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Süre
22.5 Saat (3 Gün x 7.5 Saat)
Öğretim Metodu
• Teorik anlatım
• Ders notları
• Temsilî maket model üzerinde uygulama
• Gönüllü model üzerinde uygulama
Dil
İngilizce (Türkçe çeviri olacaktır)
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Hakkında...

Onlarca Eğitim, Yüzlerce Kursiyer
Bilindiği gibi, Botulinum Toksin ve Dermal Dolgu kursları konusunda
Türkiye’nin öncü ve lider kuruluşu VESTA, uzun yıllardır yüzlerce hekime
bu konuda eğitimler verdi, vermeye de devam ediyor.
Avrupa Birliği normlarına uygun bir formatta verilen kursun müfredatı
da, yine bütünüyle AB’ye uyumlu hazırlandı. Kursun sertifikasyonu ise,
Birleşik Krallık’ta akredite bir eğitim kurumu olan Knightsbridge Academy
tarafından gerçekleştiriliyor.
Kurs sonunda, katılımcı hekimlere, Botulinum Toksin uygulamaları
konusunda “Level/Seviye 1” ve “Level/Seviye 2” sertifikaları; Dermal
Dolguda da yine “Level/Seviye 1” ve “Level/Seviye 2” sertifikaları veriliyor.
İngiliz, Türk veya bir başka ülkeden katılacak olan bütün hekimlere açık olan
eğitim, teorik ve uygulamalı bölümlerden oluşuyor.
Teorik eğitimler bütün katılımcılara aynı anda verilirken, uygulamalar küçük
gruplar halinde (7-9 kişi) yapılıyor. Hem teorik anlatımlar esnasında hem de
uygulamalı bölümde simultane Türkçe çeviri mevcut.
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Hakkında...

Zengin Eğitim İçeriği
“Botulinum Toksin Temel Eğitimi (Seviye-1)” kapsamında glabella, alın,
gözler, göz altı ve burun çevresi bulunuyor. “Botulinum Toksin İleri Seviye
(Seviye-2)” eğitimi ise, biraz daha kompleks konular içeriyor. Ayrıca, ileri
seviye botoks eğitimine, oral-fasiyal endikasyonlar ve tedavileri de dahil edildi.
“Dermal Dolgu Temel Eğitimi (Seviye-1)” eğitimi de yine bu üç günlük
eğitim kapsamında bulunuyor.
Bütün gelişmiş ülkelerde uygulanan eğitim yöntemlerinde olduğu gibi,
Botulinum Toksin’in etki mekanizması ve uygulanış yöntemi anlatılırken,
önce alın bölgesinden başlanmaktadır. Bunun sebebi ise gayet açıktır;
bu bölgedeki sinir ve damar yoğunluğunun düşük olması.
Her katılımcının mutlaka belli sayıda uygulama yapması, kursun başarısı ve
katılımcının özgüveni açısından çok önemli.
Bu kapsamda bir çok uygulama kursiyerler tarafından bizzat uygulanıyor.
Ancak bunun yanı sıra uygulama zorluğu ve deneyim gerekliliğine
bağlı olarak, bazı uygulamalar sadece eğitmenler tarafından yapılıyor,
katılımcıların izlemesi sağlanıyor.
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Hedefler

• Yüz anatomisinin anlaşılması, sinirlerin ve bağlı dokuların pozisyonlarının
vurgulanması, Botulinum Toksin A & Hyaluronik Asit uygulamalarının
güvenli ve etkin şekilde yapılabilmesi.
• BOTOX® doz ayarı ve konsantrasyon metodunun; etki şekli ve süresi,
absorbsiyonu, metabolizması ve vücuttan atılımının izah edilerek katılımcılar
tarafından anlaşılması.
• Hasta seçimi konusundaki önemli noktaların vurgulanması; anamnezin
önemi, Botulinum Toksin A & Hyaluronik Asit’in endikasyon ve
kontrendikasyonları.
• Botulinum Toksin A & Hyaluronik Asit kullanımı esnasında ve sonrasında
hasta yönetimi.
• Malzeme çeşitleri, uygulama metodu, çapraz enfeksiyon ve muhtelif
materyallerin kullanımı konularında, estetik uygulamalar yönünden beceri
kazanılması.
• Botulinum Toksin A & Hyaluronik Asit’in lokal ve sistemik
komplikasyonlarının yanı sıra, toksisite ve aşırı duyarlılık konularının
anlaşılması.
• Daha önce tamamlanmış çeşitli vaka çalışmalarının paylaşılması.
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Teorik

