
Z szacunku do człowieka



Firma Pathomed Sp. z o.o. działa nieprzerwanie na polskim rynku od 1996 roku. Do 2019 roku firma funkcjonowała pod nazwą
HYGECO POLSKA.

Firma Pathomed jest dostawcą specjalistycznego wyposażenia dla branży pogrzebowej i sektora medycznego. Naszym
klientom tak z branży pogrzebowej, medycznej, jak i funeralnej dostarczamy wyposażenie post-mortem, takie jak: komory
chłodnicze i mroźnicze na zwłoki, wózki podnośnikowe do obsługi komór chłodniczych, stoły do sekcji zwłok, stanowiska
do mycia zwłok, wózki do transportu trumien i zwłok, narzędzia sekcyjne, środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, fartuchy
ochronne), a także inne wyposażenie medyczne. W naszej ofercie kierowanej do służb funeralnych znajdują się również
specjalistyczne produkty chemii i kosmetyki pogrzebowej, preparaty do konserwacji zwłok – tzw. tanatopraksji (balsamacji),
specjalistyczne narzędzia, urny i worki na zwłoki. Jesteśmy również dostawcą specjalistycznych preparatów i urządzeń
do dezynfekcji pomieszczeń, narzędzi, karawanów itp.

Korzystając z wielopokoleniowych doświadczeń francuskiej firmy Hygeco, Pathomed jako pierwsza instytucja w Polsce zaczęła
organizować specjalistyczne szkolenia kierowane do przedsiębiorców pogrzebowych. Od wielu lat kształcimy służby
pogrzebowe między innymi w zakresie:

Tanatokosmetyka i toaleta pośmiertna – podstawowego przygotowania zwłok do pogrzebu

Laborant sekcyjny – nauki przeprowadzania sekcji zwłok

Tanatopraksja i wizaż – czasowej balsamacji zwłok

Tanatopraksja „MASTER” – kompleksowego przygotowanie ciała do pogrzebu z uwzględnieniem zabiegu tanatopraksji.

Przy organizacji specjalistycznych szkoleń i kursów współpracujemy z Francuskim Instytutem Tanatopraksji. Nasze programy
szkoleniowe są wzorowane na metodach wprowadzonych i stosowanych z sukcesem od wielu lat przez wyżej wymienioną
instytucję szkoleniową. Organizując kursy techniki sekcyjnej współpracujemy z najbardziej renomowanymi w Polsce
ośrodkami naukowymi, w tym z uniwersytetami medycznymi, zakładami patomorfologii, anatomii i medycyny sądowej.
Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe potwierdzone stosownymi dyplomami oraz
certyfikatami.



SZKOLENIE POD PATRONATEM FRANCUSKIEGO INSTYTUTU TANATOPRAKSJI

Szczegóły szkolenia

Program kursu obejmuje zagadnienia kompleksowego
przygotowanie ciała do pogrzebu z uwzględnieniem zabiegu
tanatopraksji. Tanatopraksja jest zabiegiem dezynfekcyjnym, po
którym ciało nie ulega procesom rozkładu. Jest metodą
przywrócenia ciału osoby zmarłej naturalnego wyglądu, niweluje
przykre elementy rozkładu takie jak silne wycieki, rozległe
zasinienia, nieprzyjemny zapach itp. Tanatopraksja obejmuje także
elementy toalety, rekonstrukcji i wizażu pośmiertnego – staranną
prezentację twarzy i odkrytych części ciała. Wykonanie zabiegu
tanatopraksji jest szczególnie ważne przy konieczności opóźnienia
daty pogrzebu – ciało poddane zabiegowi może przebywać
w temperaturze pokojowej przez kilka dni bez obawy, że zajdą
niekorzystne zmiany w wyglądzie zmarłego. Zabieg służy także
względom sanitarno-epidemiologicznym. W krajach Europy
Zachodniej 80-100% ciał osób zmarłych jest poddawane zabiegowi
tanatopraksji.

Teoria (wykłady i prezentacje multimedialne)

� Bezpieczeństwo i higiena przy pracy ze zwłokami –
czyli jak minimalizować ryzyko zakażenia w codziennej
pracy oraz pierwsza pomoc w przypadku zakłuć, zacięć
lub innego kontaktu z materiałem zakaźnym

� Fizjologia zwłok – czyli wszystko to, co dzieje się
z człowiekiem po śmierci. Wiele ciekawych faktów
z dziedziny medycyny sądowej i tanatologii
utrwalających dotychczasową wiedzę i obalających wiele
krążących mitów

� Profesjonalna kosmetyka pośmiertna – czyli czym się
różni od wizażu dla żywych, w jakim celu ją wykonujemy,
jakie kosmetyki kupić, a jakich unikać, czy kosmetyki dla
żywych sprawdzą się w prosektorium?

