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Število kreditov (ECTS)
3

Nosilec izbirnega predmeta
Prof. dr. Janja Jan

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. Janja Jan, asist. Tomaž Hitij, asist. dr. Maja Grošelj, asist. Jana Krapež

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa

Kratek opis izbirnega predmeta
Kratek opis vsebine, učni cilji in opis znanj in veščin, ki jih bo študent pri izbirnem predmetu
pridobil:
- vrste strojnega širjenja koreninskih kanalov, prednosti in slabosti strojnega širjenja
koreninskih kanalov, klinične indikacije
- vrste termoplastične polnitve koreninskih kanalov, prednosti in slabosti termoplastične
polnitve koreninskih kanalov, klinične indikacije
- biokeramični cementi v endodontiji
- vzroki zabarvanj zob, zunanje / notranje zabarvanje zob, metode beljenja vitalnih in avitalnih
zob, uspehi, komplikacije beljenja zob
Okvirno
semestru, vzob
katerem
se bo izbirni
predmet izvajal
- različneobdobje
tehnikevplombiranja
s kompozitnimi
plombirnimi
materiali, silikonski ključ,
indikacije
Prva polovica zimskega semestra.
- računalniška tomografija s stožčastim snopom (CBCT) v endodontiji
Oblika izvajanja:
- demonstracije in vaje
- študent nadgradi znanje in razumevanje predkliničnih predmetov, preko seminarjev in vaj se
seznani s strojnim širjenjem in termoplastično polnitvijo koreninskih kanalov. Seznani in
usposobi se za klinično obravnavanje pacientov z obarvanji zob in z različnimi tehnikami

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Sodelovanje, pripravljenost na vajah in seminarjih, na koncu je pisni/ustmeni deli izpita:
- od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
Št. študentov - največ 25.
- znanje predmetov, ki so pogoj za vpis v 5. letnik

Obvezna študijska literatura in gradivo
- Summitt JB in sod. Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach.
Quintessence; 2006.
- Bergenholtz G, Hørsted-Bindslev P, Reit C. Textbook of Endodontology, 2nd Edition. Oxford:
Wiley-Blackwell; 2009.
- Gutmann JL, Dumsha TC in Lovdahl PE. Problem solving in endodontics. St. Louis: Mosby
Elsevier; 2006.
- Škoro I, Jan J. Ordinacijsko notranje beljenje zabarvanega avitalnega zoba: prikaz primerov.
Zobozdrav Vestn 2005; 60: 150-5
- literatura predstavljena na seminarjih, novejši strokovni in raziskovalni članki iz ustreznega
področja

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 izvaja.

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.

