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SODOBNI PRISTOP PRI REŠEVANJU MIOFUNKCIONALNIH TEŽAV

Primeri zdravljenja z MRC aparati
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MRC PRAKTIČNI TEČAJ 
Popolni sistem za diagnosticiranje in zdravljenje malokluzije

Za optimalno apliciranje miofunkcionalne ortodontije v vašo prakso, 
prihaja k nam tečaj v skupni organizaciji in sodelovanju s podjetjem 
Myofunctional Research Co.Tečaj je namenjen vsem splošnim 
zobozdravnikom in ortodontom, ki se s sistemom srečujejo prvič pa tudi 
tistim, ki sistem že uporabljajo.

 
Cilj tečaja je pridobitev znanja za zobozdravnika ter celotno ekipo. 
Svetujemo vam, da se tečaja skupaj z vami udeležijo tudi vaši asistenti.
Tečaj bo vodil strokovni svetovalec iz Nizozemske, Marc De Rooij. 
 
Prijavite se že danes! 
 
Skozi tečaj se boste naučili prepoznati različne ustne navade in njihove 
povezave z malokluzijo. Naučili vas bomo zasnove načrta zdravljenja in 
kako začeti z miofunkcionalnim zdravljenjem. 

Med drugim bomo obravnavali tudi teme o komunikaciji s pacientom, 
motiviranju k nošenju aparata ter medsebojnim sodelovanjem in teme o 
nadzorovanju poteka zdravljenja. 

Po udeležbi tega tečaja, boste znali prepoznati ustrezne paciente in 
začeti miofunkcionalno zdravljenje pri različnih indikacijah.  

Kontakt: 
DentaGo d.o.o.,

Ljubljanska 12f, Trzin 
Pokličite nas: 041 306 300 

www.dentago.si



Miljoni otrok po svetu se soočajo z malookluzijo in težavami z 
maksilofascialnim razvojem. Medtem, ko povpraševanje za zgodnejšo 
obravnavo malokluzije strmo narašča, je še vedno večina mladostnikov 
obravnavana prepozno. Skozi tečaj boste osvojili vse potrebne spretnosti 
za učinkovito, zgodnje in minimalno invazivno zdravljenje pacientov v 
starosti 5-15 let.

Pregled tem 
•	 Razlaga različnih ustnih navad in načinov kako jih prepoznati
•	 Razlaga različnih načinov zdravljenja.  
•	 Razlaga Myobrace in myOSA sistemov, vključno s kliničnimi primeri.
•	 Kako začeti zdravljenje prvih pacientov.
•	 Posvet s pacientom.
•	 Myobrace Activities Program. 
•	 Članstvo in MCP Program. 

Kaj potrebujem?
Vsi potrebni členi za tečaj bodo priskrbljeni. 
Ob koncu tečaja prejmete tudi certifikat in potrdilo o udeležbi. 

NAMEN TEČAJA

[Petek, 1. junija 2018 s pričetkom ob 9. uri]
[Zdravniška zbornica Slovenije] 
[Dunajska cesta 162, Ljubljana] 
 
Prijave na info@dentago.si

Komu je tečaj namenjen? Splošni zobozdravniki, ortodonti ter drugi 
specialisti in klinično osebje.  
Jezik tečaja? Angleščina
Cilji tečaja? Pridobivanje in širjenje znanja o miofunkcionalni ortodontiji. 
Prepoznavanje različnih ustnih navad in razumevanje posledic.

Cena tečaja 90,00€ (+ DDV)


