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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: FIKSNA PROTETIKA 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

 

• zagotavlja varno delovno okolje s poznavanjem nevarnosti pri delu, uporabo osebne 

varovalne opreme in upošteva predpise o varstvu pri delu in varovanju okolja; 

• uporablja zobotehnične aparate in opremo skladno z navodili za varno rabo; 

• vzdržuje zobotehnične pripomočke, delovna orodja, in aparate; 

• razvija znanja o zagotavljanju kakovosti v skladu s strokovnimi zahtevami; 

• zaveda se pomembnosti racionalne rabe materiala, časa in orodij; 

• razvija zmožnost za samostojno in kvalitetno izvedbo dela v laboratoriju; 

• razvija zmožnost za etično in moralno ravnanje; 

• razvija odgovornost do dela in do lastne ter tuje lastnine; 

• razume in upošteva navodila za uporabo različnih materialov in ravna z materiali 

skladno z navodili proizvajalcev materialov ter stroke; 

• razvija spretnosti (točnost, natančnost, doslednost, fina motorika…) potrebne za 

samostojno, natančno in kvalitetno opravljanje del v zobotehničnem laboratoriju; 

• vodi finančne, ekonomske, administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti, 

delovanja in dokumentacijo v zobotehničnem laboratoriju; 

• uporablja teoretična znanja za delo v zobotehničnem laboratoriju; 

• pridobiva znanja različnih strokovnih področij in jih med seboj povezuje; 

• se zaveda pomena dobrih medosebnih odnosov, za učinkovitost pri delu in aktivno 

sodeluje v skupini; 

• razume strokovne termine in sledi strokovni literaturi; 

• vključuje načela trajnostnega razvoja. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Izdelovanje delovnega modela ter vmavčenje v artikulator. 

2. Izdelovanje fasetirane prevleke. 

3. Izdelovanje fasetirane mostovne konstrukcije. 

4. Izdelovanje kovinsko-porcelanske prevleke, kovinsko-porcelanskega ogrodja. 

5. Izdelovanje namenske prevleke. 

 

4. Operativni cilji 

 

Izdelovanje delovnega modela ter vmavčenje v artikulator. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• razlikuje različne vrste odtisov glede na 

namen in vrsto odtiskovanja; 

Dijak/dijakinja 

 

• izbere pravilni tip mavca in ga v 

pravilnem razmerju zameša; 
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• navede različne tipe mavcev za izdelavo 

delovnih modelov; 

• razlikuje različne tipe preparacij 

kronskega sidra; 

• definira mejo preparacije na modelu ter 

pojasni pomembnost njene določitve; 

• opiše sestavne dele deljivega delovnega 

modela; 

• opredeli individualni delovni model kot 

sestavni del modela; 

• razlikuje registracijo med čeljustnega 

odnosa in registrat med čeljustnega 

odnosa; 

• navede vrste artikulatorjev in opiše 

njihove osnovne sestavne dele; 

• razloži pomen Bonwillovega trikotnika, 

simfiznega kazala in protetične ravnine 

pri vmavčevanju v artikulator; 

• opiše način vmavčevanja s pomočjo 

obraznega loka; 

• opiše postopek vmavčevanja v 

artikulator na podlagi simfiznega kazala 

in ponazoritve trikotnika s pomočjo 

elastične gumice. 

 

• izlije primarni in sekundarni deljivi 

delovni model (DDM) po 

konvencionalni metodi z izvrtavanjem 

lukenj in lepljenjem modelnih zatičev; 

• izlije primarni deljivi delovni model po 

metodi s plastičnim podstavkom  npr. 

Baumann sistem; 

• izlije delovni model dvofazno in model 

antagonistov;  

• razžaga deljivi delovni model 

• pripravi individualni delovni model 

glede (IDM) na vrsto preparacije zoba 

nosilca, zavedajoč se pomena natančno 

pripravljenega in nepoškodovanega 

individualnega delovnega modela; 

• sestavi delovni model in model 

antagonistov s pomočjo registrata ali 

brez v primeru stabilne okluzije v 

centralno okluzijski položaj; 

• vmavči delovna modela v artikulator;  

• izbere ustrezen tip mavca za 

vmavčevanje. 

