REŽIM ŠTUDIJA
Predmet: Kombinirana protetična oskrba pacientov
Vrsta predmeta:
OBVEZNI

IZBIRNI

Število ECTS kreditnih točk: 3
Nosilec predmeta: doc.dr. Milan Kuhar, prof. dr. Igor Kopač
Študijsko leto: 2017/2018
Sodelujoče katedre oz. inštituti:Katedra za stomatološko protetko
Datum objave režima študija: 15.9.2017

1. Cilji in kompetence
Študent osvoji sodobna načela kombinirane fiksno-snemne protetike z vidika prenosa
žvečnih sil na podporne zobe in utemeljitev posameznih rešitev. Osvoji tehniko
načrtovanja z analizo modelov v artikulatorju in paralelometeru. Spozna teorijo in
praktično izvede rezkanje namenske prevleke. Spozna rešitve z gredmi in sodobnimi
elemnti sidranja - etečmeni (polzila), teleskopskimi in konusnimi prevlekami.
2. Natančen potek študija (3. člen*)
Predmet poteka v 6. letniku v obliki predavanj 5ur in 40 ur seminarskih vaj na
stomatološki kliniki in na Zdravstveni fakulteti. Udeležba na predavanjih in seminarskih
vajah so obvezna.
3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pripravlejnost in sodelovanje študentov se preverja sproti, zaželjeno je interaktivno
sodelovanje na predavanjih. Osnova za razumevanje so znanja iz predmetov FP1, SP 1,
FP 2 in SP 2.
4. Pogoji za pristop končnemu preverjanju znanja (predmetni izpit) (23. člen*)
Opravljen izpit iz FP 1 in FP 2.
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5. Končna preverjanja znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit je v obliki pisnega dela z do 10 esejskimi vprašanji, ki vključujejo tudi grafične
prikaze. Pozitivna ocena je, če je študent dosegel 60% in višji uspeh.
6. Druge določbe o preverjanjih znanja
7. Opombe in drugo
Seznam predavanj
Fiksnoprotetična priprava zob nosilcev za delno protezo
Kombinirana fiksno-snemna protetična oskrba
Zahtevni program snemnoprotetične oskrbe
Stomatoprotetična oskrba s konusnimi ali galvanskimi dvojnimi prevlekami
Delna proteza s vsadki na strateških mestih

7.1.

Temeljna literatura
Wulfes H: Precision milling and partial denture constructions, Academia - dental
international school BEGO, Bremen, 2004.
Članki v Zobozdravstvenem vestniku (podatke o članku sporočijo učitelji na
predavanjih)

*Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina in
Dentalna medicina
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