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FOK Tanlaboratórium, külső fogtechnikai laboratóriumok
2 x 35 óra július hónapban a csoportbeosztásnak megfelelően
Aláírás
0

Gyakorlatvezető: Dr. Kárpáti Krisztina tanársegéd (35 óra/félév)
Dr. Györgyey Ágnes tanársegéd (35 óra/félév)
A gyakorlat elismerésének feltételei:
1./ Részvétel a SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában leírtaknak megfelelően.
2./ Az előírt gyakorlati tevékenység teljesítése.
Az előírt gyakorlati tevékenység részletes leírása:
1. hét 1. nap – fograjzolás (metsző-, szemfog), fog kifaragása rózsaviaszból (felső, középső
metsző gyökérrel), fúróvezetés bemutatása
2. nap – fog rágófelszín rajzolás (kis és nagyőrlők), fog kifaragása rózsaviaszból (alsó
premoláris gyökérrel)
3. nap – fog kifaragása fehérgipszből (felső premoláris) fúróvezetési gyakorlat (csont)
4. nap – fog kifaragása fehérgipszből (alsó moláris), fúróvezetési gyakorlat (akrilát
blokk)
5. nap – bemutatás: anatómiai lenyomatvétel fantomon, mintakészítés talpalással,
ötszögelve, viaszharapás készítése, artikulátorba gipszelés bemutatása
2. hét 1. nap – 4-5 fős csoportok alkotása, csoportonkénti feladat kiosztás.
Tanlabor: minták begipszelése artikulátorba Bonwill háromszög alapján,
műanyag fogak öntése, műfogak gipszblokkba ágyazása (2 csoport)
Rendelő: alginát lenyomtavétel gyakorlása egymásról alsó, felső fogívről,
viaszharapás vétel,kiöntés kék gipsszel, alátalpalás, ötszögelés (2 csoport)
2. nap – Tanlabor: a gnatológiai mintapár artikulátorba gipszelése
Fogtechnikai laboratórium látogatása (2 csoport reggel 8-tól, 2 csoport 10től).
3. nap – Tanlabor: a gnatológiai mintapár artikulátorba gipszelése, (2 csoport)
Rendelő: alginát lenyomatvétel gyakorlása egymásról alsó, felső fogívről,
viaszharapás vétel, kiöntés kék gipsszel, alátalpalás, ötszögelés (2 csoport)
4. nap – Tanlabor: fogfelismerési gyakorlat (kihúzott emberi fogak)
5. nap – Tanlabor: beszámoló a fogtechnikai laboratóriumban látottakról, a munkák
értékelése
A 2. héten a hallgatók kis csoportokban fogtechnikai laboratóriumban megfigyelnek egy-egy
munkafolyamatot, arról fényképes dokumentációt készítenek, amit Power Point előadás
keretében az utolsó gyakorlaton bemutatnak a gyakorlatvezetőnek és társaiknak. Internetről
vett képeket nem fogadunk el!

A gyakorlat végén a hallgató bemutatja:
Alsó-felső gipszmintapár ötszögelve, viaszharapás
Gnatológiai mintapár artikulátorba gipszelve
2 db viaszfog: felső középső metsző gyökérrel
alsó premoláris gyökérrel
2 db gipszfog: felső premoláris
alsó moláris
Ppt előadás egy munkafolyamatról
A gyakorlat elfogadásához azoknak a hallgatóknak, akik a gyakorlatukat nem a FOK
tanlaboratóriumában töltik el, igazolást kell hozniuk a fogtechnikai laboratórium vezetőjétől a
gyakorlati idő letöltéséről és a felsorolt feladatok teljesítéséről. Az igazolást 2014. augusztus
20. határidővel a FOK Tanulmányi Osztályára el kell juttatni.
A hallgató a III. év első hetében Fogpótlástani propedeutika gyakorlaton bemutatja az általa
készített munkákat:
– egy felső középső metsző gyökérrel, viaszból kifaragva, kb. 2-3 cm-es koronai résszel
– egy alsó premoláris gyökérrel, viaszból kifaragva, kb. 2-3 cm-es koronai résszel
– egy felső premoláris fehérgipszből kifaragva
– egy alsó moláris fehérgipszből kifaragva
– saját készítésű, rövid Power Point bemutató valamilyen fogtechnikai munkafázisról (4-7
saját fényképpel). A bemutató értékelése beszámításra kerül a féléves gyakorlat eredményei
közé, így elkészítése a III. év első félévi Fogpótlástani propedeutika gyakorlat elfogadásának
feltétele.