• Yüzün üst bölgesindeki uygun noktalara başarılı ve güvenli tedavi şeklinin
adım adım izah edilmesi
• Detaylı bir konsültasyonun ve anamnezin gerekliliği, nasıl yapılacağı;
tıbbi kayıtların tutulması ve risk yönetimi
• Derinlemesine bilginin yanı sıra yüz fizyolojisinin iyi bilinmesinin ve
yorumlanmasının, en iyi Botulinum Toksin A tedavi planını
belirlemek için önemi.
• Tartışma: Botulinum Toksin A ve diğer cerrahi olmayan gençleştirme
yöntemlerinin en iyi, en efektif tedavi kombinasyonunu belirleme.
• Yüz gençleştirme, yüz şekillendirme, buruşukluk ve kırışıklıkların azaltılması
konularında başarı prensipleri.
• Dermal Dolgu tipleri, hikayeleri, FDA onayı, etki mekanizmaları,
özellikleri, endikasyonları ve kullanımı.
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Uygulama

• Konsültasyon ve hesaplama
• Enjeksiyon bölgelerinin işaretlenmesi
• Kursiyerler tarafından temsilî uygulama
• Plastik fantom yüzler üzerinde pratik kazanılması
• Eğitmenler tarafından demonstrasyon
• Fantom kafalar ve gönüllü modeller üzerinde workshop & uygulama
Eğitimin pratik bölümünde, her katılımcı en az bir uygulama yapacak olup, bunun üzerine
ilave uygulamaların yapılabilmesi için VESTA elinden gelen çabayı gösterecektir.
Bazı uygulamalar ise zorluk ve model yeterliliğine bağlı olarak,
sadece eğitmenler tarafından yapılacak, katılımcıların izlemesi sağlanacaktır.
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Gülüş Tasarımında
Porselen Lamina Veneerler

İmplant Cerrahisinde Kemik ve Yumuşak Doku Yönetimi

Kadavrada İleri Cerrahi
Dr. Norbert Fock, Dr. Becen Demir

Prof. Dr. Aslıhan Üşümez

İmplantüstü Protez
Kursu

Çene Eklemi (TME) Rahatsızlıkları
ve Çözüm Yolları

Prof. Dr. M. Kemal Ünsal

Doç. Dr. Hanefi Kurt

Dişhekimliğinde Hipnoz Kursları
(Temel & İleri Seviye)
Prof. Dr. Muzaffer Ateş

Çeyrek yüzyıldır diş hekimliği biliminin hizmetinde
olan Vestiyer Yayın Grubu’nun bünyesinde, mezuniyet
sonrası diş hekimliği eğitimi konusuna odaklı
faaliyetler göstermek üzere bir birim oluşturmaya karar
verdiğimizde takvimler 2005 yılını gösteriyordu.

bir yanından binlerce katılımcı, bilgilerini tazelemek,
güncellemek ve güçlendirmek için VESTA
eğitimlerini tercih etti.
Yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin gibi
birçok merkezde eğitimler gerçekleştiren VESTA, diş
hekimlerine özel yurt dışı eğitim organizasyonlarının
da öncüsü oldu. Londra, Viyana, Los Angeles, Zürih,
Las Vegas, Lefkoşa gibi birçok şehirde onlarca eğitim
gerçekleştirdi.

Bu yeni birim için, Vestiyer’in “VEST”iyle Akademi’nin
“A”sının birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan
“VESTA” adını kullanmaya karar verdik.
VESTA | Vestiyer Akademi, ilk eğitimi 2006 yılında
düzenledi. Elbette Vestiyer Yayın Grubu’nun çeyrek
yüzyıllık birikimini de arkasına alan VESTA, çok kısa
sürede gelişerek, diş hekimlerinin büyük ilgi gösterdiği
eğitimleri dünya genelinde gerçekleştirmeye başladı.

Bugün kendi alanında Türkiye’de tartışmasız lider olan
VESTA’nın kendisi için belirlediği tek cümlelik
bir misyonu var:
Daha iyi bir diş hekimliği için, mezuniyet sonrası
sürekli eğitim.

VESTA, bugüne kadar diş hekimleri, diş teknisyenleri
ve hekim yardımcıları için yüzlerce eğitim semineri
ve konferans düzenledi. Türkiye’nin ve dünyanın dört
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Gösterdiğiniz ilgi ve güven için bütün
kalbimizle teşekkür ederiz.
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