Praktyka:

� Prezentacja chemii pogrzebowej, oraz narzędzi i kosmetyków
wykorzystywanych w pracy w domu pogrzebowym. Postępowanie
ze zwłokami, postępowanie z elementami zaopatrzenia medycznego
znajdujących się w zwłokach.

� Przygotowanie zmarłego do pogrzebu:
Toaleta pośmiertna, techniki zamykania ust i oczu. Zabezpieczanie
zwłok przed wyciekami, techniki szycia, zabezpieczanie odleżyn, nie
zagojonych ran pooperacyjnych, miejsc po wkłuciach. Postępowanie
z ciałami po sekcji zwłok, ubieranie zwłok, podstawowa kosmetyka
pośmiertna.

� kształtowanie naturalnego
(spokojnego) wyrazu twarzy

� makĳaż no make-up (makĳaż,
który wygląda jakby go nie
było), korekcja przebarwień
i tuszowanie niedoskonałości
skórnych

� makĳaż pośmiertny dla kobiet
� makĳaż pośmiertny dla

mężczyzn

� pielęgnacja i malowanie
paznokci oraz pielęgnacja
zarostu

� rozległa dyskoloracja (np.
zwłoki zażółcone, całkowicie
zasiniona twarz)

� makĳaż osoby otyłej
� triki wizażowe (pomniejszanie

i powiększanie ust,
modelowanie bardzo
opuchniętej twarzy)

� Praca na ciałach, dodatkowo zajęcia na modelach szkoleniowych
(głowa z licznymi obrażeniami i całkowitą dyskoloracją).
Odbudowanie brakujących części twarzy, uzupełnianie ubytków.

Tanatokosmetyka i toaleta pośmiertna

Szkolenie odbywa się w formie zajęć teoretycznych
oraz zajęć praktycznych w prosektorium.

3 dni szkoleniowe
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SZKOLENIE POD PATRONATEM FRANCUSKIEGO INSTYTUTU TANATOPRAKSJI

Szczegóły szkolenia

Program kursu obejmuje procedury oraz etapy postępowania ze zwłokami podczas
wykonywania sekcji – część teoretyczna pozwoli na zapoznanie się z przepisami
prawnymi, sanitarnymi i BHP. Podczas zajęć praktycznych w specjalistycznej sali
sekcyjnej uczestnicy zajęć poznają anatomię i topografię narządów wewnętrzych, jak
prawidłowo odczytywać bieżące nieprawidłowości występujące w trakcie wydobywania
narządów zwłok ludzkich.

Pod nadzorem trenerów wykonają pierwsze zabiegi sekcyjne. Ważnym elementem
szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym funkcjonowaniem prosektorium.
Prosektorium, w którym odbywa się szkolenie, posiada Akredytację Polskiego
Towarzystwa Patologicznego oraz certyfikaty ISO. Kadra szkoleniowa to wysoko
wyspecjalizowana kadra naukowo-dydaktyczna.

Zakres zagadnień:
� Zasady BHP na stanowisku pracy i omówienie

możliwych zagrożeń
� Patomorfolog i laborant – zasady współpracy
� Prowadzenie prosektorium, przyjęcie, przygotowanie

dokumentacji sekcyjnej, wydanie zwłok
� Anatomia człowieka
� Techniki sekcyjne

Laborant sekcyjny

Szkolenie odbywa się w formie intensywnych warsztatów
– zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w prosektorium.

13 dni szkoleniowych
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Dziękuję za kurs. Oceniam na ocenę
celującą. Jeśli chodzi o miejsce
i materiały, to świetnie wszystko
przygotowane. Jeśli chodzi o osobę
prowadzącą, to jeszcze lepiej, duża
wiedza, przekazywana z łatwością
i pasją.

Adrian Kowalski



SZKOLENIE POD PATRONATEM FRANCUSKIEGO INSTYTUTU TANATOPRAKSJI

Prosektorium w pełni wyposażone.
Wykładowca komunikatywny,
posiadający dużą wiedzę na temat
tanatopraksji i wizażu. Czas
poświęcony na udział w tym
szkoleniu uważam za dobrze
wykorzystany.

