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KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula:  DELNA AKRILATNA PROTEZA - DAP  
 
2. Usmerjevalni cilji: 
    
   Dijak: 

• zna vzdrževati zobotehnične pripomočke, delovna orodja, in aparate; 
• prepozna nevarnosti na delovnem mestu in zagotovi varno delovno okolje ob 

upoštevanju predpisov o varstu pri delu in varovanju okolja; 
• zagotavlja kakovost v skladu s strokovnimi zahtevami; 
• razvije zmožnost za racionalno rabo  materiala in časa; 
• razvije zmožnost za kvalitetno delo v laboratoriju;  
• razvije zmožnost za etično ravnanje; 
• razvija odgovornost do dela; 
• razume in upošteva navodila za uporabo različnih materialov; 
• razvija točnost, natančnost in spretnosti za opravljanje del v zobotehničnem 

laboratoriju; 
• poveže teoretična znanja z izkušnjami pri praktičnem delu; 
• poveže znanja različnih strokovnih področjih; 
• spozna pomen dobrih medosebnih odnosov za učinkovitost pri delu in aktivno 

sodeluje v skupini; 
• razume strokovno literaturo, 
• zna izdelati akrilatno  delno protezo. 

 
 
3. Poklicne kompetence: 
 

• Izdelava grizne šablone. 
• Izdelava podjezičnega loka in žičnih zapon. 
• Postavitev delne akrilatne proteze in zgotovitev delne akrilatne proteze. 

 
 
Izdelava grizne šablone. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
 

- pozna  alginatni odtis za delno protezo, 
- opiše funkcije gingivalnih delov delne 

proteze  
- razume pomen pravilnega načrtovanja 

delne proteze 

 
- izlije delovni model za delno protezo  
- izdela načrt za delno protezo 
- izdela grizno šablono  
- pravilno umavči v artikulator 
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Izdelava podjezičnega loka in zdelava žičnih zapon. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 

- opiše funkcije gingivalnih delov delne 
proteze  

- razume pomen pravilnega načrtovanja 
delne proteze 

- opiše paralelometer in zna načrtovati 
zapone  

- definira protetični ekvator 
- opiše sestavne dele in funkcije žičnih zapon 
- razume pomen pravilnega načrtovanja 

delne proteze 

- oblikuje podjezični lok  
- načrtuje in izdela različne žične zapone 

 

 
 
 
Postavitev delne akrilatne proteze in zgotovitev delne akrilatne proteze. 
 
Operativni cilji: 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 

- pozna dejavnike, ki vplivajo na pravilno 
postavitev zob 

- pozna obliko zob glede na tip pacienta 
- razume pravilno modelacijo polirnih 

površin 
- zna razlikovati različne  postopke tlačenja 

in polimerizacije akrilatne mase 
- pozna  možne napake pri kivetiranju in 

tlačenju 
 

- izbere ustrezne zobe, jih pravilno 
pripravi in postavi, pri čemer upošteva 
estetiko, artikulacijo in okluzijo  

- upošteva pravila pri umavčevanju 
delne proteze v kiveto 

-      pravilno uporabi razmerje monomere 
in polimere pri pripravi akrilatnega  
testa 

- se zaveda pravilnega postopka 
polimerizacije 

- izbere prava obdelovalna in polirna 
sredstva 

 
 
4. Oblike vzgojno izobraževalnega dela: 
 

• Teorija 
• Vaje 

 


