Fibryna bogatopłytkowa
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/06/25/21271/419426

Cena netto

1 016,26 zł

Cena brutto

1 016,26 zł

Cena netto za godzinę

145,18 zł

Cena brutto za
godzinę

145,18

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

7

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-09-11

Termin zakończenia
usługi

2019-09-11

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-06-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-03

Maksymalna liczba uczestników

5

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

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

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej
Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C.

Osoba do kontaktu

Sara Osiowa

E-mail

osiowa@dermatic.pl

Telefon

575331667

Cel usługi
Cel edukacyjny
* Wiedza : Zaznajomienie z wskazaniami i przeciwskazaniami do zabiegu przygotowanie się do
wykonania zabiegu * Umiejętności : dobór odpowiedniego preparatu zastosowanie odpowiedniej
technikę iniekcji na obszar poddawany zabiegowi prawidłowa reakcja w sytuacji zagrożenia
*Kompetencje społeczne: świadomość poziomu swojej wiedzy i zdobytych umiejętności świadomość
potrzeby kształcenia i doszkalania się

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Część teoretyczna:
Omówienie produktów i technik
Procedury zabiegowe
Wskazania i przeciwskazania
Kwalifikacja pacjentów do zabiegu
Omówienie poszczególnych etapów
Zasady postepowania po zabiegu
Powikłania
Część praktyczna:
Odmładzanie i rewitalizajca skóry:
Twarz

Szyja
Dłonie
Dekolt

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
* Wiedza :
zna wskazania i przeciwskazania do zabiegu
wie jak przebiegają naczynia tętnicze
wie jak przygotować się do wykonania zabiegu
* Umiejętności :
potrafi dobrać odpowiedni preparat do potrzeb
potrafi zastosować odpowiednią technikę iniekcji obszar poddawany zabiegowi
umie reagować w sytuacji zagrożenia
*Kompetencje społeczne:
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i zdobytych umiejętności
rozumie potrzebę kształcenia i doszkalania się

Grupa docelowa
Grupą docelową są kosmetyczki, kosmetolodzy, lekarze mający na celu poszerzenie kwaliﬁkacji
zawodowych o nowe zabiegi i/lub przygotowujący się do dalszych szkoleń z zakresu zabiegów
estetycznych.

Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest wykształcenie kierunkowe z dyplomem zawodowym ; technik usług
kosmetycznych, kosmetolog, pielęgniarka, lekarz ,ukończony kurs mezoterapii igłowej oraz osocza
bogatopłytkowego.

Materiały dydaktyczne
skrypt szkoleniowy

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Część teoretyczna

2019-09-11

10:00

12:00

2:00

2

Część praktyczna

2019-09-11

12:00

17:00

5:00

Osoby prowadzące usługę

Imię i nazwisko

Marta Dymek

Obszar specjalizacji

Kosmetologia Estetyczna

Doświadczenie zawodowe

Kosmetyczka La Visage - 2005-2006
Kosmetyczka Centrum Odnowy i Witalizacji 20072008 Studio Kabaty 2008-2009 Kosmetolog
Tuan Day Spa 2009-2010 Szkoleniowiec / trener
Bionantech Cosmetisc 2010 - 2012 Właściciel Fenix Beauty Instytut Kosmetologii od 2012
Trener MEAA Esthetic Solutions od 2015

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniowiec/ trener Bionantech Cosmetisc
2010 - 2012 MEAA Esthetic Solutions od 2015

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Magister (Mgr),
Kosmetologia estetyczna 2006 - 2010

Lokalizacja usługi
Adres:
Jana Henryka Dąbrowskiego 77A
60-003 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Nobel Tower

Warunki logistyczne:

