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Szkolenie z przeszczepu
tłuszczu
Cena

4 000,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Praktyczne szkolenie dla lekarzy z technik przeszczepu tłuszczu.
Czym się wyróżnia:
1. Przewaga ćwiczeń praktycznych nad teorią
2. Praca na modelkach
3. Kameralne grupy uczestników
4. Certyfikat
5. Możliwość nabycia zestawów do przeszczepu tłuszczu
Terminy w Poznaniu:
1. 20 października 2019
2. 17 listopada 2019
3. 01 grudnia 2019
Szkolenie z lipofillingu obejmuje przygotowanie roztworu Kleina, przygotowanie sterylnych jednorazowych narzędzi na
stoliku (asystorze), przygotowanie pacjenta (przemycie obszaru dawczego oraz jałowe obłożenie chustami jałowymi), podanie
płynu Kleina, pobranie tłuszczu, oczyszczenie pobranego materiału, przygotowanie uzyskanego micro fat oraz sporządzenie
nano fata, podanie tłuszczu w miejsca biorcze.
Szkolenie z lipotransferu obejmuje także dokumentację medyczną i fotograficzną oraz zalecenia dla pacjenta po zabiegu.
Micro i nano fat szkolenie - pozwala każdemu uczestnikowi na wykonanie samodzielnego zabiegu od początku do końca,
dzięki temu po powrocie do domu może bez problemu wykonywać zabiegi lipofillingu w swoim gabinecie.
Istnieje możliwość przeszkolenia asysty - zaleca się wykonywanie zabiegu lipotransferu z asystą, a nie samemu.
Idealny układ to 2 osoby do asysty, jedna sterylna jedna niesterylna.
Jednak jedna asysta niesterylna to minimum do sprawnego i bezpiecznego wykonania zabiegu lipofillingu.
Szkolenia prowadzą:
dr
dr
dr
dr
dr

Kiwiński Piotr - Chełm
Mekle Henryk - Katowice
Rak Piotr - Gdańsk
Rosiński Włodzimierz - Poznań
Witwicki Tadeusz - Warszawa

terminy wkrótce
W celu zapisania się na szkolenie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, ze wskazaniem miejsca szkolenia i
prowadzącego
693 082 872
biuro@fatforbeauty.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Dr Kiwiński: Chełm (+ 4 000,00 zł )
dr Mekle: Katowice (+ 4 000,00 zł )
dr Rak: Gdańsk (+ 4 000,00 zł )
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dr Rosiński: Poznań (+ 4 000,00 zł )
dr Witwicki: Warszawa (+ 4 000,00 zł )
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