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II  rok -   Program nauczania   2016/17 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA   PRZEDKLINICZNA 
Odpowiedzialny za przedmiot:  prof. dr hab. Urszula Kaczmarek  

Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej, kier.: prof. dr hab. 

Urszula Kaczmarek  

 Liczba godzin: 60 h; Semestr: 3 (zimowy);  

Seminaria : 15 h;  

Praktyczne ćwiczenia symulacyjne: : 60 h 

Ocena: zaliczenie ; ECTS: 3 

Cel nauczania: nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie leczenia próchnicy 

zębów na modelu 

SEMINARIA odbywają się na sali wykładowej  przy ul. Krakowskiej 26  

 
N

R 

DATA  GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCI-

wykładowcy 

 

 

 

1. 

03.10.16 

Poniedziałek.  

 sala 

wykładowa 

5,6,7 8.00-

10.15 (1) Etiopatomechanizm próchnicy: bakterie próchnicotwórcze (płytka 

nazębna – biofilm), dietetyczne ulegające fermentacji węglowodany, 

czynniki związane z gospodarzem (ślina, fluorki), i czynnik czasu. 

(2) Makroskopowy (kliniczny)i  mikroskopowy  obraz zaawansowania 
próchnicy w poszczególnych stadiach: początkowym (plama 

próchnicowa), powierzchownym, średnim i głębokim.  

(3)  Podziały kliniczne próchnicy; podział ubytków wg Blacka i Si-Sta 
4.Leczenie próchnicy: nieinwazyjne i inwazyjne (operacyjne). 

Leczenie nieinwazyjne (remineralizacja) – fluorki, Kompleks kazeinianu 

fosfopeptydowego z amorficznym fosforanem wapnia, bioaktywne szkło - 
fosforokrzemian wapniowo-sodowy. 

5.Leczenie minimalnie inwazyjne:: (1) uszczelnianie dołków i bruzd 

(lakowanie), (2) infiltracja próchnicy (3) poszerzone lakowanie, (4) 
wypełnienie zapobiegawcze, (5) preparacja tunelowa, (6) preparacja 

szczelinową, (7) atraumatyczne - alternatywne leczenie próchnicy 

(technika ART), (8) chemo-mechaniczne usuwanie próchnicy, (9) 
abrazyjna preparacja (10) preparacja za pomocą lasera. 

6.  Leczenie operacyjne - współczesne podejście do faz opracowania 

poszczególnych ubytków próchnicowych wg Blacka I-V (w zależności od 

rodzaju materiału odtwórczego – amalgamat vs. materiał 

adhezyjny):otwarcie ubytku; nadanie ubytkowi zarysu; usunięcie zębiny 

próchnicowej; nadanie kształtu oporowego;  opracowanie brzegów 
szkliwa; nadanie kształtu retencyjnego; wybór materiału i jego 

przygotowanie; przemycie i osuszenie ubytku; wypełnienie ubytku;  

wykończenie wypełnienia. 
7.Bl I  prosty - wypełnienie kompozytowe  i amalgamatowe krok po kroku 

J. Klaniecka 

04.10.16 

wtorek.  

Sala 

wykładowa 

1,2,8 8.00.-

10.15 

04.10.16 

Wtorek 

sala 

wykładowa 

3,4 10.30-

12.45 

   

2 10.10.16 

Poniedziałek. 

sala 

wykładowa 

5,6,7 8.00-

10.15 

2.Materiały do odbudowy twardych tkanek zęba. Podział: materiały do 

wypełnień czasowych; materiały podkładowe; materiały do wypełnień 

ostatecznych; materiały do uszczelniania dołków i bruzd; systemy 
adhezyjne; materiały do wypełniania kanału-  

3.Własności i zastosowanie:   

a)glass-jonomerów (typy: typ I – lutujące, typ II – do wypełnień, typ III -  
podkładowe  -cienkie i grube podkłady (linery i bazy) , typ IV – 

uszczelniające dołki i bruzdy, typ V – ortodontyczne, VI – do odbudowy 

zrębu zęba; rodzaje: konwencjonalne - chemoutwardzalne i modyfikowane 
żywicą – światłoutwardzalne;  

b)kompozytów (podziały w zależności od wielkości cząsteczek 

wypełniacza,   zawartości rodzajów  wielkości i rozmieszczenia 
cząsteczek wypełniacza,    przygotowania wypełniacza,  konsystencji 

(lepkości),  metody polimeryzacji oraz zastosowania klinicznego), 

c)kompomerów, d) ormocerów, e)giomerów,  
f) amalgamatu (niskomiedziowy, wysokomiedziowy; kształt cząsteczek – 

sferyczny, nieregularny).  

4.Polimeryzacja materiałów kompozytowych i glassjonomerowych; 
techniki polimeryzacji; techniki odbudowy ubytku kompozytem (bulk, 

warstwowe).    

5.Systemy adhezyjne – podział wg generacji (I-VIII), sposób aplikacji.   
6.Wypełnianie ubytku amalgamatem – etapy kliniczne; wypełniania 

ubytku kompozytem – etapy kliniczne. 

