
Szkolenie z ultradźwięków (kawitacja + sonoforeza) 

 

CKZiU „Medyk” realizuje autorski program kształcenia. Szkolenie obejmuje zajęcia 

teoretyczne i praktyczne. Kursant otrzymuje certyfikat upoważniający do wykonywania 

zabiegów z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej oraz skrypt edukacyjny. 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu 

bezpiecznego i zgodnego z zasadami wykonywania zabiegów z wykorzystaniem fali 

ultradźwiękowej.  

 

Program nauczania 

1. Omówienie biologicznego działania ultradźwięków. 

2. Zapoznanie z urządzeniem do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem fali 

ultradźwiękowej. 

3. Omówienie wskazań o przeciwwskazań do zabiegów kawitacji i sonoforezy. 

4. Omówienie ampułek oraz preparatów sprzęgających. 

5. Schemat zabiegów kawitacji i sonoforezy kawitacyjnej i głowicami. 

6. Omówienie budowy skóry oraz karty klienta. 

7. Przygotowanie skóry do zabiegów kawitacji i sonoforezy. 

8. Pielęgnacja skóry po zabiegu kawitacji i sonoforezy. 

9. Omówienie procedur dezynfekcji narzędzi pracy. 

 

Efekty 

1. Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych na temat zasad bezpiecznego 

przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem fali ultradźwiękowej. 

2. Nabycie wiedzy i umiejętności profesjonalnego przeprowadzenia wywiadu z klientem. 

3. Szansa wdrożenia nowej oferty oraz możliwość zwiększenia obrotów ze sprzedaży 

nowych usług  w salonie kosmetycznym. 

Podczas szkolenia zabiegi wykonujemy na urządzeniach przeznaczonych do użytku 

profesjonalnego. Zabiegi wykonywane są w obrębie twarzy szyi i dekoltu oraz wybranych 

częściach ciała. 

Aparat wykorzystuje falę ultradźwiękową sprężystą o częstotliwości powyżej górnej granicy 

słuchu człowieka, przekraczającej 20.000 Hz. Działanie fali ultradźwiękowej porównywalne 

jest do mikromasażu tkankowego oraz wykazuje wyraźne działanie biostymulujące. 

 



Działanie biologiczne ultradźwięków: 

- mikromasaż tkanek, 

- usprawnienie przemiany materii i oddychania tkankowego, 

- zwiększenie przenikalności błon komórkowych – zjawisko sonoforezy, 

- oczyszczenie skóry – zjawisko kawitacji, 

- rozszerzenie naczyń krwionośnych, rozgrzanie tkanek, 

- hamowanie procesów zapalnych. 

 

Zabiegi przeprowadzane na szkoleniu 

1. Peeling kawitacyjny - oczyszczanie, usuwanie martwych komórek naskórka. 

2. Mikromasaż - prasowanie zmarszczek. 

3. Sonoforeza kawitacyjna - wprowadzanie preparatów z substancjami biologicznie 

czynnymi. 

4. Sonoforeza głowicami - wprowadzanie preparatów z substancjami biologicznie czynnymi 

z wykorzystaniem preparatu sprzęgającego. 

 

Cena szkolenia: 380 PLN 

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie. 

Czas trwania szkolenia do 6 godzin zegarowych (7h lekcyjnych). 

 