 

 

Izdelovanje fasetirane prevleke 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• prepozna vrsto preparacije na delovnem 

modelu; 

• definira različna kronska sidra; 

• opiše pripravo IDM; 

• razloži pomembnost oblikovanja 

prevleke po morfoloških načelih in 

značilnostih zoba; 

• razloži pojma okluzije in artikulacije pri 

izdelavi fiksno protetičnega nadomestka; 

• opiše retencijske elemente fasetirane 

prevleke; 

• razloži pomen tesne in natančno izdelane 

cervikalne zapore; 

• pojasni delovanje podpornih in strižnih 

vrškov; 

Dijak/dijakinja 

 

• pripravi individualni delovni model 

(IDM) in pri tem pazi, da ne poškoduje 

cervikalnega robu preparacije;  

• lakira krne nosilcev in na njih izdela 

kapico po sistemu vleke s adapta folijo 

ali potopnega voska; 

• zmodelira fasetirano prevleko skladno z 

morfološkimi načeli na plastično ali 

voščeno kapico; 

• izdela prevleko s tesno cervikalno 

zaporo, kontaktnimi ploskvami zob in v   

okluzijskem ter artikulacijskem odnosu; 

• oblikuje retencijsko omarico upoštevajoč 

retencijski in estetski element prevleke; 

• izdela, vključi vse mehanske elemente 

potrebne za kvalitetno ustvarjenje 
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• pojasni pojem abrazije in abrazijskih 

ploskev; 

• navede različne tipe dentalnih voskov; 

• našteje različne oblike livnega sistema (s 

prečnim napajalnikom, s napajalno 

glavico, direktno) 

• razloži pomembnost uporabe različnih 

profilov voščenih žic na proces ulivanja 

in ohlajanja, ter posledično homogenosti 

ter ne poroznosti ulitkov; 

• opiše postopek priprave livne forme in 

vlaganja v kovinsko kiveto; 

• navede različne vrste livnih sistemom in 

njihove značilnosti; 

• pojasni načela precizijskega litja zlitine; 

• razloži postopek vlaganja voščenega 

objekta v kiveto; 

• opiše postopek žarjenja, ulivanja in 

peskanja ulitka; 

• našteje obdelovalna in polirna sredstva; 

• upošteva pravilno zaporedje obdelave in 

poliranja od grobega k finemu; 

• upošteva navodila proizvajalca za 

izdelavo estetske kompozitne fasete. 

 

mehanskih vezi pri fasetirani prevleki 

(retencijska omarica, retencijske perlice, 

retencijski kristali); 

• oblikuje livno formo s prečnim 

napajalnikom ali napajalno glavico; 

• zameša vložno maso v vakuumskem 

aparatu v pravilnem razmerju, po 

navodilih proizvajalca, glede na vrsto 

zlitine; 

• izvede postopek predgretja in žarjenja 

kivete v žarilnih pečeh; 

• ulije kiveto z visokofrekvenčnim 

indukcijskim ulivalnikom; 

• speska ulitek v peskalnih komorah; 

• izbere in uporabi ustrezna groba in fina 

obdelovalna ter polirna sredstva; 

• obdela in spolira kovinsko ogrodje 

prevleke do visokega sijaja; 

• nanese vezivne premaze na kovinsko 

ogrodje po navodilih proizvajalcev 

kompozitnih materialov (bond 1, bond 

2), kovinski del ogrodja prekrije s 

opakrom; 

• oblikuje estetsko faseto po morfoloških 

načelih iz kompozita, jo svetlobno 

polimerizira, obdela, ter spolira do 

visokega sijaja. 

