
 

 
05.-07. septembra 2013 

Opatija 

 

 

SISTEMSKO RAZMIŠLJANJE 
V BIODINAMIČNI 
ORTODONTIJI 
Več od ravnih zob – tretiranje obraza, zdravljenje telesa! 

Ta tečaj prikazuje, kako izkoristiti prednosti te filozofije in pri tem pustiti „telesni 

sistem“, da se sam organizira. Poudarek tega tečaja je na izvedbi 

vseobsegajoče ortodotije, kakršno si želi vse več naših pacientov. Kako z 

minimalnim trudom doseči maksimalen uspeh pri našem zdravljenju? Kako 

izkoristimo telesno moč za doseganje dolgoročno koristnega in stabilnega 

rezultata? 

Za tiste, ki šele začenjajo delati z Damon metodo, in tudi kot dober način za ponavljanje, smo na tem tečaju prvič 

pripravili „predtečaj“ s temami: „Uvod v pasivno ortodoncijo. Principi in osnove Damon filozofije“. 

 

Dr. Elizabeth Menzel 

Dr. Elizabeth Menzel, B.Ch.D. Univerza v Stellenboschu v Južnoafriški republiki, strokovna ortodontska izobrazba 

v ordinaciji dr. König-Tolla, Kronberg in univerzitetni kliniki v Kielu pod posebnim vodstvom prof. Bumanna s 

poudarkom na boleznih TMJ in njihovo terapijo. Že več kot 15 let dela v skupni ortodontsko-zobni ordinaciji v 

Herrschingu am Ammersee. Začasno delo v Veliki Britaniji in Vilniusu s pacienti s hudim obolenji čeljustnega 

sklepa. Predavateljica doma in v tujini od leta 2006. Od leta 2003 uporablja Damon sistem.  
 
 

URNIK TEČAJA: 
četrtek, 05. septembra 2013 
16:00 – 19:00 : predtečaj 
petek, 06. septembra 2013 
08:30 - 09:00 prijava 
09:00 - 17:00 tečaj 
sobota, 07. septembra 2013 
09:00 - 17:00 tečaj 

 

KOTIZACIJA (DDV Vključen): 
 Ortodonti: 400 EUR 
 Elitni ortodonti in njihovi asistenti: 300 EUR 
 specializanti: 200 EUR 
 Plačilo kotizacije na račun Alpeza d.o.o. Brežice 
 IBAN: SI56248009010129615 
 



 
KRAJ: 
Opatija – hotel Milenij 

 

PROGRAM SEMINARJA: 
Četrtek, 05. septembra 2013 

 Principi Damon filozofije in kaj je spremenila v ortodonciji 
Petek in sobota, 06.-07. septembra 2013 

 Celovita etiologija in diagnoza in biodinamični pristop v 
terapiji 

 Razumevanje oralne funkcije in nastajanje malokluzije 
 Potek terapije z Damon metodo: izbira breketov in 

pozicioniranje. zaporedje lokov, zaključek in sistemska 
spremljevalna terapija 

 Elastika korak po korak: kako, kaj, kje in zakaj 
 Postopki korak po korak v terapiji različnih malokluzij 
 Možnosti in omejitve Damon terapije 
 Terapija hudih primerov – olajšana 
 Stabilizacija rezultata 
 

DODATNE INFORMACIJE: 
Dodatne podrobnosti dobite pri svojem Ormco zastopniku 
Alpeza doo – alpex@mail.inet.hr ali na številko telefona ++386 
51614171 (Slavica Alpeza Staničić). 

 
HOTELSKA NAMESTITEV: 
Namestitev vsak udeleženec rezervira neposredno. 

Namestitev v hotelu Milenij bo po ugodnih cenah za vse 

udeležence. Rezervacija je možna na številko 

+38551278021 ali po mailu: info@milenijhoteli.hr 
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