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Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
SODOBNI MATERIALI ZA OSKRBO V ESTETSKI STOMATOLOGIJI
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof.dr. Igor Kopač, prof. dr. Aleš Fidler

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

✔

4.

5.

6.

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski
Poletni ✔

Izvajalci izbirnega predmeta
Prof.dr. Igor Kopač, prof. dr. Aleš Fidler

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za stomatološko protetiko
Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa
Kratek opis izbirnega predmeta
Študent:
- pozna osnovne fizikalne lastnosti estetskih dentalnih materialov: mehanske (trdnost, trdota,
elastičnost, plastičnost, modul elastičnosti); električne in elektrokemične; toplotne (ekspanzija
in prevajanje toplote); biokompatibilnost.
- spozna osnovne primerjalne lastnosti kovin, keramike in plastičnih materialov in njihov vpliv
na njihovo praktično uporabnost.
- spozna različne vrste dentalnih cementov, ki se uporabljajo za cementiranje estetskih
stomatoprotetičnih izdelkov: kompozitne cemente in steklastoionomerne; spozna njihove
lastnosti, primerjalne prednosti, uporabo.
Okvirno
v semestru,
v katerem
bo izbirni
predmet
izvajal
- spoznaobdobje
zlitine za
porcelansko
tehniko, se
zahteve,
izbor,
mehansko
tehnološke lastnosti
-poletni
spozna
keramike:
zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti.
semester
- maj
- spozna materiale in tehnologijo za izdelavo inlejev, overlejev, estetskih faset: njihovo
tehnološko izdelavo, izdelavo, zahteve, izbor, mehansko tehnološke lastnosti.
- spozna polimere in proces polimerizacije za izdelavo inlejev, overlejev, estetskih faset:
njihovo tehnološko izdelavo, izdelavo, zahteve, izbor, mehansko tehnološke
- spozna toplotno, kemično in svetlobno polimerizacijo polimerov, primerjalne prednosti in
uporabo.
- spozna umetne mase v protetiki: definicije in razdelitev, kemizem polimerizacije, adicijska in

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- predmet se zaključi z izdelavo seminarja in izpitom, ki je pismeni ob upoštevanju Statuta UL
in fakultetnih pravil.
- ocenjevalna lestvica: pozitivno: 6 – 10, negativno: 1 – 5.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Največje število študentov 30
znanje predmetov, ki so pogoj za vpis v 3. letnik

Obvezna študijska literatura in gradivo
1. O'Brian W.J.: Dental materials and their selection, Quintessence Publishing 3. izdaja, 2002
2. Phillips R.W.: Science of Dental Materials. W.B.Sounders Co., Philadelphia 1991.
3. Van Nort R.: Dental Materials. Mosby Co., London 1994.
4. Craig R.G., O'Brien W.J., Powers J.M. Dental materials Properties and manipulation. 6
izdaja. Mosby Comp. St.Louis, Toronto, London. 2003.
5. Roberson T, Heymann HO, Swift EJ. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry.
St. Louis: Mosby Elsevier; 2006.
6. Summitt JB. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach.
Quintessence Publishing 3. izdaja, 2006
7. Cohen S in Burns R. Pathways of the pulp. St. Louis: Mosby Elsevier; 2006.

Navedite, ali se izbirni predmet v študijskem letu izvaja tudi za študente, ki na UL MF
gostujejo v okviru programov mobilnosti (Erasmus+ in drugo). Navedite morebitne posebne in
dodatne pogoje, v kolikor je izbirni predmet na voljo za tuje študente. Navedite, ali se izbirni
predmet izvaja (tudi) v angleškem jeziku.
ne

Velja za študijsko leto: 2016 / 2017

V skladu z 2. členom Pravilnika in navodil za najavo, vpis in izvedbo izbirnih predmetov
na UL MF je treba najavo z opisom izbirnega predmeta v elektronski obliki posredovati
Službi za študentske zadeve UL MF in Komisiji za študijske zadeve UL MF na e-naslov
predmeti@mf.uni-lj.si najkasneje do 30. 6. za naslednje študijsko leto.