7. Materiały podkładowe- podział 
8.. Rodzaje materiałów podkładowych- skład, wady, zalety, zastosowanie 

kliniczne każdego z  materiałów (fosforanowy, karboksylowy, 

szkłojonomerowy,  ZnO+eugenol, Ca(OH)2 

cel  stosowania, podkładów,  -Kiedy stosujemy podkład, a kiedy nie) 

techniki aplikacji, materiały typu base i liner 

T. Staniowski 

11.10.16 

Wtorek 

sala 

wykładowa 

1,2,8 8.00.-

10.15 

11.10.16 

Wtorek 

sala 

wykładowa 

3,4 10.30-

12.45 
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9. Adhezja i brak adhezji materiału podkładowego,  

10.Materiały tymczasowe 

 

 
 

 

 

3. 17.10.16 

Poniedziałek 

Sala 

wykładowa 

5,6,7 8.00-

10.15 

Preparacja i wypełnianie ubytków klasy I-V krok po kroku do wypełnienia 

adhezyjnego i nieadhezyjnego 

1.Bl I wypełnienie kompozytowe krok po kroku 
2..Bl II wypełnienie kompozytowe krok po kroku 

3.Bl I wypełnienie amalgamatowe krok po kroku 

4.Bl II wypełnienie amalgamatowe krok po kroku 
5..Bl III – opracowanie ubytku i wypełnienie kompozytowe krok po kroku 

5.Bl III – opracowanie ubytku i wypełnienie GI i krok po kroku, 

wypełnienie metodą kanapki otwartej- krok po kroku 
6. Bl IV – opracowanie ubytku i wypełnienie kompozytowe krok po kroku 

7. .Bl V – opracowanie ubytku i wypełnienie kompozytowe krok po kroku 

8. Bl V- opracowanie ubytku i wypełnienie amalgamatowe krok po kroku 

9. Podział for mówek, Zastosowanie formówek, matryc, kliny, problem 

krwawienia dziąsła, odtworzenie  punktu stycznego, modelowanie 

powierzchni żującej 

N.Łuc 

18.10.16 

Wtorek 

Sala 

wykładowa 

1,2,8 8.00.-

10.15 

18.10.16 

Wtorek 

 sala 

wykładowa 

 

3,4 10.30-

12.45 

4.  24.10.16 

Poniedziałek 

Sala 

wykładowa. 

5,6,7 8.00-

10.15 

 

1.Ubytki twardych tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego - 

przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie lecznicze. 
wstęp i różnicowanie z ubytkami pochodzenia próchnicowego 

Erozje, abfrakcja, atrycje,  

2.  Pourazowe uszkodzenia zębów  
3. Różnicowanie ubytków próchnicowych od nieprócbnicowych 

4. zaburzenia rozwojowe – hipoplazje -przyczyny, obraz kliniczny, 

postępowanie lecznicze..  
5.Pozaklasowe ubytki twardych tkanek zęba – obraz kliniczny 

postępowanie lecznicze- minimalnie inwazyjna preparacja ubytków kl II 

(slot preparation, tunelowa) 
 

 

K. Jankowska 

Wtorek 

25.10.16 

Sala 

wykładowa 

1,2,8 8.00.-

10.15 

Wtorek 

25.10.16 

sala 

wykładowa 

3,4 10.30-

12.45 

5 07.11.16 

Poniedziałek 

Sala 

wykładowa 

5,6,7 8.00-

10.15 

1. Pośrednie wypełnienia ubytków w zębach bocznych: wkład (inlay), 

nakład (onlay), nadkład (overlay),  wkład lany wzmocniony ćwiekiem 

(pinlay).  
2.Pośrednie odbudowy zębów wykonywane przy użyciu techniki 

CAD/CAM (Computer-Aided Design and Computer-Aided 

Manufacturing).  
3.Zasady higieny podczas pracy z pacjentem-powtórka 

a. co to jest zakażenie krzyżowe 

b. podstawowe wiadomości o dezynfekcji i sterylizacji 
c. konserwacja końcówek, ssaka i innych elementów unitu 

d. pacjent i lekarz jako potencjalne źródła zakażenia 

e. ochrona lekarza i pacjenta 

T. Staniowski 

Wtorek 

08.11.16 

Sala 

wykładowa 

1,2,8 8.00.-

10.15 

Wtorek 

08.11.16 

sala 

wykładowa 

3,4 10.30-

12.45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

II  rok -   Program nauczania   2016/17 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA   PRZEDKLINICZNA 
ĆWICZENIA SYMULACYJNE: STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEDKLINICZNA 

odbywają się na sali  fantomowej Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej  przy ul. Krakowskiej  
 

 ĆWICZENIE 1.  GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

   

ĆWICZENIE 

WPROWADZAJĄCE 
 

1 Wtorek-04.10.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-06.10.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-05.10.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 05.10.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-04.10.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-04.10.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek- 03.10.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-04.10.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Repetytorium Demonstracja Praktycznie 

1.Zapoznanie się z harmonogramem zajęć symulacyjnych  

i tematyką oraz regulaminem ćwiczeń, ich realizacją i 

oceną;  zachowanie profesjonalne na ćwiczeniach.  

