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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: SPECIALNA SNEMNA 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 baze delne proteze. 

 

4. OPERATIVNI CILJI 

Izdelovanje baze delne proteze. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• opiše alginatni odtis za delno protezo; 

• razlikuje odtiskovanje delovnega 

področja in antagonistov; 

Dijak/dijakinja 

 

• izlije delovni model in model 

antagonistov; 
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• načrtuje gingivalne in dentalne dele baze 

delne proteze; 

• opiše funkcije gingivalnih delov delne 

proteze; 

• opiše funkcije dentalnih delov delne 

proteze; 

• razišče pomen pravilnega načrtovanja 

delne proteze; 

• opiše paralelometer in ga zna 

uporabljati; 

• načrtuje različne zapone; 

• definira protetični ekvator; 

• razčleni sestavne dele in funkcije 

sestavnih delov zapon; 

• razvije pomen pravilnega načrtovanja 

delne proteze; 

• pojasni razlike med podložnim, 

distančnim, profilnim, povezovalnim in 

blokirnim voskom; 

• navede različne vrste livnih sistemom in 

njihove značilnosti; 

• utemelji pravilno izbiro vložne mase in 

koncentracijo ekspanzijske tekočine 

glede na dentalno zlitino; 

• pojasni načela precizijskega litja 

dentalne zlitine; 

• razloži tipe obdelovalnih sredstev, 

načine in sosledje obdelave; 

• razloži različne tipe polirnih sredstev in 

načine poliranja. 

 

• zameša mavec v pravilnem mešalnem 

razmerju po navodilu proizvajalca 

mavca; 

• pobrusi model po robu pravokotno na 

bazo in ga osuši; 

• izdela načrt; 

• izriše potek gingivalnih delov; 

• določi optimalno smer vstavitve z 

nagibanjem naklonske modelne mizice; 

• zariše dentalne dele – protetični ekvator; 

• izmeri željene globine podvisnih mest z 

merilnimi krožnički; 

• pripravi model na različne odmike 

elementov baze delne proteze, naredi 

stope in blokira neželena podvisna 

mesta; 

• dublira tako pripravljen model; 

• izlije model iz ognje odporne mase, ga 

osuši, utrdi in ohladi; 

• oblikuje veliki vezni element; 

• adaptira različne retencije za akrilat; 

• adaptira različne  zapone; 

• izdela male vezne elemente; 

• oblikuje naslonke in oporila; 

• izdela povezovalne elemente in ločnice 

med poliranim delom baze in akrilatom 

v funkciji mikroretencije; 

• oblikuje dolivne kanale, spaja z 

modelacijo, pritrdi usmerjevalni lijak; 

• kivetira, vlaga, žari in vlije; 

• dekivetira, peska in obdela; 

• peska in elektrolitsko polira; 

• vpaše na glavni model; 

• predpolira in polira na visoki sijaj. 

 

 


