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7. ĐIỀU TRỊ SIÊU MÀI MÒN DA BẰNG HẠT TRÊN TRÁN  
(10 phút)  

+PHẦN BỔ SUNG+ (Tiến hành trên Khách hàng thứ 2)+  
 

Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh:  
“Bạn có 2 phút để sắp xếp dụng cụ cho phần Điều trị siêu mài mòn da bằng hạt của bài 
thi này.”  
“Vui lòng không thực hiện bất kỳ quy trình nào cho tới khi chúng tôi đọc hướng dẫn và 
yêu cầu bạn bắt đầu.”  
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.” 
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.” 
(2) “Bạn có thể bắt đầu.”  
 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ: 
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục.” 
 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 
cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.” 
 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc cho tất cả thí sinh: 
“Bạn sẽ tiến hành điều trị siêu mài mòn da bằng hạt.” 
“Bạn sẽ di máy trên toàn bộ trán theo chiều ngang.” 
“Sau đó, bạn sẽ di chuyển máy trên toàn bộ trán theo chiều dọc và kết thúc dịch vụ.” 
“Bạn cần phải tuân thủ tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, quy trình an toàn và kiểm 
soát lây nhiễm.” 
“Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần thi này.” 
“Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.” 
“Bước lùi lại để cho biết bạn đã hoàn tất.” 
 
(1) “Chúng tôi sẽ hướng dẫn lại.”   
(2) “Bạn có thể bắt đầu.” 

 
  
  



Bài thi Thực hành Thẩm mỹ học Quốc gia của NIC 
 

 
NIC CIB Thẩm mỹ học 7. Điều trị Siêu mài mòn da bằng hạt trên trán  
(Ngày có hiệu lực: 01/01/2020) 

+PHẦN BỔ SUNG+ 
© Bản quyền 2020 NIC Bảo lưu mọi quyền 

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau: 
 
 7.1 Dụng cụ điều trị siêu mài mòn da bằng hạt được dán nhãn bằng tiếng Anh 
 7.2 Đồ dùng và dụng cụ phải sạch 

7.3 Chuẩn bị khách hàng và thí sinh cho quy trình điều trị siêu mài mòn da bằng 
hạt 

 7.4 Tiến hành quy trình điều trị siêu mài mòn da bằng hạt  
 7.5 Kết thúc quy trình điều trị siêu mài mòn da bằng hạt 
 7.6 Giữ khăn quấn trong suốt phần thi  

7.7 Các vật dụng cần khử trùng, khăn bẩn và rác được thải loại đúng cách trong 
suốt phần thi  

 
Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc khi tất cả thí sinh đã bước lùi lại để cho biết 
họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết giờ:  
“Tất cả thí sinh đã cho biết họ đã hoàn thành phần thi này, bây giờ, chúng ta sẽ tiếp tục.”  

 
 Giám thị – Hướng dẫn bằng Lời nói: Đọc nếu đồng hồ bấm giờ kết thúc trước khi tất 

cả thí sinh đã bước lùi lại:  
“Vui lòng dừng làm việc.”  

 
 
 

DỤNG CỤ THI ĐỀ XUẤT 
Thông tin liên quan tới việc dán nhãn dụng cụ: 

• TẤT CẢ dụng cụ phải được dán nhãn bằng tiếng Anh  
• Không được thể hiện bằng ngôn ngữ khác trừ khi có nhãn gốc của nhà sản xuất 
• Nhãn của nhà sản xuất gốc PHẢI bằng tiếng Anh và có thể có nhiều ngôn ngữ   
• Tất cả nhãn khác được tạo ra chỉ được dùng tiếng Anh 

 
+DỤNG CỤ ĐIỀU TRỊ SIÊU MÀI MÒN DA BẰNG HẠT+  

• thiết bị cầm tay hoặc thiết bị cầm tay mô phỏng có gắn ít nhất một ống dẫn hoặc ống dẫn 
mô phỏng gồm 4 chân  

• bát và nước (nếu sử dụng)  
• găng tay, giấy lau, gạc hoặc bông vòng, mút trang điểm  
• kính bảo hộ (cho người mẫu)  
• kính bảo hộ (cho thí sinh) (kính thuốc là phù hợp)  
• mặt nạ (dành cho thí sinh)  
• sản phẩm tạo độ ẩm/chống nắng 
• dung dịch sát khuẩn/làm sạch da mô phỏng 
• vật liệu khô để chà da  

 


