Medycyna Estetyczna - Basic level II.
Praktyczne zastosowanie:
mezoterapii, nici PDO, kwasu
hialuronowego, toksyny botulinowej w
zabiegach estetycznych.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/12/30537/271442

Cena netto

6 250,00 zł

Cena brutto

6 250,00 zł

Cena netto za godzinę

781,25 zł

Cena brutto za
godzinę

781,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-01-20

Termin zakończenia
usługi

2019-01-20

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-01-19

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

MedClinic Katarzyna Wehner - Dębicka

Osoba do kontaktu

Katarzyna WehnerDębicka

E-mail

info@medclinic.com.pl

Telefon

+48 530800071

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem kursu jest wprowadzenie nowych zabiegów do ofert gabinetowej. Poszerzenie oferty będzie
skutkować zwiększenem ilości potencjalnych klientów, co finalnie zwiększy obrót przedsiębiorstwa.

Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych podczas
wykonywania zabiegów z medycyny estetycznej. Uczestnik w procesie obserwacji, uczenia się
nabywa i przyswaja wiedzę z zakresu zabiegów iniekcyjnych: mezoterapia igłowa, nici PDO, kwas
hialuronowy i toksyna botulinowa.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Powtórzenie i przyswojenie podstawowych informacji anatomicznych twarzy. Mapa zagrożeń twarzy.
2. Mezoterapia igłowa. Zalecenia przed i po zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania. Powikłania.
Prezentacja techniki zabiegowej. Praktyka.
3. Nici PDO. Zalecenia przed i po zabiegu. Wskazania i przeciwwskazania. Powikłania. Prezentacja
techniki zabiegowej. Praktyka.
4. Kwas hialuronowy - zakres: usta powiększanie i nawilżanie, metody wypełniania zmarszczek dolnej
części twarzy, uzupełnianie ubytków starzeniowych twarzy. Prezentacja techniki zabiegowej. Praktyka.
5. Toksyna Botulinowa - zakres podstawowy: kurze łapki, lwia zmarszczka, gładzizna czoła. Anatomia

muskulatury twarzy. Okolice w których można stosować terapię z użyciem botoksu. Podstawowe
działanie botuliny. Preparaty i dozowanie. Prezentacja techniki zabiegowej. Praktyka.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Wiedza - Uczestnik szkolenia będzie posiadał podstawowe informacje praktyczne z zakresu
wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej. Pozna prawidłowe techniki i specyfikacje
zabiegowe.
Umiejętności - Uczestnik szkolenia będzie potrafił poprawnie dobrać produkt i określić rodzaj
zabiegu do potrzeb klienta. Uczestnik szkolenia będzie posiadał podstawową wiedzę potrzebną
do zabiegów: mezoterapii igłowej, nici PDO, kwasu HA 1, toksyny botulinowej.
Odpowiedzialność Etyczna - Uczestnik będzie świadomy odpowiedzialności za wykonywane
zabiegi. Zwiększy się jego świadomość mocnych i słabych stron oraz odpowiedzialności związanej
z pracą iniekcyjną z klientem. Zakres szkolenia obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane
z bezpieczeństwem klientów, jak również wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, zagrożenia
iniekcyjne i postępowanie po zabiegu.

Grupa docelowa
Lekarze,
kosmetolodzy,
absolwenci studiów z obszaru nauk medycznych

Materiały dydaktyczne
notatnik
mapa twarzy

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

MAPA ANATOMICZNA TWARZYprzypomnienie zagrożeń iniekcyjnych

2019-0120

10:00

11:00

1:00

2

MEZOTERAPIA IGŁOWA - zajęcia
praktyczne

2019-0120

11:00

12:00

1:00

3

NICI PDO - zajęcia praktyczne

2019-0120

12:00

13:00

1:00

4

KWAS HIALURONOWY- zajęcia
praktyczne

2019-0120

13:00

15:00

2:00

5

PRZERWA OBIADOWA/ PYTANIA,
ROZMOWY INDYWIDUALNE Z
TRENEREM

2019-0120

15:00

15:30

0:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

6

TOKSYNA BOTULINOWA - zajęcia
praktyczne

2019-0120

15:30

18:00

2:30

7

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA - wręczanie
certyfikatów

2019-0120

18:00

18:00

0:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Dr Sebastan Winiarski

Obszar specjalizacji

Medycyna Estetyczna - lekarz, szkoleniowiec

Doświadczenie zawodowe

Dr Sebastian Winiarski to wieloletni
szkoleniowiec, przeprowadził ponad 500 godzin
szkoleń. Pracuje w szpitalu, prowadzi własny
gabinet medycyny estetycznej, szkoli lekarzy z
zakresu medycyny estetycznej, współpracuje z
instytucjami szkoleniowymi, jest również
konsultantem medycznym w serialu telewizyjnym
"Lekarze".

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Współpracuje z placówkami szkoleniowymi, w
których prowadzi szkolenia teoreytyczne i
praktyczne z zakresu medycyny estetycznej.

Wykształcenie

Dr Sebastian Winiarski. Medycyna Estetyczna i
Anti-Aging jest jego pasją, która rozwija i łączy
równolegle z chirurgią. Systematycznie podnosi
swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu
certyfikowanych kursach, szkoleniach,
warsztatach w Polsce jak i zagranicą.
Umiejętności torakochirurgiczne, które opanował,
stanowią nieocenioną wartość w rakcie
wykonywania pokazów zabiegów, medycyny
estetycznej.

Lokalizacja usługi

Adres:
Jagiellońska 59
85-027
Bydgoszcz,
pomorskie

Warunki logistyczne:
woj.

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

kujawsko-

