
 

4. Lifting hialuronowy twarzy 

Dla kogo? 

Dla zaawansowanych lekarzy z uwagi na iniekcję w różnych okolicach twarzy oraz lekarzy po 

studiach podyplomowych. 

Tematyka: Część teoretyczna dotycząca prawidłowych proporcji twarzy i sposobów 

odtwarzania wizerunku sprzed 10, 20, 30 lat. Nauka podawania kwasu hialuronowego 

w najbardziej strategicznych obszarach twarzy za pomocą igły/kaniuli. Nauka ostrzykiwania 

w wersji de minimum i maximum.    

Dodatkowo hialuronowy lifting 3-D - dlaczego pacjent i lekarz nie widzą tego samego? 

Efekty szkolenia: 

Wiedza: 
 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą anatomii górnej i dolnej części twarzy, 

 Uczestnik posiadł wiedzę dotyczącą wskazań i przeciwwskazań do zabiegu 
ostrzykiwania kwasem hialuronowym, 

 Uczestnik posiadł wiedzę na temat poszczególnych typów kwasów hialuronowych, 

 Uczestnik potrafi samodzielnie zaprojektować zabieg ostrzykiwania twarzy za pomocą 
różnej ilości materiału i różnej techniki wstrzykiwania (igła, kaniula), 

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

 Uczestnik potrafi opisać prawidłowo przebieg zabiegu oraz postępowanie po 
ostrzyknięciu, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo określić działania niepożądane po zabiegu i sposób ich 

leczenia. 

Umiejętności: 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać mapowanie iniekcji kwasem hialuronowym, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo wykonać zabieg iniekcji kwasem hialuronowym, 

 Uczestnik potrafi prawidłowo zaordynować dalsze leczenie i postępowanie po zabiegu. 
 

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 twarzy, punkty strategiczne dla liftingu, 
2. Omówienie podstawowych procesów wpływających na zmianę wyglądu twarzy po 30, 40, 

50, 60 roku życia, 
3. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do zabiegów w poszczególnych grupach 

wiekowych, 
4. Indywidualizacja iniekcji, 
5. Omówienie możliwych powikłań po zabiegu,  

6. Przygotowanie pacjenta do zabiegu – wywiad, karta pacjenta, mapowanie iniekcji, 
7. Praktyka - wykonywanie zabiegów ostrzykiwania kwasem hialuronowym 

 
Cena: 2400 zł. 

Prowadzący: dr n. med. Anita Radłowska 

 