 

 

  

Izdelovanje fasetirane mostovne konstrukcije 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• razlikuje načrtovanje mostovnih 

konstrukcij v zgornjem in spodnjem 

zobnem loku; 

• razlikuje načrtovanje mostovnih 

konstrukcij v interkanimem in 

transkaninem področju; 

• opiše sestavna dela mostovne 

konstrukcije; 

• pojasni različne oblike členov glede na 

mesto v zobnem loku; 

Dijak/dijakinja 

 

• izdela različne tipe mostovnih 

konstrukcij glede na področje v zobnem 

loku; 

• oblikuje prevleke na nosilcih po 

morfoloških načelih; 

• oblikuje člen mostovne konstrukcije 

glede na mesto v zobnem loku (kotna 

oblika, čašasta oblika, notranja) 

• oblikuje člen na alveolarni greben 

sedlasto, polsedlasto ali ovoidno, 
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• razloži delovanje žvečnih sil na zobe in 

tkiva pri mostovni konstrukciji; 

• pojasni pomembnost izdelave stičnih 

ploskev, pasivnega stika člena na 

sluznico alveolarnega grebena in obliko 

vezi na trdnost mostovne konstrukcije; 

• pojasni izdelavo ovoidnega, sedlastega 

oz. polsedlastega člena s higienskega in 

fonetičnega vidika; 

• razlikuje obliko alveolarnega grebena in 

temu prilagodi izdelavo oblike člena; 

• razloži pomembnost ohranitve 

interdentalnih prostorov; 

• pojasni pomen voščenih diagnostičnih 

modelacij kot predpripravo izdelave 

mostovnih konstrukcij; 

• opiše protokol priprave kovinskega 

ogrodja pred pričetkom nanosa vezivnih 

premazov in opakra; 

• opiše postopek oblikovanja estetskih 

faset in polimerizacijo. 

 

odvisno od predpriprave tkiva in 

položaja v ustni votlini; 

• izdela voščeno mostovno konstrukcijo 

po morfoloških in funkcijskih načelih; 

• izdela retencijsko omarico na nosilcih 

mostovne konstrukcije in členu, vezave 

prilagodi statičnim obremenitvam, 

ohrani interdentalni prostor; 

• oblikuje livno formo za mostovno 

konstrukcijo; 

• izbere ustrezno velikost kivete in 

pravilno umesti voščen objekt znotraj 

kivete; 

• zameša v vakuumskem aparatu vložno 

maso po navodilih proizvajalca; 

• izvede postopek predgretja in žarjenja 

kivete; 

• ulije kiveto v dentalno zlitino v visoko 

frekvenčnem indukcijskem ulivalniku; 

• speska ulitek v peskalni komori;  

• obdela ulito mostovno konstrukcijo z 

grobimi in finimi obdelovalnimi 

sredstvi; 

• spolira kovinsko mostovno konstrukcijo 

s finimi polirnimi sredstvi; 

• oblikuje estetsko fasete iz kompozita. 

 

Izdelovanje kovinsko porcelanske prevleke, kovinsko-porcelanskega ogrodja 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• opiše sestavne dele kovinsko 

porcelanske prevleke; 

• razloži pomembnost izdelave študijskih 

modelacij po tehniki navosk; 

• pojasni izdelavo notranjega ogrodja z 

vidika trdnosti porcelanskega plašča; 

• razloži pravila anatomskega oblikovanja 

mostovne konstrukcije z notranjim 

ogrodjem z vidika zagotavljanja prostora 

za porcelansko maso; 

• pojasni obliko vezi v vertikalni in 

horizontalni smeri z vidika stabilizacije 

ogrodja; 

Dijak/dijakinja 

 

• izdela notranje ogrodje za podporo 

porcelanskega plašča; 

• zmodelira diagnostično modelacijo in 

izdela silikonski predložek; 

• oblikuje notranje ogrodje upoštevajoč 

debelino ogrodja, zagotovitve prostora 

porcelanskemu plašču in smeri 

obdelave; 

• izdela, oblikuje livni sistem glede na 

izbrano zlitino; 

• izračuna količino potrebne zlitine za 

ulivanje; 

• zameša vložno maso po navodilih 

proizvajalca; 
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• pojasni pomen oblikovanja kovinskih 

paščkov pri solitarnih in mostovnih 

konstrukcijah; 

• navede formulo za izračun količine 

zlitine potrebne za ulivanje; 

• navede različne vrste dentalnih zlitin 

primernih za izdelavo kovinsko 

porcelanske prevleke (neplemenite 

zlitine, plemenite zlitine); 

• opiše livno formo s prečnim 

napajalnikom za ulivanje s 

neplemenitimi zlitinami; 

• razloži postopek obdelave kovinskega 

ogrodja; 

• pojasni kovinsko porcelanske vezi;  

• navede optične lastnosti barve naravnih 

zob; 

• razloži tehniko oblikovanja prevleke s 

porcelanskimi masami; 

• opiše postopek sintranja kovinsko 

porcelanske prevleke v vakuumskih 

porcelanskih pečeh; 

• razloži pomen površinske karakterizacije 

prevleke in glazurnega nanosa.  

