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Rodzaj

Kategoria / Podkategoria

Dofinansowanie

Usługa szkoleniowa

Zdrowie i medycyna / Medycyna
estetyczna i kosmetologia

Tak

2 500,00 zł netto za
osobę
2 500,00 zł brutto za
osobę
357,14 zł netto za
osobogodzinę
357,14 zł brutto za
osobogodzinę

08.12.2021

Informacje o usłudze
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupą docelową są kosmetolodzy, lekarze mający na celu poszerzenie
kwalifikacji zawodowych o nowe zabiegi.

Minimalna liczba uczestników:

1

Maksymalna liczba uczestników:

5

Data zakończenia rekrutacji:

06-12-2021

Liczba godzin usługi:

7

Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi:

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

Ramowy program usługi
Metodyka szkolenia:
Część teoretyczna – wykład prowadzącego
Część pokazowa prowadzona przez szkoleniowca/zabiegowca
Część praktyczna – uczestnik wykonuje zabiegi pod ścisłym nadzorem prowadzącego szkolenie
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu w języku polskim. Jesteśmy instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru
instytucji szkoleniowych.
PROGRAM SZKOLENIA:
Część I – teoretyczna, sesja Q&A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rodzaje nici PDO i ich zastosowanie
Zasada działania nici PDO
Zalety i efekty zabiegów z wykorzystaniem nici PDO w zabiegach rewitalizujących
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem nici PDO
Obszary (okolice zabiegowe) zastosowania nici PDO.
Wpływ nici PDO na tkankę skórną
Wywiad z pacjentem i pisemna zgoda na zabieg
Procedury epidemiczne podczas zabiegów estetycznych
Techniki zabiegowe
Na czym polega zabieg? – przygotowanie pacjenta do zabiegu
Niedogodności które mogą wystąpić podczas zabiegu

II. część pokazowa prowadzona przez szkoleniowca/zabiegowca
1. Przeprowadzenie konsultacji z pacjentem
2. Pokazanie technik zabiegowych
3. Omówienie zaleceń pozabiegowych z pacjentem
III. część praktyczna
1. Uczestnicy pod nadzorem prowadzącego szkolenie przeprowadzają konsultacje z modelem
2. Dobór odpowiednich techniki preparatów pod każdego pacjenta
Wykonywanie zabiegów pod ścisłym nadzorem prowadzącego szkolenie
Harmonogram usługi
Przedmiot / temat zajęć

Data realizacji zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba godzin

część teoretyczna

08-12-2021

10:00

12:00

02:00

część pokazowa

08-12-2021

12:00

13:00

01:00

część praktyczna

08-12-2021

13:00

17:00

04:00

Główny cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest wzrost wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na indywidualne wykonywanie zabiegu.
Umiejętne zdiagnozowanie pacjenta, dobranie odpowiedniej techniki zabiegowej oraz preparatu.
Efekty uczenia się
Uczestnik po szkoleniu będzie posiadał:
WIEDZĘ dotyczącą wykonywania zabiegów estetycznych z wykorzystaniem rewitalizujących nici PDO w okolicy zabiegowej:
twarz, szyja, dekolt, biust. Uczestnik pozyska wiedzę dotyczącą sposobów i technik zabiegowych wykorzystywanych przy
zabiegach estetycznych, uzyska wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do zabiegów estetycznych z
wykorzystaniem rewitalizujących nici PDO, zasad bezpieczeństwa jakie należy zachować przy wykonywaniu zabiegów.
Będzie wiedział jak prawidłowo przeprowadzić wywiad z pacjentem. Nauczy się na czym polega zabieg, niedogodności,
które mogłyby wystąpić podczas zabiegów. Pozna różnice pomiędzy poszczególnymi produktami stosowanymi w
iniekcjach.
UMIEJĘTNOŚCI - nabycie technik wykonywania zabiegów iniekcyjnych w obrębie twarzy, szyi, dekoltu, piersi. Uczestnik
będzie potrafił przeprowadzić wywiad z pacjentem, umiejętnie będzie potrafił wybrać właściwą technikę zabiegową oraz
właściwy preparat do wykonania określonego zabiegu w obrębie twarzy.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – Praktyczne doradztwo i konsultacje zabiegowe dla pacjentów z potrzebami zabiegowymi
kwasem hialuronowym. Uczestnik zdobędzie świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie poznanych zabiegów w
obrębie twarzy. Zdobyte kompetencje wpłyną na rozwój zawodowy uczestnika oraz pozycję zawodową i społeczną.
Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
Weryfikacja osiągniętych umiejętności, na podstawie przeprowadzonych podczas zajęć praktycznych czynności. Ocena
zastosowanej wiedzy w samodzielnie przeprowadzonym zabiegu.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Kwalifikacje
Brak wyników.

Cena

Tak

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto

2 500,00 zł

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto

2 500,00 zł

Koszt osobogodziny netto

357,14 zł

Koszt osobogodziny brutto

357,14 zł

Adres realizacji usługi
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, woj. wielkopolskie
siedziba Dermatic
Zajęcia poprowadzą
Paulina Choczaj
Szkolenia z zakresu kosmetologii estetycznej: kwas hialuronowy,
mezoterapia, lipoliza, nici pdo - 06/2019-02/2020
Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA, Konin
Szkolenia z zakresu zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych i
upiększających - 02/2014-12/2017
Centrum Nauki Biznesu ŻAK, Konin
Prowadzenie zajęć z zakresu kosmetologii i pracowni kosmetycznej w
policealnej szkole kosmetycznej - 09/2010-06/2018
Właściciel Holistic Beauty/Gabinet Kosmetologii Konin, Poznań/Konin - od 11/2008
Kontakt do trenera - szkolenia@dermatic.pl

Kontakt

Estera Rauchfleisch-Kaszak
email: szkolenia@dermatic.pl
tel: (+48) 575 331 667

Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
skrypt szkoleniowy
Informacje dodatkowe
Koszt usługi może wzrosnąć o VAT (23%) w przypadku konieczności naliczenia podatku, z tytułu kwoty dofinansowania
niższej niż 70%.