2. Stanowisko pracy i jego użytkowanie;  unit, końcówki,  

narzędzia,  organizacja stanowiska pracy,  właściwe 

użytkowanie i utrzymanie stanowiska pracy 

3.Demonstracja – usytuowanie operatora i pacjenta, 

zestaw narzędzi, zasady higieny 

4. Montaż i demontaż fantomu, utrzymanie czystości, 

obsługa unitu 

5.Właściwe użytkowanie i utrzymanie końcówek; 

sortowanie instrumentów w odpowiedni zestaw 

6. Rodzaje instrumentów stomatologicznych: narzędzia 

diagnostyczne, do opracowanie i wypełniania, końcówki, 

wiertła (rodzaje i kształty) 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

a)Podstawowe wiadomości o dezynfekcji i sterylizacji 

b) konserwacja końcówek, ssaka i innych elementów 

unitu 

c) pacjent i lekarz jako potencjalne źródła zakażenia 

d)ochrona lekarza i pacjenta 

e) nieprawidłowe nawyki:  

1.Zęby i narzędzia 

-nomenklatura zębów 

(nazwy powierzchni, 

anatomia) 

-numeryczna 

identyfikacja zębów 

wg WHO, 

2.Instrumenty 

stomatologiczne, 

końcówki, wiertła 

(rodzaje i kształty) 
 

1.Uchwyt narzędzi 

ręcznych,  

2.  Prawidłowy 

uchwyt końcówek,  

3.Praca z 

podparciem 

4.Technika 

skrawania 

 5. Utrzymanie 

ergonomicznej 

postawy podczas 

zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem 

właściwej odległości 

między 

fantomowym 

pacjentem a 

operatorem, 

 

1.Nawiercanie w 

materiałach o różnej 

twardości -szkło, drewno, 

plastik, gips. 

 2.Preparacja zadanego 

kształtu w zębach 

gipsowych, akrylowych: 

-kształt okrągły -średnica-

od 2 do 3 milimetrów i 

głębokości od 1 do 3-4 

milimetrów,  owalny, 

czworokątny, trapezowaty 

o różnych głębokościach  

 

Uwaga-  

Przypomnienie 

metabolizmu 

węglowodanów w aspekcie 

kariogenezy ( biochemia)- 

na kolejne ćwiczenie 

 

 ĆWICZENIE 2. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

C.D. CWICZENIA 

WPROWADZAJĄCE 
LAKOWANIE , 

POSZERZONE 

LAKOWANIE, 

WYPEŁNIENIE 

ZAPOBIEGAWCZE 

 

1 Wtorek-11.10.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-13.10.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-12.10.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 12.10.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-11.10.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-11.10.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-10.10.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-11.10.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach 2.Wpływ 

lokalizacji próchnicy na diagnozę i zapobieganie 

3..Klasyfikacja ubytków wg Blacka i Si-Sta 

4.  Preparacja ubytków 

a. oszczędna preparacja, leczenie nieinwazyjne, prawidłowe zarysy 

ubytków 

b. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka (NIE 

extension for prevention tzn. NIE – ostry kąt między ścianami i dnem 

ubytku, NIE równoległe ściany) 

c. otwarcie i zarys ubytku, czynniki determinujące 

d. kształt oporowy 

e. kształt retencyjny 

f. materiały adhezyjne a kształt ubytku 

c. zasady preparacji ubytku klasy I (lokalizacja, zarys prawidłowy i 

błędy (nadmierna preparacja)) 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

fantomowym pacjentem a 

operatorem, 

2. ustawianie pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3.  Demonstracja: 

-uszczelniania bruzd 

lakiem, 

- PRR-1 (poszerzonego 

 

1.Uszczelnianie bruzd zęba  

trzonowego  w zębie 

naturalnym  z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa 

3.Poszerzenie bruzdy i 

lakowanie w zębie  naturalnym 

– PRR1 

4.Oszczędna preparacja małego 

ubytku w bruździe, poszerzenie 

pozostałej części bruzdy, 

odbudowa ubytku 

z uszczelnianiem  bruzdy – 
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ĆWICZENIE 3. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

 Bl I 

Amalgamat, 

kompozyt 
 

1 Wtorek-18.10.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-20.10.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-19.10.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 19.10.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-18.10.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-18.10.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-17.10.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-18.10.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach  

2. Wybór odpowiedniej metody leczenie w zależności od zaawansowania zmiany 

próchnicowej 

3. Dlaczego i kiedy próchnica ulega zatrzymaniu, dlaczego należy ostrożnie używać 

zgłębnika?  

4. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka 

a. otwarcie i zarys ubytku  

b. kształt oporowy  

c. kształt retencyjny, jak uzyskać retencję 

d. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka (NIE extension for 

prevention, NIE – ostry kąt między ścianami i dnem ubytku, NIE – równoległe 

ściany ubytku) 

d. kiedy należy pokryć guzki? 

c.Etapy opracowania ubytku i stosowane narzędzia  

c.zasady preparacji ubytku klasy I (lokalizacja, zarys) 

5. Etapy preparacji ubytku wg Blacka,  

6. kształt oporowy i retencyjny, jak uzyskać retencję 

7. Odpowiednie kąty preparacji i wypełnienia przy stosowaniu amalgamatu  

8. podstawowe wiadomości o materiałach GI i amalgamacie 

9. Przygotowanie amalgamatu i cementu GI, 

10.Narzędzia do amalgamatu w tym dłutka, trymery szkliwne i narzędzia do 

rzeźbienia 

 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

fantomowym pacjentem 

a operatorem, 

2. Ustawianie pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku 

klasy I oraz jego 

odbudowa 

amalgamatem, 

kondensacja  i 

rzeźbienie materiału. 

4.Preparacja złożonego 

ubytku klasy I i 

wypełnienie 

kompozytem 

 

1.Preparacja pod 

wypełnienie 

kompozytem  1  ubytku 

klasy I ( szczęka , 

żuchwa, trzonowiec, 

przedtrzonowiec i 

założenie 

tymczasowego 

wypełnienia z fleczeru    

2.  Preparacja  pod 

wypełnienie 

amalgamatem 1  ubytku 

klasy I (prosty; szczęka 

lub żuchwa, trzonowiec 

lub przedtrzonowiec)-  i 

tymczasowe 

wypełnienie fleczerem 

3 Nazwa wszystkich 

etapów preparacji 

ubytku, ścian ubytku, 

narzędzi.   
 

d. . Wyjaśnienie znaczenia i zależności między wielkością i kształtem 

ubytku, lokalizacją a kształtem ubytku, materiałem a kształtem ubytku, 

anatomią zęba a zarysem i kształtem ubytku 

h. Odpowiednie nachylenie brzegów ubytku 

i. Czynniki determinujące zarys ubytku,  kształt oporowy i retencyjny 

ubytku, opracowanie brzegów ubytku (w tym narzędziami ręcznymi)  

4. Narzędzia ręczne -  dłutka, trymery szkliwne  

5,Modelowanie wypełnień, kształtowanie powierzchni żującej 

8. Kontrola okluzji 

9.Lakowanie wskazania, technika zabiegu, narzędzia i materiały 

10.Postępowanie wg procedur na przykładzie lakowania zęba. 

11.PRR-1 (poszerzone lakowanie) - wskazania, technika zabiegu, 

narzędzia i materiały 

12.PRR-2 (wypenienie zapobiegawcze) - wskazania, technika zabiegu, 

narzędzia i materiały 

 

lakowania)  i 

- PRR-2 (wypełnienia 

zapobiegawczego), 

4.Preparacja ubytku klasy 

I  wg Blacka pod 

wypełnienie  

kompozytowe i 

amalgamatowe  oraz 

założenie szczelnego 

wypełnienia 

tymczasowego. 

 

. 

 

PRR2 (wypełnienie 

zapobiegawcze) w zębie 

naturalnym. 

5.Preparacja pod wypełnienie 

kompozytem  1  ubytku klasy I 

(prosty, złożony; szczęka , 

żuchwa, trzonowiec, 

przedtrzonowiec i założenie 

tymczasowego wypełnienia z 

fleczeru    

6.  Preparacja  pod wypełnienie 

amalgamatem 1  ubytku klasy I 

(prosty, złożony; szczęka , 

żuchwa, trzonowiec i 

przedtrzonowiec)-  i 

tymczasowe wypełnienie 

fleczerem 

7. Nazwa wszystkich etapów 

preparacji ubytku, ścian ubytku, 

narzędzi. 

5. Dokładne wymodelowanie 

powierzchni żującej przy 

wypełnieniu tymczasowym 

 

UWAGA!:  

Przed wypełnieniem 

ostatecznym należy założyć 

wypełnienie tymczasowe  
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ĆWICZENIE 4. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

 2 x   Black I – 

kontynuacja 

 

1 Wtorek-25.10.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-27.10.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-26.10.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 26.10.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-25.10.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-25.10.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-24.10.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-25.10.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach  

2. Wybór odpowiedniej metody leczenie w zależności od zaawansowania 

zmiany próchnicowej 

3. Dlaczego i kiedy próchnica ulega zatrzymaniu, dlaczego należy ostrożnie 

używać zgłębnika?  

4. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka 

a. otwarcie i zarys ubytku  

b. kształt oporowy  

c. kształt retencyjny, jak uzyskać retencję 

d. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka (NIE extension 

for prevention, NIE – ostry kąt między ścianami i dnem ubytku, NIE – 

równoległe ściany ubytku) 

e. preparacja proksymalnej części ubytku Bl I 

a. preparacja ściany przydziąsłowej w zależności od położenia wzgłędem 

CEJ i zastosowanego materiału 

c. preparacja ścian bocznych części proksymanych ubytku z zależności od 

zaawansowania zmiany i szerokości ubytku 

d. kiedy należy pokryć guzki? 

c.Etapy opracowania ubytku i stosowane narzędzia  

d. zasady preparacji ubytku klasy II, preparacja ścian boczych i ściany 

przydziąsłowej, ochrona zęba sąsiedniego. 

5. Etapy preparacji ubytku wg Blacka,  

6. kształt oporowy i retencyjny, jak uzyskać retencję 

7. Odpowiednie kąty preparacji i wypełnienia przy stosowaniu amalgamatu  

8. Podstawowe wiadomości o materiałach GI i amalgamacie 

9. Przygotowanie amalgamatu i cementu GI, 

10.Narzędzia do amalgamatu w tym dłutka, trymery szkliwne i narzędzia do 

rzeźbienia 

10. Wygładzanie brzegów szkliwa 

11. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział ubytków wg Blacka i SiSta - 

powtórka, 

12. Punkt styczny, kontur wypełnienia, opracowanie i polerowanie 

 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

fantomowym pacjentem a 

operatorem, 

2. Ustawianie pacjenta i 

operatora do pracy w szczęce 

i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy II 

oraz jego odbudowa 

wypełnieniem kanapkowym 

4. Wyjaśnienie różnic 

między ubytkiem klasy II 

prostym a złożonym (zejście 

klasy I) 

5.Preparacja ubytku klasy II 

oraz jego odbudowa 

amalgamatem, upychanie i 

rzeźbienie materiału. 

6. Preparacja ubytku klasy II, 

zastosowanie odpowiedniej 

matrcy i klina, punkt 

styczny, konturowanie 

matrycy, kontrola 

szczelności, podkład i 

wypełnienie amalgamatem 

z rzeźbieniem powierzchni 

żującej i modelowaniem 

powierzchni stycznej 

1.Usunięcie wypełnienia 

tymczasowego z 

wypreparowanych Blacków 

klasy I  z poprzedniego 

ćwiczenia  

2.Kontynuacja preparacji Bl I i 

wypełnienia kompozytem 

(złożony; szczęka  lub żuchwa, 

trzonowiec lub 

przedtrzonowiec) 

3. Kontynuacja preparacji i 

wypełnienie amalgamatem 1 

ubytku klasy I (prosty; szczęka, 

żuchwa, trzonowiec i 

przedtrzonowiec) 

4. Nazwa wszystkich etapów 

preparacji ubytku, ścian 

ubytku, narzedzi 

5.Modelowanie powierzchni 

żującej  
6..Przed wypełnieniem 

ostatecznym wypełnienie 

tymczasowe 

 7. Preparacja Blacka II 

prostego ( szczęka lub żuchwa, 

trzonowiec lub 

przedtrzonowiec) pod 

wypełnienie amalgamatowe i 

założenie wypełnienia 

tymczasowego. 

 

ĆWICZENIE 5 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

4  x Bl V 

Materiały 

odtwórcze-

ostateczne i 

tymczasowe 

1 Wtorek-08.11.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-03.11.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-02.11.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 02.11.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-08.11.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-08.11.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-07.11.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-8.11.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1.Ubytki Bl V  

2. Zasady preparacji ubytków przyszyjkowych 

3. Geometria ubytku przyszyjkowego, w zależności od 

materiału (amalgamat, GI, kompozyt) 

c. wpływ preparacji na estetykę wypełnienia i poprawę 

adhezji materiałów złożonych (odpowiednie 

opracowanie szkliwa) 

d. sekwencja wierteł i etapy opracowania ubytku  

d. oszczędna preparacja, brak preparacji (kiedy można 

zrezygnować z opracowania ubytku) 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym pacjentem a 

operatorem, 

2.Pozycja  pacjenta i 

operatora do pracy w 

1. Preparacja 4 ubytków klasy V 

(szczęka, żuchwa, trzonowiec),: 

wypełnienie kompozytem, kanapkowe 

(kanapka otwarta),  cementem GI 

(wskazane od strony językowej w 

żuchwie), amalgamatem (trzonowiec 

górny)  

2. Nazwa wszystkich etapów preparacji 

ubytku, ścian ubytku, narzędzi. 

3.Przed wypełnieniem ostatecznym 
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4 zastosowanie nici retrakcyjnej, kształtki i  

5.Rekonstrukcja konturu zęba 

6. Wpływ obecności lub braku szkliwa na ścianie 

przydziąsłowej na sposób postępowanie i rokowanie.  

