Wybielanie zębów Gdańsk
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

2019/10/18/12578/474653

Cena netto

700,00 zł

Cena brutto

700,00 zł

Cena netto za godzinę

175,00 zł

Cena brutto za
godzinę

175,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

4

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-13

Termin zakończenia
usługi

2019-11-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-10-18

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-06

Maksymalna liczba uczestników

2

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Usługi

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

BROADWAY BEAUTY ŻANETA
STANISŁAWSKA

Osoba do
kontaktu

Anna Baran

E-mail

dofinansowanie@broadwaybeauty.pl

Telefon

+48 510746484

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych,
umożliwiających samodzielne wykonywanie zabiegów wybielania zębów z użyciem specjalistycznego
preparatu PureLite i specjalistycznej lampy zabiegowej LED. W ramach kompetencji społecznych
Uczestnik będzie potrafił komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań,
przeprowadzić wywiad medyczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz
opisać spodziewane efekty zabiegu, a także skutki pozabiegowe, w tym możliwe reakcje alergiczne
oraz zalecany tryb postępowania pozabiegowego i pielęgnacji, jak również ustalić występowanie
przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Podczas szkolenia uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, samodzielnie
wykonują zabieg wybielania zębów. Kursanci poznają podstawy prawne zabiegu wybielania zębów,
procedury zabiegowe w gabinecie kosmetycznym, charakterystykę procesu wybielania oraz preparaty
stosowane do wybielania zębów, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie pacjenta do zabiegu
wybielania, aby zwiększyć efektywność wybielania. Uczestnicy w praktyce poznają zasady używania żelu
wybielającego, obsługiwać lampę stomatologiczną, zakładać spandeksy. Osoba szkolona wykonuje
zabieg na modelkach. Ćwiczenia praktyczne stanowią 90% zajęć.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kursant zdobywa wiedzę z zakresu profesjonalnego zabiegu wybielania zębów. Uczestnik zyskuje

umiejętności wykonywania zabiegu wybielania zębów poprzez pracę z Klientem zgodnie z procedurami
prawnymi, używanie profesjonalnych narzędzi i preparatów. W ramach kompetencji społecznych osoba
szkoląca się potraﬁ potraﬁł komunikować się z klientem w celu określenia jego potrzeb oraz oczekiwań,
przeprowadzić wywiad medyczny, przekazać klientowi wskazania i przeciwwskazania do zabiegu oraz
opisać spodziewane efekty zabiegu, a także skutki pozabiegowe, w tym możliwe reakcje alergiczne
oraz zalecany tryb postępowania pozabiegowego i pielęgnacji, jak również ustalić występowanie
przeciwwskazań wykluczających wykonanie zabiegu.

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest dla osób początkujących lub chcących podnieść swoje kwaliﬁkacje w tej
tematyce, które posiadają tytuł technika usług kosmetycznych i udokumentowane 3-letnie
doświadczenie zawodowe albo ukończone studia I lub II stopnia z zakresu kosmetologii, albo
ukończone studia medyczne na kierunku lekarskim, stomatologicznym lub pielęgniarskim.

Informacje dodatkowe
Aby zaliczyć szkolenie niezbędne jest spełnienie następujących wymagań: 100% obecność na
zajęciach realizowanych zgodnie z programem szkolenia, aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik
egzaminu sprawdzającego poziom uzyskanej wiedzy teoretycznej zgodnie z programem szkolenia,
pozytywna ocena nabytych umiejętności praktycznych na podstawie sposobu przygotowania i
wykonywania zabiegu kosmetologicznego w trakcie szkolenia oraz uzyskanego efektu końcowego.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Część organizacyjna. Część
teoretyczna - wskazania i
przeciwwskazania do zabiegu, zalecany
tryb postępowania pozabiegowego i
pielęgnacji. Część praktyczna samodzielna praca Uczestników na
modelkach pod okiem szkoleniowca.
Podsumowanie szkolenia.

Data
realizacji
zajęć
2019-1113

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

09:00

13:00

4:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Paulina Guzdaj

Obszar specjalizacji

Kosmetolog

Doświadczenie zawodowe

08/2018 - do nadal Broadway Beauty Gdańsk;
stanowisko: szkoleniowiec 10/2017-07/2018 –
Depilacja.pl; stanowisko: kosmetolog 09/201609/2017 – Laser Delux; stanowisko: kosmetolog
07/2016-09/2016 – Baltica Wellness&SPA;
stanowisko: kosmetolog

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniowiec Broadway Beauty

Wykształcenie

10/2014 – 07/2016 Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie; magister kosmetolog
10/2011 – 06/2014 Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie; licencjonowany
kosmetolog

Lokalizacja usługi
Adres:
al. gen. Józefa Hallera 9
80-401 Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Placówka Broadway Beauty.

Warunki logistyczne:

