Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta:
Telefon: Predmet se izvaja na koncu
letnega semestra, v mesecu
maju

Ime katedre oz. inšituta
UL Medicinske fakultete

Obrazec:
NAJAVA IN OPIS IZBIRNEGA PREDMETA
Ime izbirnega predmeta
KOMBINIRANA PROTETIČNA OSKRBA PACIENTOV
Študijski program
Dentalna medicina

Število kreditov (ECTS)
3

Letniki, v katerih se predmet izvaja
1.

2.

3.

4.

5.

6.

✔

Semester, v katerem se predmet izvaja
Zimski ✔ Poletni ✔

Nosilec izbirnega predmeta
PROF. DR. IGOR KOPAČ, DOC. DR. MILAN KUHAR
Izvajalci izbirnega predmeta

PROF. DR. IGOR KOPAČ, DOC. DR. MILAN KUHAR

Sodelujoče katedre oz. inštituti

Katedra za stomatološko protetiko

Kratek opis izbirnega predmeta
Študent spozna:
- sodobna načela kombinirane fiksnosnemne protetike z vidika prenosa žvečnih sil na
podporne zobe in utemeljitev posameznih rešitev;
- načrtovanje z analizo v artikulatorju, paralelometer in njegova uporaba;
- teorija rezkanja, namenske prevleke, gredi in sodobni elemnti sidranja - etečmeni (polzila),
teleskopske in konusne prevleke ter delo z njimi.
Študent nadgradi klinično in laboratorijsko znanje ter veščine, ki so potrebne za samostojno
klinično rehabilitacijo delno brezzobih pacientov s kombiniranimi fiksno in snemnoprotetičnimi
pripomočki.
Okvirno
obdobjespozna
v semestru,
v katerem
se bo
predmet
izvajal
Pri predavanjih
biološke
posebnosti
inizbirni
sodobna
teoretična
načela za kombinirano
oskrbo
delno
brezzobih
oseb.letnega
Pri seminarskem
znanje
Predmet
se izvaja
na koncu
semestra, vpouku
mesecu
majuiz predavanj uporabi za
samostojno reševanje problemov pri načrtovanju protetične oskrbe in se seznani z delom v
zobotehničnem laboratoriju.
Predavanja, seminarji, demonstracije na pacientu, individualno delo s študenti.

Preverjanje znanja (povzetek iz režima študija za izbirni predmet)
Predmet se zaključ s teoretičnin in praktičnim izpitom.

Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu
št. študentov - 40
Opravljeni izpiti iz 1., 2., 3., 4. in 5. letnika.

Obvezna študijska literatura in gradivo
Wulfes H: PRECISION MILLING AND PARTIAL DENTURE CONSTRUCTIONS, Academia dental international school BEGO, Bremen, 2004.

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.