7. Podkład – aplikacja, materiały 

8. Opracowanie i polerowanie wypełnienia, kontur 

wypełnienia przyszyjkowego 

9. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków 

przyszyjkowych brak odpowiedniego konturu, nawis, 

nieszczelność, utrata wypełnienia, próchnica wtórna  

10. Przyczyny utraty wypełnienia, niewłaściwa 

aplikacja czynnika wiążącego, zanieczyszczenie 

ubytku śliną, niedostateczne wypłukanie, złe 

wytrawienia, przeciążenie zęba 

11. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział 

ubytków wg Blacka i SiSta - repetytorium 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy 

V, odpowiednie 

opracowanie szkliwa oraz 

odbudowa ubytku 
  

należy założyć wypełnienie tymczasowe. 

 
 

 

 

ĆWICZENIE 6 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

4  x Bl V- 

kontynuacja 

 

1 Wtorek-15.11.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek10.11.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-09.11.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 09.11.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-15.11.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-15.11.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-14.11.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-15.11.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1.Ubytki Bl V  

2. Zasady preparacji ubytków przyszyjkowych 

3. geometria ubytku przyszyjkowego, w zależności od 

materiału (amalgamat, GI, kompozyt) 

c. wpływ preparacji na estetykę wypełnienia i poprawę 

adhezji materiałów złożonych (odpowiednie 

opracowanie szkliwa) 

d. sekwencja wierteł i etapy opracowania ubytku  

d. preparacja pod materiał adhezyjny i nieadhezyjny, 

brak preparacji (kiedy można zrezygnować 

z opracowania ubytku) 

4. Wpływ obecności lub braku szkliwa na ścianie 

przydziąsłowej na sposób postępowanie i rokowanie.  

5. Opracowanie i polerowanie wypełnienia, kontur 

wypełnienia przyszyjkowego 

6. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków 

przyszyjkowych brak odpowiedniego konturu, nawis, 

nieszczelność, utrata wypełnienia, próchnica wtórna  

7.Przyczyny utraty wypełnienia, niewłaściwa aplikacja 

czynnika wiążącego, zanieczyszczenie ubytku śliną, 

niedostateczne wypłukanie, złe wytrawienia, 

przeciążenie zęba 

8.. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział 

ubytków wg Blacka i SiSta - powtórka, 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym  pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy 

V, odpowiednie 

opracowanie szkliwa oraz 

odbudowa ubytku 

4. Wypełnianie ubytków 

typu Blacka V-

amlagamatem, 

kompozytem, kompomerem,  

cementem szkło-

jonomerowym 

1. Preparacja 4 ubytków klasy V 

(szczęka , żuchwa, trzonowiec) i 

wypełnienie : kompozytem, kanapkowe 

(kanapka otwarta),  cementem GI 

(wskazane od strony językowej w 

żuchwie), amalgamatem (trzonowiec 

górny)  

2.Nazwa wszystkich etapów preparacji 

ubytku, ścian ubytku, narzędzi 

 
 

 

ĆWICZENIE 7 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

Bl II-preparacja 2 

ubytków- prosty i 

ze schodkiem 

Materiały 

odtwórcze- 

kontynuacja 

1 Wtorek-22.11.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-17.11.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-16.11.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 16.11.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-22.11.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-22.11.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-21.11.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-22.11.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 
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Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach oraz na 

powierzchniach gładkich;   

2. Wybór odpowiedniej metody leczenie w zależności od zaawansowania 

zmiany próchnicowej 

3. Dlaczego i kiedy próchnica ulega zatrzymaniu, dlaczego należy ostrożnie 

używać zgłębnika?  

4. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka 

a. otwarcie i zarys ubytku  

b. kształt oporowy  

c. kształt retencyjny, jak uzyskać retencję 

d. Zmodyfikowane zasady preparacji ubytków wg Blacka (NIE extension 

for prevention, NIE – ostry kąt między ścianami i dnem ubytku, NIE – 

równoległe ściany ubytku) 

e. preparacja proksymalnej części ubytku Bl II 

a. preparacja ściany przydziąsłowej w zależności od położenia wzgłędem 

CEJ i zastosowanego materiału 

c. preparacja ścian bocznych części proksymanych ubytku z zależności od 

zaawansowania zmiany i szerokości ubytku 

d.Etapy opracowania ubytku i stosowane narzędzia  

e. zasady preparacji ubytku klasy II, preparacja ścian boczych i ściany 

przydziąsłowej, ochrona zęba sąsiedniego. 

5. Etapy preparacji ubytku wg Blacka,  

6. kształt oporowy i retencyjny, jak uzyskać retencję 

7. Odpowiednie kąty preparacji i wypełnienia przy stosowaniu amalgamatu  

8. podstawowe wiadomości o materiałach GI i amalgamacie 

9. Przygotowanie amalgamatu i cementu GI, 

10.Narzędzia do amalgamatu w tym dłutka, trymery szkliwne i narzędzia do 

rzeźbienia 

11. Matryce, formówki i kliny do ubytków klasy II 1. Problemy związane 

z leczeniem rozległych ubytków klasy Bl II 

a. ryzyko odłamania guzka, pęknięcie zęba 

b problem odbudową punktu stycznego 

c. odbudowa zęba ze złamanym guzkiem 

12. Wypełnienie kanapkowe 

a. wskazania 

b. technika zamknięta i otwarta 

c. materiały  

d. technika pracy 

4. Formówki, matryce, napinacze, kliny, nić retrakcyjna 

5. Przeciwwskazania do odbudowy ubytku materiałami plastycznymi  

6. Podwójny podkład 

7. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków próchnicowych 

8. Właściwości mechaniczne tkanek zęba i materiałów odtwórczych 

przydziąsłowej, ochrona zęba sąsiedniego. 

