
Udelež ite  se
spletnih ClearCorrect

izobraževanj  v  2023



cad-cam@dentalia.si

01/583 77 50

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Journey Course

PRIJAVE ZBIRAMO NA:

1. SREČANJE
- zdravljenje z nevidnimi ortodontskimi

opornicami (alignerji)
- osnove ortodontije

- razumevanje premikov zob
- določitev načrta zdravljenja

2. SREČANJE
- zajemanje fotografij

- potrditev načrta
- navodila ekipi za planiranje načrta

3. SREČANJE
- potrditev načrta zdravljenja

- uporaba programa ClearPilot
- prikaz praktičnih primerov

4. SREČANJE
- nameščanje engagerjev (nosilcev)

- nasveti in triki
- prikaz praktičnih primerov

- interaktivna diskusija

TERMINI:

1. TERMIN
2. marec - 23. marec 2023

2. TERMIN
4. maj - 25. maj 2023

3. TERMIN
21. september - 12. oktober 2023

4. TERMIN
9. november - 30. november 2023

Vsi termini so vsebinsko enaki in
potekajo v obliki štirih spletnih

srečanj v živo

ob četrtkih od 18:00 do 20:00 

CENA:
380€ z DDV

*Izobraževanje ni pogoj za pričetek dela s ClearCorrect zdravljenjem.

Izobraževanje, primerno za vse zobozdravnike, ki
pričenjajo s ClearCorrect.

PREDAVATELJ:
Dr. Gabriel Dolci 

in drugi Push Orthodontics predavatelji.



Propel  Course
Izobraževanje, primerno za tiste, ki so se že udeležili začetnega
Journey izobraževanja ali pa imajo že nekaj izkušenj z uporabo

ClearCorrect in želijo svoje znanje še nadgraditi.

cad-cam@dentalia.si

01/583 77 50

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

PRIJAVE ZBIRAMO NA:

TERMINI:

1. TERMIN
1. marec - 15. marec 2023

2. TERMIN
3. maj - 17. maj 2023

3. TERMIN
8. november - 22. november 2023

Vsi termini so vsebinsko enaki in
potekajo v obliki treh spletnih

srečanj v živo

ob sredah od 18:00 do 19:30 

CENA:
380€ z DDV

*Izobraževanje ni pogoj za pričetek dela s ClearCorrect zdravljenjem.

1. SREČANJE
- obravnava srednje zahtevnih primerov

- diagnoza zahtevnejših primerov
- biomehanika srednje težkih primerov

- nastavitve vaših preferenc

2. SREČANJE
- izdelava načrta za srednje zahtevne

primere z ClearPilot
- primeri Razreda I in Razreda II

- Bite ramps in precision cuts

3. SREČANJE
- interdisciplinarne metode z alignerji in

pasti teh metod
- revizija in retencija

- nasveti in triki

Dr. Daniel Neves,
Dr. Marwa Arzoky

PREDAVATELJA:


