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A. Splošni del (velja za obvezne in izbirne predmete)
1. Cilji in kompetence
Znanje bioloških in kliničnih načel ter osnovnih kirurških veščin implantološke oskrbe.
Poznavanje postopkov fiksne in snemne protetične oskrbe na zobnih vsadkih. Študent
tekom predavanj in praktičnih vaj na fantomskih čeljustih in delovnih modelih osvoji
izrazoslovje, znanstvena in biološka načela ter osnovne kirurške in protetične praktične
veščine. Spozna se z doktrinarnimi načeli zdravljenja vnetij ob implatnatnih tkivih in
možnostih protetičnih zapletov. Poučen bo o poteku vzdrževanja implantatno ¨C
protetičnih konstrukcij.
2. Natančen potek študija
Pouk obsega v letnem semestru 15 ur predavanj v predavalnici Stomatološke klinike
ob torkih od 12.15 do 13.00 ure. Vaje potekajo v 3 blokih na koncu semestra na
Katedri za Maksilofacialno in oralno kirurgijo po razporedu ob operativnih posegih v
ambulanti za oralno kirurgijo, na Katedri za parodontologijo po razporedu v treh
skupinah v predavalnici Stomatološke klinike s predstavitvijo operativnega posega
vstavitve zobnih vsadkov na umetnih čeljustih in na Katedri za stomatološko protetikov
vajalnici predkinične protetike, kjer študent z delom na modelih spozna ordinacijske in
laboratorijske protetične elemente za implantatnoprotetično oskrbo in načine
odtiskovanja za fiksno in snemnoprotetično oskrbo na zobnih vsadkih.
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3. Sprotna preverjanja znanja in veščin
Pravilnik o preverjanju znanja in veščim za enovita znanja in veščin za enovita magistrska
programa Medicina in Dentalna medicina

4. Pogoji za pristop h končnemu preverjanju znanja (predmetnemu izpitu)
Obvezna prisotnost na vseh treh sklopih vaj.

5. Končno preverjanje znanja in veščin (predmetni izpit)
Izpit se opravlja po 12. semestru 100% pisno, vprašanja so testna in esejska, od 40- 60.
Pozitivna ocena je, če študent doseže več kot 60% uspeh. Čas trajanja izpita je 60 minut.
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6. Druge določbe
1. Osteointegracija
2. Anatomija pomembna iz implantološkega vidika
3. Indikacije in kontraindikacije
4. Diagnostika implantološkega pacienta in predpriprava
5. Protetičnipripomočki na implantatih: oblike, značilnosti.
6. Protetični pripomočki na implantatih: preživetje, uspešnost
7. Osnove implantološke tehnike in časovni protokoli
8. Nadomeščanje posamičnih zob z implantati
9. Tehnike dograditve čeljustnic
10. Načrtovanje in izvedbaimplantatnoprotetične oskrbe I.
11. Načrtovanje in izvedba implantatnoprotetične oskrbe II:
12. Uspešnost implantološke rehabilitacije
13. Kirurški zapleti
7.
in dopolnilno
študijsko gradivo
14. Primarno
Periimplantitis
in zdravljenje
15.
Vzdrževanje
implantno-protetični
oskrbi Publ., London, 2011, 13. poglavje ¨C
Wiskott:
Fixed po
Prosthodontics,
Quintessence
Implant prosthodontics in 20. poglavje Maintenance

Lang NP, Lindhe J. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6ed, John Wiley &
Sons, West Sussex UK, 2015, pp 1165-1254.
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8. Izpitne teme, klinične slike in veščine

9. Druge informacije
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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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