Rafał Leśko

Szczegóły szkolenia

Program kursu obejmuje zagadnienia kompleksowego przygotowania ciała
do pogrzebu z uwzględnieniem zabiegu tanatopraksji. Tanatopraksja jest zabiegiem
dezynfekcyjnym, po którym ciało nie ulega procesom rozkładu. Jest metodą
przywrócenia ciału osoby zmarłej naturalnego wyglądu, niweluje przykre elementy
rozkładu takie jak silne wycieki, rozległe zasinienia, nieprzyjemny zapach itp.
Tanatopraksja obejmuje także elementy toalety, rekonstrukcji i wizażu pośmiertnego –
staranną prezentację twarzy i odkrytych części ciała. Wykonanie zabiegu tanatopraksji
jest szczególnie ważne przy konieczności opóźnienia daty pogrzebu – ciało poddane
zabiegowi może przebywać w temperaturze pokojowej przez kilka dni bez obawy, że
zajdą niekorzystne zmiany w wyglądzie zmarłego. Zabieg służy także względom
sanitarno-epidemiologicznym. W krajach Europy Zachodniej 80-100% ciał osób
zmarłych jest poddawane zabiegowi tanatopraksji.

Zakres zagadnień:
� Znaczenie tanatopraksji we współczesnym zakładzie

pogrzebowym
� Przepisy obowiązujące przy zabiegach ze zwłokami
� Bezpieczeństwo i higiena pracy
�Wyposażenie pomieszczenia do tanatopraksji
� Anatomia człowieka (zakres dla tanatoprakterów)
� Układ krwionośny
� Przygotowanie zwłok do zabiegu tanatopraksji
� Czynniki decydujące o wyborze naczyń krwionośnych
� Czynności po zabiegu tanatopraksji
� Dokumentacja zabiegów
� Elementy wizażu pośmiertnego

Tanatopraksja i wizaż

Szkolenie odbywa się w formie intensywnych warsztatów – zajęć
teoretycznych oraz zajęć praktycznych w prosektorium, gdzie każdy
z uczestników pod okiem specjalisty ma możliwość wykonania
poszczególnych etapów zabiegu.

Łącznie szkolenie obejmuje 50 godzin i odbywa się w systemie ciągłym.
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SZKOLENIE POD PATRONATEM FRANCUSKIEGO INSTYTUTU TANATOPRAKSJI

Małe grupy podczas szkoleń
sprawiają, że każdy z kursantów
może zadać nurtujące go pytania
oraz poćwiczyć omawianą tematykę.

Maria Kajetanowicz
Szczegóły szkolenia

Program kursu obejmuje zagadnienia kompleksowego przygotowania ciała
do pogrzebu z uwzględnieniem zabiegu tanatopraksji. Tanatopraksja jest zabiegiem
dezynfekcyjnym, po którym ciało nie ulega procesom rozkładu. Jest metodą
przywrócenia ciału osoby zmarłej naturalnego wyglądu, niweluje przykre elementy
rozkładu takie jak silne wycieki, rozległe zasinienia, nieprzyjemny zapach itp.
Tanatopraksja obejmuje także elementy toalety, rekonstrukcji i wizażu pośmiertnego –
staranną prezentację twarzy i odkrytych części ciała. Wykonanie zabiegu tanatopraksji
jest szczególnie ważne przy konieczności opóźnienia daty pogrzebu – ciało poddane
zabiegowi może przebywać w temperaturze pokojowej przez kilka dni bez obawy, że
zajdą niekorzystne zmiany w wyglądzie zmarłego. Zabieg służy także względom
sanitarno-epidemiologicznym. W krajach Europy Zachodniej 80-100% ciał osób
zmarłych jest poddawane zabiegowi tanatopraksji.

Zakres zagadnień:
� Tanatopraksja w przypadku opóźnionego pożegnania /

pogrzebu
� Uwarunkowania w przypadkach po sekcji zwłok, ciałach po

wypadkach, ze zmiażdżeniami – gdzie układ tętniczy nie
nadaje się do iniekcji

� Tanatopraksja ciał po dłuższym czasie od zgonu
� Tanatopraksja ciał dawców narządów i tkanek
� Tanatopraksja vs. współczesne leki
� Skuteczne balsamowanie przypadków z żółtaczką,

opuchniętych, zakażonych, w rozkładzie, otyłych i innych
� Zapobieganie niepożądanym sytuacjom – sinienie podczas

zabiegu, puchnięcie, rozkład pobalsamacyjny itp.
� Tanatopraksja ciał przeznaczonych do transportu

Szkolenie odbywa się w formie intensywnych warsztatów – zajęć
teoretycznych oraz zajęć praktycznych w prosektorium, gdzie każdy
z uczestników pod okiem specjalisty ma możliwość wykonania
poszczególnych etapów zabiegu.

Łącznie szkolenie obejmuje 50 godzin i odbywa się w systemie ciągłym.
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Tanatopraksja „MASTER”



Pathomed Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 34
05-092 ŁOMIANKI

tel. +48 22 751 37 44
e-mail: info@pathomed.pl

www.tanatopraksja.pl

Zapytaj nas o możliwość dofinansowania szkoleń
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