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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Snov fiksne protetike je razdeljena v tri predmete Fiksna protetika 1, 2 in 3 in poteka od 8.
do 12. semestra in se vsako leto nadgrajuje teoretično in klinično s protetično oskrbo
pacientov.
Študent v 4. letniku spozna osnovna biološka, tehnološka in klinična načela predmeta ter
osvoji teoretična znanja, da bo v petem letniku usposobljen za klinično diagnostiko,
načrtovanje in izvedbo fiksnoprotetične oskrbe in za interdisciplinarno sodelovanje z
drugimi stomatološkimi strokami ter za delo na pacientu.

2. Natančen potek študija
Pouk obsega v letnem semestru 15 ur predavanj (predavalnica stom. Klinike ob ponedelkih
od 13h do 14), 20 ur seminarjev, 10 ur vaj in 30 ur pouka z oznako »Druge oblike« v kar je
vklučena celotna fiksnoprotetična propedevtika, ki je del FP1 in poteka v letnem semestru
ob petkih med 9h in11h v predavalnici Onkološkega inštituta ali ORL klinike). Vaje potekajo
v 3 blokih na koncu semestra v vajalnici predkinične protetike, kjer študent osveži ročne
spretnosti pred pričetkom dela na pacientu.
Prisotnost pri fiksnoproptetični propedevtiki je obvezna pri predavanjih in pri vajah, ker so
to navodila za delo na pacientu. Prisotnost pri ostalih predavanjih je priporočjiva v obsegu
70%. Seminarji so predvideni v obsegu 20 ur in so obvezni, teme seminarjev bodo
pokrivala področja kliničnih postopkov, ki jih morajo študentje obvladati za delo na
pacientih in bodo določene sproti.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Sprotnega preverjanaj znanja ni. Različne oblike brušenja zob za razlčične restavracije
ponovijo študentje v okviru fiksnoprotetične propedevtike na koncu 8. semestra praktično preverjanje se ne ocenjuje.

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Posebnih pogojev za pristop k teoretičnemu delu izpita ni.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit se opravlja po 8. semestru v pisni obliki, vprašanja so testna in esejska, od 30 - 60.
Pozitivna ocena je, če študent doseže več kot 60% uspeh. Čas trajanja je okvirno 60-90
minut.
V okviru tega predmeta je za pristop k kliničnim vajam v 5. letniku potrebno opraviti
kolokvij iz fiksnoprotetične propedevtike, ki je znotraj DOŠ. Pozitivna ocena pri kolokviju je
75-80% uspeha. Vprašanja so testna, esejska in grafična, število je od 25 do 40, čas
tajanja kolokvija je okvirno 45 - 60 minut.
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6. Druge določbe
Posebni pripomočki niso potrebni, ker gre za teoretični izpit in kolokvij. Komisijski
izpit se opravlja pisno, preveri ga komisija.

7. Primarno in dopolnilno študijsko gradivo
A Wiskott: Fixed Prosthodontics, Quintessence Publ., London, 2011, izbrana poglavja
Rosenstiel SF, Land MF, Fujimoto J. Contemporary Fixed Prosthodontics. 5. izdaja, St.
Louis: Mosby Elsevier; 2016. Izbrana poglavja

Članki v Zobozdravstvenem vestniku, ki pokrivajo področje protetike
(naslovi člankov in avtorji bodo navedeni na predavanjih)
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine

Izpitne teme so razvidne iz naslovov tem predavanj, ki so navedene pod št. 9.
Študent mora obvladati teoretično tiste izpitne teme (področja) in veščine, da v 5.
letniku lahko pod nadzorom asistenta pristopi k kliničnemu delu na pacientu.
Poznati mora osnove jemanja splošne in dentalne anamneze.
V osnovah mora znati načrtovati fiksnoprotetično oskrbo, kar vključuje oceno
posameznega zoba nosilca, oceno medčeljustnih odnosov in vrsto okluzije.
Obvladati mora klinične in osnovne laboratorijske faze dela in njihovo zaporedje
poteka v ordinaciji in laboratoriju.
Poznati mora vrste mostov, njihove indikacije in kontraindikacije.
Teoretično in praktično znanje o preparacijeh iz predklinične protetike mora biti
sposoben prenesti na pacienta.
Poznati mora zaporedje postopkov pri kliničnem odtiskovanju in pogoje za
odtiskovanje, ter oceniti sprejemljivost elastomernega in alginatnega odtisa.
Teoretično mora obvladati registracijo griza pri stabilni in pri nestabilni okluziji.
Poznati mora zaporedje 5 faz preverjanja ogrodja in razlike med posameznimi
izbranimi tehnologijami (fasetirana prevleka, kovinkoporcelanska prevleka).
Poznati mora skupine cementov za začasno in stalno cementiranje, njihove lastnosti
in indikacije ter kontraindikacije za uporabo, prav tako pa tudi zaporedje kliničnih
postopkov cementiranja.

9. Druge informacije
Seznam predavanj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Uvod v fiksno protetiko
Pregled delovnih faz v fiksni protetiki
Osnove načrtovanja v fiksni protetiki
Načrtovanje protetične oskrbe posameznega zoba
Načrtovanje mostov v fiksni protetiki
Pomen biološke širine s protetičnega vidika
Ocena zob nosilcev za protetično oskrbo
Klinične osnove preparacij za fiksnoprotetično oskrbo 1
Klinične osnove preparacij za fiksnoprotetično oskrbo 2
Oskrba dentinske rane in začasna oskrba v fiksni protetiki
Odtiskovanje v fiksni protetiki 1. Del
Odtiskovanje v fiksni protetiki - 2. Del
Registracija griza
Preverjanje ogrodja
Osnove cementiranja v fiksni protetiki
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B. Izbirni predmeti (velja tudi kot najava izbirnega predmeta)
1. Izvajalci izbirnega predmeta

2. Okvirno obdobje izvajanja v semestru

3. Omejitev vpisa študentov k izbirnemu predmetu

4. Navedite, ali se izbirni predmet izvaja v angleškem jeziku 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.
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Opombe:
1. Režim študija začne veljati z dnem objave in velja do preklica oziroma najave spremembe.
Med študijskim letom sprememba režima študija ni dopustna. V primeru spremembe je
uveljavitev mogoča šele z začetkom naslednjega študijskega leta (spremembe režima študija za
študijsko leto morajo biti objavljene najpozneje 14 dni pred pričetkom študijskega leta kot
nov režim študija).
2. Režim študija za obvezne predmete mora biti objavljen najpozneje 14 dni pred pričetkom
študijskega leta.
3. Režim študija za izbirne predmete velja tudi kot najava izbirnega predmeta in mora biti objavljen
najpozneje do 30. junija pred študijskim letom, v katerem se bo izvajal.
4. Režim študija mora biti objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
5. V režimu študija se Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za EMŠ programa
Medicina in Dentalna medicina uporablja izraz pravilnik.

V primeru nejasnosti kontaktirajte Komisijo za študijske zadeve UL MF
preko elektronske pošte: ksz@mf.uni-lj.si.
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