Toksyna botulinowa i nici PDO COG
Usługa archiwalna
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

2019/06/09/17236/412201

Cena netto

3 000,00 zł

Cena brutto

3 000,00 zł

Cena netto za godzinę

150,00 zł

Cena brutto za
godzinę

150,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

20

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-17

Termin zakończenia
usługi

2019-09-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-17

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-08-16

Maksymalna liczba uczestników

3

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

BIOMATRIX VENETTA PATRYCJA
STEBNICKA

Osoba do kontaktu

Patrycja Stebnicka

E-mail

biomatrix@biomatrix.pl

Telefon

+48 537 102 422

Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym założeniem jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności firmy. Pozwoli na to
wprowadzenie do oferty gabinetu usług wykonania zabiegów wypełniania kwasem hialuronowym i
wolumetrii podporowej. Ten konkretny pakiet zabiegów jest bardzo atrakcyjny dla klientów , co
przełoży się na rozwój gabinetu poprzez zwiększenie ilości potencjalnych klientów. Aby te zabiegi
wprowadzić należy nauczyć się samodzielnie je wykonywać, na co pozwoli ukończenie tego
szkolenia. Zakładamy , że po ukończeniu szkolenia ,po okresie przygotowawczym , zabiegi należy
zacząć wykonywać od początku pazdziernika bieżącego roku . Realnym celem jest wykonanie 4 do 5
zabiegów miesięcznie , co przy cenach rynkowych zwiększy przychód w skali miesiąca o ok. 25 % w
stosunku do okresu przed wprowadzeniem tych usług. Na osiągnięcie celu biznesowego dzięki
ukończeniu powyższego szkolenia , poprzez wzrost przychodów o ok. 25 % w skali miesiąca , należy
przyjąć termin od 01.10.2019 do 31.12.1019 r.

Cel edukacyjny
Wiedza – uczestnik szkolenia pozna rodzaje i techniki wykonania zabiegów z zastosowaniem toksyny
botulinowej i nici PDO, sposoby doboru typu zabiegu dla danego klienta , sposoby doboru sprzętu
jednorazowego i warunki anatomiczne do bezpiecznego użycia, jakich preparatów w konkretnych
przypadkach używać oraz jak w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami BHP przeprowadzać
poznane zabiegi. Pozna zasady stosowania zabiegów , jakie są wskazania i przeciwwskazania do
zabiegu , jak przygotować klienta do zabiegu , jak uzyskać optymalny efekt , jak przeprowadzać
wywiad z klientem przed przystąpieniem do zabiegu. Umiejętności - ukończenie szkolenia pozwoli na
samodzielne wykonywanie zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej i nici PDO. Dzięki wiedzy
teoretycznej oraz praktycznej zdobytej podczas ćwiczeń z modelkami , jakie zapewnia program tego
szkolenia , uczestnik nauczy się przeprowadzania wywiadu z klientem , przygotowania dokumentacji ,
doboru techniki i materiałów dla konkretnego klienta , bezpiecznego użycia preparatów i sprzętu
jednorazowego użytku , będzie potrafił ocenić efekty zabiegów oraz jak prowadzić pielęgnację.
Będzie umiał samodzielnie i kompleksowo obsłużyć klienta gabinetu w zakresie wykonania zabiegów
wypełniania kwasem hialuronowym i wolumetrii podporowej . Kompetencje społeczne - ukończenie
tego szkolenia pozwoli także na uzyskanie nowych kompetencji. Szkolenie zwiększy
odpowiedzialność i poczucie pewności podczas wykonywania poznanych technik. Pozwoli na
samodzielność i pewność , że wszystkie zabiegi z botuliną i nićmi PDO ,wykonuje zgodnie z
zasadami sztuki ii bezpieczeństwa ,zarówno klienta jak i swojego. Uczestnik kursu będzie mógł w
sposób kompetentny oceniać cele lub przeciwskazania do wykonania zabiegu dla danego klienta.
Szkolenie będzie miało wpływ na dalsze samokształcenie i rozwój osobisty. Dzięki nabytym na
szkoleniu kompetencjom i umiejętnościom , będzie mógł w sposób samodzielny , bezpieczny i
konkurencyjny wprowadzić nowe rodzaje zabiegów do oferty gabinetu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Rodzaje toksyny i nici PDO– charakterystyka i zastosowanie.
Formy nici PDO
Obszary twarzy i rodzaje defektów nadające się do korekty nićmi.
Główne miejsca iniekcji.
Techniki podawania nici w wypełnianiu bruzd i zmarszczek twarzy, oraz ust (bruzdy wargowonosowe, bruzdy marionetki, zmarszczki śmiechowe, kresy brody)
Przygotowanie do zabiegu – metody i zasady znieczulania.
Etapy wykonywania zabiegu.
Zasady stosowania technik łączonych.
Techniki korygujące
Przeciwwskazania do zabiegów.
Skutki uboczne.
Działania niepożądane.
Dokumentacja wymagana do przeprowadzenia zabiegu.

Przepisy prawne.

Preparaty i akcesoria używane w trakcie zabiegu,
Wywiad z klientem,
Dokumentacja medyczna,
Przygotowanie do zabiegu i sposoby znieczulenia,
Możliwe powikłania pozabiegowe,
Regulacje prawne oraz ubezpieczenie gabinetu.

Uczestnik szkolenia wykonuje samodzielnie, pod kierunkiem kosmetologa prowadzącego warsztaty,
zabiegi modelowania i wypełniania:
bruzd nosowo-wargowych
okolic oczu
Zmarszczki Marionetki
Lwia zmarszczka.
policzki PDO
zmarszczki mimiczne

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych pozwalających na
bezpiecznie i zgodne z zasadami podanie wypełniaczy HA w tym za pomocą kaniuli
(wykonanie zabiegu wypełnienia i modelowania twarzy kwasem hialuronowym
usieciowanym).

Grupa docelowa
Lekarze,
Kosmetolodzy,
Absolwenci studiów z obszaru nauk medycznych,
kosmetolodzy
kosmetyczki

Opis warunków uczestnictwa

Modelki do zabiegów praktycznych

Materiały dydaktyczne
Skrypty szkoleniowe, materiały audio wizualne ze szkolenia, certyfikaty

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

nici PDO haczykowe

2019-09-17

10:00

20:00

10:00

2

toksyna botulinowa w
zabiegach estetycznych

2019-09-18

10:00

20:00

10:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Patrycja Stebnicka

Obszar specjalizacji

specjalista kosmetologii i medycyny estetycznej

Doświadczenie zawodowe

12 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

8 lat prowadzenia działalności szkoleniowej

Wykształcenie

wyższe mgr, podyplomowe

Lokalizacja usługi
Adres:
Ziołowa 43/3
40-635 Katowice, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