• izvede postopek predgretja in žarjenja 

kivete v žarilni peči po počasni ali hitri 

metodi segrevanja kivete; 

• ulije dentalno zlitino v visoko 

frekvenčnem indukcijskem ulivalniku; 

• izbere ustrezna obdelovalna sredstva; 

• obdela kovinsko ogrodje s karbidnimi 

frezami; 

• nanese vezivne premaze 

• oblikuje porcelanski plašč upoštevajoč 

okluzijo in artikulacijo, barvne prehode, 

minimalno debelino porcelanskega 

plašča…; 

• izdela porcelanski plašč v polni 

morfološki obliki; 

• izvede postopek sintranja v porcelanskih 

pečeh; 

• mehansko obdela porcelanski plašč 

upoštevajoč morfološke značilnosti in 

površinske konture; 

• izdela površinsko poslikavo s 

porcelanskimi barvnimi efekti; 

• nanese glazuro kot zaključni premaz 

porcelanskega plašča; 

• spolira porcelanski plašč s polirnimi 

gumicami, polirnimi krtačkami in 

diamantno polirno pasto. 

 

Izdelovanje namenske prevleke 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/ dijakinja 

 

Izdelava in priprava deljivega delovnega 

modela s plastičnim podstavkom ter 

vmavčevanje v artikulator 

 

• navede različne odtise delovnega 

področja glede na namen odtiskovanja; 

• definira pojem preparacije kronskega 

sidra in razlikuj različne tipe preparacij 

(tangencialna, stopničasta, polkrožna 

preparacija); 

• razlikuje odtiskovanje delovnega 

področja in antagonistov; 

Dijak/ dijakinja 

 

 

 

 

 

• izlije deljivi delovni model (DDM) in 

model antagonistov; 

• zameša mavec v pravilnem mešalnem 

razmerju po navodilu proizvajalca 

mavca; 

• pripravi individualni delovni model 

(IDM) glede na vrsto preparacije zoba; 

• sestavi delovni model in antagoniste s 

pomočjo registrata med čeljustnega 
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• opiše registracijo medčeljustnega odnosa 

in pozna registrat medčeljustnega 

odnosa; 

• našteje različne vrste artikulatorjev ter 

vmavčevanja, opiše artikulator in 

vmavčevanje s pomočjo elastičnega 

trikotnika ter simfiznega kazala v 

odnosu do protetične ravnine; 

• pojasni pojem okluzije in artikulacije. 

 

Modeliranje osnovne morfološke-

gnatološke konstrukcije 

 

• opredeli retencijsko in lastno trdnost 

kronskega sidra; 

• definira različna kronska sidra; 

• definira pojem preparacije kronskega 

sidra in različne oblike preparacije ter 

zaključka le te; 

• opiše pomen morfoloških značilnosti 

zoba; 

• razloži pomen tesne marginalne zapore; 

• pojasni delovanje žvečnih sil na zobe in 

na različna kronska sidra; 

• predlaga izbiro ustreznega voska za 

modelacijo; 

• pojasni pojem abrazije. 

