Usługa - Wampirzy lifting + autologiczna fibryna
Wampirzy lifting + autologiczna fibryna

PLN

Numer usługi: 2021/05/27/10458/1061887
Dostawca usług: TREMENTI NATALIA PIOTROWSKA

GROCHOŁA
Miejsce usługi: Katowice
4.9/5 z 4884 ocen

Dostępność: Usługa otwarta

2 650,00 zł netto za
osobę
2 650,00 zł brutto za
osobę
265,00 zł netto za
osobogodzinę
265,00 zł brutto za
osobogodzinę

Forma świadczenia: stacjonarna
Status usługi: niezrealizowana

Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna

Tak

26.08.2021

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. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły kurs z
mezoterapii igłowej.
Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i
kosmetologów. Osoba chcąca wziąć udział w tym szkoleniu, musi posiadać
ugruntowaną wiedzę i praktrykę z zakresu mezoterapi igłowej. Weryfikacja
odbędzie się poprzez okazanie certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia
właściwego kursu.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

3

Data zakończenia rekrutacji:

25-08-2021

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
Przed zapisaniem się na usługę, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 500553796 lub 512826117 w celu
potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.
Osocze bogatopłytkowe oraz autologiczna fibryna (1 dzień )
Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego stosuje się w celu naturalnego odmłodzenia i regeneracji skóry. Osocze
bogatopłytkowe zawiera liczne czynniki wzrostu, które stymulują powstawanie nowego kolagenu i naczyń krwionośnych, a
także przyśpieszają powstawanie nowych komórek naskórka. W efekcie skóra się regeneruje, następuje poprawa jej
elastyczności, gęstości i napięcia, natomiast fałdy i zmarszczki ulegają wygładzeniu.
Skóra staje się lepiej ukrwiona i nawilżona, wyraźnie młodsza, a twarz nabiera blasku.
Zabieg polega na pobraniu krwi własnej pacjenta poprzez specjalny zestaw do pobierania krwi bezpośrednio do
specjalnych probówek, następnie probówki z zawartością krwi umieszcza się w specjalnej do tego celu wirówce
laboratoryjnej i wiruje z odpowiednią prędkością i czasie. Płytki krwi zostają oddzielone od pozostałych składników, a
następnie zagęszczone i zawieszone w osoczu krwi. Koncentrat bogatopłytkowy wraz z osoczem odciągany jest do
strzykawki. Odpowiednio przygotowany preparat osocza bogatopłytkowego wstrzykuje się do skóry w wybrane miejsca z
zastosowaniem techniki mezoterapii igłowej lub liniowo, wzdłuż zmarszczek i fałdów skóry, używając kremu
znieczulającego dla pełnego komfortu pacjenta. Zabieg z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego jest uznawany za
jeden z najbezpieczniejszych zabiegów medycyny estetycznej z uwagi na 100% biokompatybilność i immunologiczną

neutralność, dzięki czemu nie niesie za sobą ryzyka reakcji uczuleniowych, wysoka zaś skuteczność w osiągnięciu
zamierzonego efektu, związana jest z wysoką zawartością w osoczu bogatopłytkowym substancji odpowiedzialnych za
stymulację procesów naprawczych w skórze.
Oddzielnym zabiegiem dopełniającym do osoczabogatolytkowego z użyciem własnej krwi pacjenta jest Autologiczna
fibryna (AF-Autologous Fibrin), którą pozyskujemy z krwi pacjenta pobranej do odpowiedniej probówki, a następnie
umieszczając ją w wirówce laboratoryjnej i wirując z odpowiednią prędkością i czasie. Do uzyskanego w ten sposób osocza
bogatopłytkowego, dodaje się odpowiedni czynnik, który pozwala na utworzenie autologicznej fibryny, którą podajemy za
pomocą strzykawki i igły bezpośrednio do skóry w wybrane miejsca.
Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły kurs z mezoterapii igłowej.
Szkolenia są skierowane do lekarzy, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów. Szkolenie skierowane jest do osób, które
ukończyły kurs z mezoterapii igłowej.
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

Wampirzy lifting zajęcia teoretyczne
oraz praktyczne

26-08-2021

08:30

18:00

09:30

Egzamin wewnętrzny

26-08-2021

18:00

18:30

00:30

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Wampirzy lifting + autologiczna fibryna kurs przygotowuje do samodzielnego wykonania zabiegu wampirzego liftingu oraz
autologicznej fibryny.
Kompetencje społeczne uzyskane pozwolą na zrozumienie znaczenia komunikacji z klientem przy samodzielnym
wykonaniu zabiegu.
Efekty uczenia się
Kluczowe umiejętności, które osiąga uczestnik usługi.
- definiuje wskazania oraz przeciwwskazania do zabiegu wampirzego liftingu oraz autologicznej fibryny
- opracowuje holistyczną pielęgnacje po zabiegową;
- organizuje stanowisko pracy do wykonania zabiegu;
- organizuje niezbędne materiały do wykonania zabiegu;
- przeprowadza prawidłowo wywiad z pacjentem;
- wypełnia prawidłowo formularz karty i zgody klienta/pacjenta;
- wykonuje samodzielnie wolumetrię zabieg wampirzego liftingu
- wykonuje samodzielnie wolumetrię zabieg autologicznej fibryny
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 kosmetycznych,
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?

Kwalifikacje
Brak wyników.

Tak

Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

2 650,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 650,00 zł

Koszt osobogodziny netto

265,00 zł

Koszt osobogodziny brutto

265,00 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
Monika Chojnacka
Obszarem specjalizacji Moniki Chojnackiej jest
kosmetyka biała, peelingi chemiczne, procedury
zabiegowe, mezoterapia igłowa, mezoterapia
mikroigłowa, osocze bogatopłytkowe , fibryna
autologiczna.
Specjalizuje się w zabiegach anti – aiging i
odnowy biologicznej. Ukończyła szereg szkoleń
technicznych i aplikacyjnych między innymi :
karboksyterapia, plasme IQ, OPI, endermologia
LPG, mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia
igłowa, galwanizacja, jonoforeza, osocze
bogatopłytkowe, fibryna autologiczna, RF, HIFU,
infuzja tlenowa, liposukcja ultradźwiękowa,
dermo drenaż oraz wiele innych
Monika Chojnacka to absolwentka studiów
magisterskich na kierunku Kosmetologia w
Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach
Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w
gabinetach wykonując wyżej wymienione zabiegi

Kontakt

Natalia 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

Warunki uczestnictwa
Szkolenia są skierowane do lekarzy, dentystów, pielęgniarek, kosmetyczek i kosmetologów.
Informacje dodatkowe
Usługa zwolniona z VAT na podstawie Art. 43 ust.1, pkt. 26 lit.a Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
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