογής (στόχος, χρόνος, ένταση) 
Αντιμετώπιση παρενεργειών και αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή. 

Προαπαιτούμενα  ASM-207, ASM-307  Συναπαιτούμενα ASM-407 

  



Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιστατικού 
 

2. Εκτίμηση της ανεπιθύμητης τριχοφυΐας 
 

3. Εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρικής αποτρίχωσης με χρήση ειδικής βελόνας- 
Θερμόλυση  
- Πόδια, μπικίνι, κοιλιά, προσώπου 
- Εξάσκηση των παραμέτρων εφαρμογής (στόχος, χρόνος, ένταση) 
- Αντιμετώπιση παρενεργειών και αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή 
- Συμβουλές του πελάτη για το σπίτι  
- Υγιεινή & ασφάλεια  

 
4. Εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρικής αποτρίχωσης με χρήση ειδικής βελόνας- 

Ηλεκτρόλυση  
- Πόδια, μπικίνι, κοιλιά, προσώπου 
- Εξάσκηση των παραμέτρων εφαρμογής (στόχος, χρόνος, ένταση) 
- Αντιμετώπιση παρενεργειών και αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή 
- Συμβουλές του πελάτη για το σπίτι  
- Υγιεινή & ασφάλεια  

 
5. Εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρικής αποτρίχωσης με χρήση ειδικής βελόνας- Μεικτής 

μέθοδος  (Blend) 
- Πόδια, μπικίνι, κοιλιά, προσώπου 
- Εξάσκηση των παραμέτρων εφαρμογής (στόχος, χρόνος, ένταση) 
- Αντιμετώπιση παρενεργειών και αναμενόμενα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή 
- Συμβουλές του πελάτη για το σπίτι  
- Υγιεινή & ασφάλεια  

 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Επιδείξεις, Πρακτική Άσκηση. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

Authors Title Publisher Year ISBN 

Λεονταρίδου Ι.  Μέθοδοι Αποτρίχωσης  University Studio 
Press  

(2010)  

Λεονταρίδου Ι. Αποτρίχωση Ι  Τμήμα Εκδόσεων 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης  

(2004)  

Υποχρεωτική βιβλιογραφία: Σημειώσεις Διδάσκων           
 

Αξιολόγηση 
Μέθοδοι Αξιολόγησης 
Ενδιάμεση Εξέταση     30 % 
 Συνεχής Αξιολόγηση              20% 
 Τελική Εξέταση   40% 

  Παρουσίες και συμμετοχή     10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