9. Kompozyty i cementy GI zasady pracy i przygotowania materiałów i 

tkanek zęba, technika warstwowa, właściwości mechaniczne, adhezja, wady 

i zalety 

10. Wygładzanie brzegów szkliwa 

11. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział ubytków wg Blacka i SiSta - 

repetytorium 

12. Punkt styczny, kontur wypełnienia, opracowanie i polerowanie 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym  pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja  pacjenta i 

operatora do pracy w szczęce 

i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy II 

oraz jego odbudowa 

wypełnieniem kanapkowym 

4. Wyjaśnienie różnic 

między ubytkiem klasy II 

prostym a złożonym  

5.Preparacja ubytku klasy II 

oraz jego odbudowa 

amalgamatem, kondensacja i 

rzeźbienie materiału. 

6. Preparacja ubytku klasy II, 

zastosowanie odpowiedniej 

matrcy i klina, punkt 

styczny, konturowanie 

matrycy, kontrola 

szczelności, podkład i 

wypełnienie amalgamatem 

z rzeźbieniem powierzchni 

żującej i modelowaniem 

powierzchni stycznej 

7. Preparacja ubytku typu 

MOD i MODB pod 

wypełnienie kompozytowe 

 

 

1.  Preparacja i wypełnienie 

kompozytem i 1 ubytku 

klasy II złożony 

2. Preparacja ubytku klasy II 

złożonego (szczęka , żuchwa, 

trzonowiec), wypełnienie 

kanapkowe (kanapka otwarta 

+kompozyt 

3..Usunięcie wypełnienia 

tymczasowego z prostego 

ubytku klasy II (szczęka , 

żuchwa, trzonowiec, 

przedtzonowiec) i założenie 

wypełnienia amalgamatowego 

4. Preparacja rozległego ubytku 

MODB (szczęka lub żuchwa, 

trzonowiec) i wypełnienie 

kanapkowe lub kompozytowe- 

w przypadku braku czasu 

założyć wypełnienie 

tymczasowe po preparacji 

5. Preparacja ubytku klasy 

MOD i wypełnienie 

kompozytowe-w przypadku 

braku czasu założyć 

wypełnienie tymczasowe 

6. Nazwa wszystkich etapów 

preparacji ubytku, ścian 

ubytku, narzędzi 

UWAGA:  

7. Przed wypełnieniem 

ostatecznym należy założyć 

wypełnienie tymczasowe 

 

 

ĆWICZENIE 8 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

Black II- CIĄG 

DALSZY- 

MOD i MODB 

Matryce. 

Materiały 

Ostateczne i 

tymczasowe 

1 Wtorek-29.11.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-24.11.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-23.11.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 23.11.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-29.11.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-29.11.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-28.11.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach oraz na powierzchniach 

gładkich;   

2. Wybór odpowiedniej metody leczenie w zależności od zaawansowania zmiany 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

1. Preparacja ubytku 

klasy II (szczęka , 

żuchwa, trzonowiec), 
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próchnicowej  

4.Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział ubytków wg Blacka i SiSta – powtórka 

zasady preparacji ubytku klasy II, preparacja ścian boczych i ściany przydziąsłowej, 

ochrona zęba sąsiedniego. 

5. Etapy preparacji ubytku II wg Blacka-. kształt oporowy i retencyjny 

7. Odpowiednie kąty preparacji i wypełnienia przy stosowaniu amalgamatu  

8. Podstawowe wiadomości o materiałach GI i amalgamacie 

9. Przygotowanie amalgamatu i cementu GI, 

10.Narzędzia do amalgamatu w tym dłutka, trymery szkliwne i narzędzia do 

rzeźbienia 

11. Matryce, formówki i kliny do ubytków klasy II 

12.   

a. ryzyko odłamania guzka, pęknięcie zęba 

b problem odbudową punktu stycznego 

c. odbudowa zęba z odłamanym guzkiem 

2. Wypełnienie kanapkowe 

a. wskazania 

b. technika zamknięta i otwarta 

c. materiały  

d. technika pracy 

4. Formówki, matryce, napinacze, kliny, nić retrakcyjna 

5. Przeciwwskazania do odbudowy ubytku materiałami plastycznymi  

6.. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków próchnicowych 

7. Właściwości mechaniczne tkanek zęba i materiałów odtwórczych 

przydziąsłowej, ochrona zęba sąsiedniego. 

