
Odgovore na teh 20 vprašanj vnesite v email in jih pošljite na:                          
Ajda.h.MSTR@gmail.com 

Za uspešno opravljen izpit je potrebno najmanj  80% pravilnih odgovorov. 

Dovolite nam 5 dni za odgovor iz pisarne. Kontaktirajte nas ponovno v kolikor 
ne prejmete odgovora v omenjenem času. 

Veliko uspeha! 

Na začetku vašega maila prosim dodajte:  

(1) VAŠE IME, (2) VAŠ ELEKTRONSKI NASLOV IN (3) IME VAŠEGA INŠTRUKTORJA 

 
1  Opiši razlike med keloidnimi in hipertrofičnimi brazgotinami. 

 

2  Opiši MSTR® protokol za obravnavo brazgotin po opeklinah. 
 

3  Kako in zakaj je lahko brazgotinasto tkivo na trebuhu vpleteno v primer nerazrešene bolečine v 
spodnjem delu hrbta? 
 

4  Zakaj je vzpostavitev razloga za obravnavo brazgotine tako pomembna? 
 

5  Kakšen je MINIMALNI priporočeni čas po operacijskem posegu, preden bi razmišljal o uporabi 
MSTR® na brazgotini? Zakaj bi počakal tako dolgo? V katerih primerih bi po operaciji počakal 
dlje od minimalnega priporočenega časa? (Potrebni so trije odgovori) 
 

6  Navedi kontraindikacije in opozorila za uporabo MSTR® tehnike. 
 

7  Včasih je MSTR® tehnika EDINA metoda, ki bi jo uporabil v posamezni obravnavi. Zakaj? 

8  Opiši, kako bi ravnal s stranko, če MSTR® tehnika obravnave brazgotin sproži čustveno sprostitev 
oz. emocionalni odziv. 
 

9  Naštej PET načinov, kako uporaba MSTR® tehnike pozitivno vpliva na telo. 
 

10  Naštej pet načinov, kako so stranke lahko psihološko prizadete zaradi fizičnih brazgotin. 
 

11  Naštej DESET simptomov in učinkov, ki jih lahko povzroča brazgotina v akutni ali kronični fazi. 

12  Sam premik pri MSTR® tehniki je precej hiter. Zakaj? 
 

13  Zakaj je splošni tempo MSTR® tehnike precej počasen. 
 



14  Poleg kirurških brazgotin in brazgotin zaradi travm ali poškodb, naštej še 7 drugih aplikacij za 
MSTR® tehniko. 
 

15  Kakšen je priporočeni NAJDALJŠI čas za obravnavo velike brazgotine, kot je carski rez, in zakaj 
bi se držal tega priporočila? (Potrebna sta dva odgovora) 
 

16  Kaj bi lahko bil razlog, da se občutki in senzacije ne vrnejo v brazgotino ali okoliško tkivo po uporabi  
MSTR® tehnike? 
 

17  Približno koliko časa po poškodbi se začne tvoriti brazgotinsko tkivo in koliko dni po poškodbi je 
brazgotina najbolj obilna? (Potrebna sta dva odgovora) 
 

18  Nespametno je obravnavati brazgotine, kjer so bili uporabljeni kirurški vijaki, zatiči in ploščice. 
Ali je ta izjava resnična ali napačna? Pojasni svoj odgovor. 
 

19  Zakaj bi morali k obravnavi vsake brazgotine vedno pristopiti z zavedanjem in pozornostjo? 
 

20  Katere posebne značilnosti MSTR® tehnike jo naredijo tako učinkovito? 
 

 
Na koncu e-poštnega sporočila nam lahko dodate tudi vaše komentarje. 

 


