Usługa - Nici PDO
Nici PDO

PLN

Numer usługi: 2021/05/27/10458/1061878
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 4884 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

2 000,00 zł netto za
osobę
2 000,00 zł brutto za
osobę
200,00 zł netto za
osobogodzinę
200,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

25.08.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i
kosmetologów.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

24-08-2021

Liczba godzin usługi:

10

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi
Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego
1) Nici PDO (1 dzień)
Czas szkolenia: 10 h
PDO (polidioksanon) jest silnym syntetycznym włóknem, składającym się z jednego lub dwóch skręconych stałych włókien,
które po pewnym czasie rozpuszczają się w tkance.
Nić PDO stymuluje produkcję nowego kolagenu, wpływa na napięcie, sprężystość i elastyczność skóry, powodując łączenie
naturalnego kwasu hialuronowego.
Dzięki takiemu mechanizmowi działania, skóra w którą wprowadzimy nici PDO, staje się jędrniejsza, elastyczna i lepiej
nawilżona. Technika wprowadzania nici PDO opiera się na wykorzystaniu naturalnych linii napięcia skóry, co dodatkowo
powoduje efekt zbliżony do liftingu chirurgicznego. Dzięki niciom PDO możemy również ograniczyć siłę mięśni mimicznych
twarzy i uzyskać efekty estetyczne zbliżone do podania toksyny botulinowej – relaksacja mięśni i wygładzenie rysów
twarzy. Efekt estetyczny jest bardziej naturalny, niż po podaniu toksyny botulinowej, ponieważ nie unieruchamiamy mięśni
mimicznych, a wpływamy jedynie na osłabienie ich działania.
Podczas szkolenia nauczysz się stosować:
proste
skrętne
tornada
Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów.
Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Zajęcia teoretyczne - nici PDO

25-08-2021

09:30

12:30

03:00

Przerwa obiadowa

25-08-2021

12:30

13:30

01:00

Zajęcia praktyczne - aplikacja Nici
PDO

25-08-2021

13:30

19:00

05:30

Egzamin wewnętrzny

25-08-2021

19:00

19:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Nici PDO- kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu implantacji nici PDO.
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy
samodzielnym wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi:
- definiuje zagadnienia teoretyczne zabiegów takich jak: nici PDO
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do wykonania zabiegów takich jak: nici PDO
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową
- stosuje się do zasad BHP przy wykonywaniu zabiegów takich jak: nici PDO
- wykonuje zabiegi takie jak: nici PDO
- przygotowuje odpowiednie materiały do wykonywania zabiegów takich jak: nici PDO
Kompetencje społeczne uzyskane podczas szkolenia uświadomiły znaczenie komunikacji z klientem przy samodzielnym
wykonaniu zabiegu. Uczestnik kursu potrafi we właściwy sposób przeprowadzić rozmowę z klientem informując go o celu
prowadzonego zabiegu, o stosowanych metodach, narzędziach i środkach, o wskazaniach i przeciwwskazaniach
wynikających z wykonanego zabiegu zgodnie z posiadaną wiedzą, z zachowaniem pełnego komfortu i bezpieczeństwa
klienta. Ukończony kurs pozwoli na wprowadzenie nowej usługi do portfolio oferowanych zabiegów kosmetologicznych,
podniesienie atrakcyjności salonu kosmetycznego/gabinetu lekarskiego poprzez zwiększenie liczby oferowanych
zabiegów.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Egzamin wewnętrzny
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

2 000,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 000,00 zł

Koszt osobogodziny netto

200,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

200,00 zł

Adres realizacji usługi
ul. Wincentego Wajdy 10, 40-175 Katowice, woj. śląskie
Sala szkoleniowa do zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
Wi-fi

Zajęcia poprowadzą
Katarzyna Procko
Kosmetologia estetyczna -kwas hialuronowy usieciowany w wypełnieniach i wolumetrii -nici PDO,
CoGI -osocze bogatopłytkowe, fibryna autologiczna -botoks, mezobotoks, nadpotliwość mezoterapia igłowa
Ukończenie studiów o kierunku Kosmetologia oraz ukończenie kilkudziesięciu szkoleń
specjalistycznych z zakresu medycyny estetycznej zakończonych otrzymaniem tytułu Instruktora
Kosmetologii Estetycznej. Prowadzenie własnego salonu kosmetologii estetycznej w woj.
opolskim od 3 lat.
Studia o kierunku Kosmetologii oraz kilkadziesiąt szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny
estetycznej.
Prowadzenie szkoleń z zakresu kosmetologii estetycznej od 2 lat. Kontynuacja własnego
doszkalania w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji.

Kontakt

Natalia Piotrowska-Grochoła
email: natalia@trementi.pl
tel: (+48) 509 670 833

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notatnik, długopis, skrypt szkoleniowy, materiały niezbędne do realizacji części praktycznej szkolenia

