
 

2. Toksyna botulinowa dolnej części twarzy 

 

Dla kogo? Dla lekarzy wykonujących już zabiegi z toksyną botulinową i mających zręczność 

w podawaniu toksyny w innych okolicach. 

Tematyka: Część teoretyczna i praktyczna dotycząca ostrzykiwania dolnej części twarzy. 

Zmarszczki palacza, powiększanie czerwieni wargowej, marmurkowata broda, podnoszenie 

czubka nosa, zmniejszenie bruzd nosowych, podnoszenie kącików ust, zmniejszanie lini 

marionetek, leczenie uśmiechu dziąsłowego, leczenie asymetrii twarzy, leczenie niektórych 

postaci bruksizmu.   

Leczenie w rozcieńczeniach, dla kogo i dlaczego? 

Efekty szkolenia: 
 
Wiedza: 
 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą anatomii dolnej części twarzy oraz zastosowania 
toksyny botulinowej, 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do zabiegu 
ostrzykiwania toksyną botulinową, 

 Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg ostrzykiwania dolnej części 
twarzy z uwzględnieniem różnic anatomicznych w tym okolicy ust, bruzd nosowo-
wargowych, brody, żuchwy, 

 Uczestnik posiadł wiedzę z wybranych jednostek chorobowych wykorzystujących 
toksynę botulinową do procesu leczenia w dolnej części twarzy (bruksizm, wybrane 
choroby neurologiczne wpływające na występowanie asymetrii twarzy), 

 Uczestnik potrafi prawidłowo napisać i wypełnić kartę pacjenta oraz zgodę na zabieg, 

 Uczestnik potrafi opisać prawidłowo przebieg zabiegu oraz postępownie po 
ostrzyknięciu, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo określić działania  niepożądane  po zabiegu i sposób ich 
leczenia 

 
Umiejętności: 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać mapowanie iniekcji toksyny botulinowej, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać zabieg ostrzyknięcia toksyny botulinowej 
w standardowych dawkach i w rozcieńczeniu, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaordynować dalsze leczenie i postępowanie po zabiegu. 

 Uczestnik potrafi zastosować terapie łączone w odpowiedniej chronologii i schemacie 
leczenia. 



 
Kompetencje społeczne : 

 Uczestnik szkolenia działa według najwyższych standardów postępowania medycznego 
poprzez swoją postawę i wiedzę, 

 Uczestnik jest pracownikiem samodzielnym, potrafiącym zaplanować i wdrożyć 
odpowiedni  indywidualny plan zabiegowy dla danego pacjenta. 

 Uczestnik szkolenia poprzez własny rozwój jest wysoko ocenianym specjalistą. 
 
Program: 

  1.  Anatomia dolnej części twarzy, 
  2.  Omówienie podstawowych schorzeń i chorób dotyczących tematu szkolenia, 
  3.  Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegu iniekcji toksyny botulinowej, 
  4.  Indywidualizacja mapowania iniekcji, 
  5.  Omówienie możliwych powikłań po zabiegu, 
  6.  Przygotowanie pacjenta do zabiegu – wywiad, karta pacjenta, mapowanie iniekcji, 
   7.  Praktyka - wykonywanie zabiegów ostrzykiwania toksyną botulinową w różnych 
proporcjach i rozcieńczeniach. 
 
Zajęcia odbywają się w grupie min 10 osób. 
Cena: 1900 zł 

Prowadzący: dr n.med. Anita Radłowska 

Miejsce kursu: Akademia Felicita, Zabrze ul Sienkiewicza 36 

 


