PROGRAM SZKOLENIOWY
PLAZMA
LIFTING BEZ SKALPELA

1 DZIEŃ | 2500 pln

Diamond Line
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W pakiecie szkoleń, zawarte są materiały szkoleniowe oraz modelki
do ćwiczeń. Po zakończeniu szkolenia, klient otrzymuje certyfikat
w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz angielskim.

•
•
•

międzynarodowy certyfikat,
dyplom,
skrypty edukacyjne.

NAJNOWSZA GENERACJA
W DZIEDZINIE MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ.
Plazma generuje mikro wiązki i nie powoduje przepływu prądu przez ciało człowieka.
Jest to możliwe dzięki działaniu specjalistycznych częstotliwości prądu dla wywołania plazmy.
Niezwykle istotne jest to, w szczególności dla osób, które nie mogą decydować się na zabiegi,
podczas których prąd przepływa w głąb ciała pacjenta.
Bardzo bezpieczna metoda, dzięki której bez problemu można przeprowadzić zabiegi w
okolicach narządu wzroku nie uszkadzając przy tym nerwów.

Zalety terapi
Ogromną zaletą zabiegu plazmowego jest fakt,
że bezpośrednio po nim występuje jedynie opuchnięcie
i zaczerwienienie skóry, ustępujące całkowicie do 7 dni,
a już na drugi dzień po zabiegu można powrócić do
swoich codziennych aktywności.
Zabieg można połączyć ze wszystkimi zabiegami
pielęgnacyjnymi.

•
•
•
•
•
•
•
•

daje na aż 70% efekt widoczny zaraz po zabiegu,
umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie,
umożliwia poruszanie powiekami nawet w trakcie
wykonywania zabiegu,
operator posiada pełną kontrolę w trakcie całego
procesu,
zabieg nie wymaga nakładania nakładek 		
nagałkowych w trakcie przebiegu zabiegu,
sam zabieg nie prowadzi do stanów zapalnych
i nekrozy otaczających tkanek,
możliwość zastosowania zabiegu na wszystkie
fototypy skóry,
dla osiągnięcia ostatecznego efektu należy wykonać
1-3 zabiegi w odstępie 1 miesiąca.

Zabieg jest bezbolesny.
Dla zwiększenia komfortu pacjenta,
wykonuje się go w miejscowym
znieczuleniu. Czas wykonywania
zabiegu uzależniony jest od miejsca
i rozległości zmian poddawanych
leczeniu.

Drugiego lub trzeciego dnia może, choć nie musi,
wystąpić niewielki obrzęk okolicy poddanej
zabiegowi. Operator może poprosić pacjenta
o zamykanie i otwieranie oczu podczas zabiegu
i „na żywo” obserwować efekty swojej pracy.
Procedura ta wykonywana jest przez wykonywanie
niewielkich punktów na powierzchni skóry poprzez
plazmę generowaną z urządzenia.
Każdy w odległości ok. 0,5 mm jeden od drugiego,
pozwalając zachowywać perfekcyjną plastyczność
w ruchu powieki, ąż do zakończenia procedury.

WSKAZANIA
DO ZABIEGU
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

plastyka powiek – blefaroplastyka – bez
skalpela,
utrwalone zmarszczki wokół oka: powieka
dolna oraz „kurze łapki”,
zmarszczki wokół ust tzw. „zmarszczki
palacza”,
zmarszczki okolica ucha,
drobne zmarszczki różnych okolic ciała: twarz,
szyja, likwidowanie wiotkiej skóry w okolicy
łokci, kolan,
leczenie hiperkeraozy, czyli nadmiernego
rogowacenia naskórka
plamy soczewicowate, przebarwienia,
zmiany skórne typu: naczyniaki rubinowe,
brodawki płaskie, brodawki łojotokowe,
włókniaki, kurzajki, rogowacenie słoneczne,
kępki żółte powiek,
blizny i rozstępy,
zmiany trądzikowe, leczenie wspomagającego
trądziku oraz w zabiegach usuwania blizn po
trądzikowych.

PROGRAM NAUCZANIA PLAZMA - LIFTING BEZ SKALPELA

Dzień I: 8h TEORIA / PRAKTYKA
•

Podstawy anatomii niezbędne do przeprowadzenia zabiegu z użyciem plazmy

•

Charakterystyka, rodzaje i działania urządzenia

•

Obszary zabiegowe

•

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

•

Typy defektów poddawanych zabiegowi z plazmy

•

Preparaty i akcesoria używane w trakcie zabiegu

•

Wywiad z klientem – dokumentacja (formularz świadomej zgody)

•

Przygotowanie klientki do zabiegu i sposoby znieczulenia obszaru zabiegowego

•

Omówienie technik oraz obszaru pracy

•

Przygotowanie do zabiegu

•

Omówienie pielęgnacji pozabiegowej oraz domowej

•

Praktyczny pokaz na klientce liftingu powieki

•

Samodzielna praktyka kursantki pod nadzorem szkoleniowca (okolica powiek, zmarszczki palacza usuwanie
włókniaków/ brodawki)

•

Ćwiczenia na modelkach

POSTAW NA ROZWÓJ.
OSIĄGNIJ SUKCES RAZEM
Z DIAMOND LINE
Dzięki zajęciom praktycznym i teoretycznym,
już na samym początku zaczniesz zgłębiać wiedzę,
umożliwiającą Ci dobry start w wykonywaniu zabiegów.