 

 

 

Iskanje optimalne smeri vstavitve 

snemljivega dela stomato-protetičnega 

nadomestka, rezkanje, vrtanje in dletenje 

 

• opredeli obseg rezkanja v danih pogojih 

na podlagi načrta vlite baze delne 

proteze; 

• določi smer vstavitve in sparalelizira 

aproksimalne stene v smeri sedla ali 

krila; 

• presodi paradontalni prenos žvečnih sil; 

• načrtuje polni žlebni zaklep; 

• načrtuje delni žlebni zaklep; 

• določi z dlesnijo vzporeden potek 

prenosne stopničke; 

• optimizira prostor za stabilizacijski 

plato; 

odnos ali brez v primeru popolnoma 

stabilne okluzije; 

• modele vmavči v artikulator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nanese distančni lak, pri tem se ozira na 

različne meje preparacij zob; 

• izolira IDM s suhim izolatorjem; 

• izvede postopek adaptacije z zaključkom 

v cervikalnem vosku; 

• markira adapta folijo zaradi prepoznave 

globine rezkane površine v vosku; 

• zmodelira namensko prevleko z 

rezkalnim voskom po morfološko-

gnatoloških načelih; 

• izdela tesno gingivalno zaporo na 

prevleki v odnosu do roba preparacije; 

• upošteva okluzijo in artikulacijo ter 

potreben prostor za rezkanje; 

• upošteva mehansko retencijo za estetsko 

faseto. 

 
 
 
 
 

 

• vpne DDM v naklonsko modelno 

mizico; 

• določi optimalno smer vstavitve delne 

proteze; 

• izbere pravilno rotacijsko sredstvo za 

rezkanje; 

• analizira in s pigmentom označi meje in 

področje rezkanja; 

• rezka aproksimalno ploskev katera je v 

stiku s sedlom ali krilom; 

• rezka prostor za stabilizacijsko ploskev; 
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• načrtuje ne višinsko pogojeno zaporo 

mehki hrani. 

 

 

 

 

Izdelovanje livne forme, vlaganje, 

vlivanje, obdelava 

 

• navede različne vrste livnih sistemom in 

njihove značilnosti; 

• utemelji pravilno izbiro vložne mase in 

koncentracijo ekspanzijske tekočine 

glede na zlitino; 

• pojasni načela precizijskega litja zlitine; 

• pojasni spremembe, ki nastanejo ob 

delni izgubi zob; 

• pojasni delovanje žvečnih sil na zobe 

nosilce in prenos sil na delno protezo. 

 

 

 

Nadrezkanje, povrtavanje in poliranje 

ogrodja. 

 

• pojasni pomen nadrezkanja in 

povrtavanja in poliranja; 

• izbere ustrezna polirna sredstva. 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelovanje in porezkavanje estetsko-

funkcionalne fasete 

 

• pojasni pomen porezkavanja estetske 

fasete in izmero podvisnega mesta pod 

protetičnim ekvatorjem; 

• razloži tipe obdelovalnih sredstev, način 

in sosledje obdelave; 

• razloži različne tipe polirnih sredstev in 

načine poliranja. 

• izvrta notranji žlebni zaklep in ga do 

četrtine odpre; 

• izvrta zunanji žlebni zaklep; 

• porezka višinsko nepogojeno stopničko 

za zaporo mehki hrani oziroma pripravi 

prostor za okluzalni zaključek 

stabilizacijske plošče. 

 
 

 

 

• oblikuje livni sistem; 

• izbere pravo vložno maso glede na vrsto 

dentalne zlitine; 

• vloži v vložno maso; 

• izvede pravilen postopek predgretja in 

žarjenja kivete; 

• ulije dentalno zlitino; 

• dekivetira in peska ulitek; 

• izvede protokol prilagajanja; 

• izbere in uporabi ustrezna obdelovalna 

sredstva s katerimi obdela morfološke 

dele prevlek. 

 

 

 

 

• nadrezka v obstoječem naklonu 

naklonske mizice obstoječe rezkane 

površine; 

• povrta izvrtan notranji zaklep in zunanji 

delni žlebni zaklep.; 

• spolira kovinsko ogrodje prevleke do 

visokega sijaja. 

 

 

 

 

 

 

• oblikuje estetske fasete iz kompozita; 

• dokončno spolimerizira fasete; 

• obdela estetke fasete; 

• v obstoječem naklonu naklonske mizice 

porezka estetsko faseto na aproksimalnih 

ploskvah, katere so v stiku s sedlom ali 

krilom; 
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• izbere in uporabi ustrezna  polirna 

sredstva; 

• estetske fasete spolira do visokega sijaja. 

 

 