8. Kompozyty i cementy GI zasady pracy i przygotowania materiałów i tkanek zęba, 

technika warstwowa, właściwości mechaniczne, adhezja, wady i zalety 

9.. Materiały odtwórcze – podział, zastosowanie, skład, zalety i wady- amalgamaty 

10. Systemy łączące- generacje 

11. Materiały pomocnicze 

12.Materiały tymczasowe- podziały, rodzaje, skład, zastosowanie- może być 

w formie prezentacji na kolejne ćwiczenie 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

fantomowym pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w szczęce 

i żuchwie 

3. Wypełnienie ubytku typu 

MOD, MODB 

6. Technika kanapkowa 

7. slot preparacja i tunelowa 

8. Demonstracja systemów 

łączących i wytrawiaczy 

9. Materiały tymczasowe- 

prezentacja- zarabianie, 

rodzaje, zastosowanie 

10. Materiały podkładowe-

czy i kiedy stosujemy 

podkłady 

wypełnienie 

kanapkowe (kanapka 

otwarta)  

2. Preparacja ubytku 

klasy II MOD 

(szczęka , żuchwa, 

trzonowiec), 

wypełnienie 

kanapkowe lub 

kompozytowe 

3. Preparacja 

rozległego ubytku 

MODB i wypełnienie 

(szczęka lub żuchwa, 

trzonowiec), 

wypełnienie 

kanapkowe lub 

kompozytowe  

4. Preparacja ubytku 

klasy II –typu 

prostego i 

wypełnienie 

kompozytowe 

5. Przed 

wypełnieniem 

ostatecznym 

wypełnienie 

tymczasowe 

 

 

ĆWICZENIE 9. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

Black II- 

kontynuacja 

2 x Bl III  - 

preparacja 

Materiały 

złożone-

kompozyty 

1 Wtorek-06.12.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-01.12.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-30.11.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 30.11.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-06.12.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-06.12.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-05.12.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-06.12.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Ubytki Bl III 

2. Zasady preparacji ubytków Bl III 

a. dostęp do ubytku i ochrona zęba sąsiedniego 

b. geometria ubytku Bl III 

b. wpływ preparacji na estetykę wypełnienia i poprawę adhezji 

materiałów złożonych (dostęp i opracowanie szkliwa) 

c. sekwencja wierteł i etapy opracowania ubytku  

d. oszczędna preparacja 

3. zastosowanie klina i paska, odbudowa punktu stycznego i konturu 

zęba 

4. Koferdam, elementy, zakładanie,  

5. Materiały złożone – dobór koloru, właściwości optyczne szkliwa i 

zębiny, technika warstwowa, konsystencja (lepkość) materiału, kolory 

szkliwne i zębinowe  

6. Opracowanie i polerowanie wypełnienia, okluzja, punkt styczny 

7. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków próchnicowych -

brak punktu stycznego, nawis, nieszczelność, zaburzenia okluzji 

8. Wygładzanie brzegów szkliwa 

9. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział ubytków wg Blacka i 

SiSta -repetytorium  

1.Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym  pacjentem 

a operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy 

III oraz jego odbudowa 

cementem 

glssjonomerowym. 
4. Preparacja i wypełnienie 

ubytku klasy III GI+ 

kompozyt-metodą kanapki 

otwartej. 

5. Zastosowanie pasków i 

klinów do odbudowy części 

stycznych 

. Preparacja i wypełnienie 

2 ubytków klasy III – 

prosty i  złożony- ze 

stopniem (szczęka , 

żuchwa),  

2. Wypełnienie cementem 

GI 1 ubytków klasy III 

(szczęka lub  żuchwa) 

3. Wypełnienie 1 ubytku 

klasy III metodą kanapki 

otwartej-zalecany kieł 
3. Nazwa wszystkich etapów 

preparacji ubytku, ścian 

ubytku, narzędzi 

4. Przed wypełnieniem 

ostatecznym wypełnienie 

tymczasowe 
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ĆWICZENIE 10 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

2x Bl III  - 

kontynuacja 

2 x Bl IV-

preparacja 

1 Wtorek-13.12.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-08.12.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-07.12.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 07.12.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-13.12.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-13.12.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-12.12.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-13.12.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1. Ubytki Bl IV  

2. Zasady preparacji ubytków Bl IV  

a. dostęp do ubytku i ochrona zęba sąsiedniego 

b. geometria ubytku Bl IV  

b. wpływ preparacji na estetykę wypełnienia i poprawę adhezji 

materiałów złożonych (odpowiednie opracowanie szkliwa) 

c. sekwencja wierteł i etapy opracowania ubytku  

d. oszczędna preparacja, doklejenie odłamanego fragmentu zęba 

3. zastosowanie klina i paska, odbudowa punktu stycznego i konturu 

zęba 

5.  Materiały podkładowe- podział, rodzaje, zastosowanie 

6. Kompozyty – dobór koloru, właściwości optyczne szkliwa i zębiny, 

technika warstwowa, konsystencja (lepkość) materiału  

7. opracowanie i polerowanie wypełnienia, okluzja, punkt styczny 

8. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków próchnicowych 

brak punktu stycznego, nawis, nieszczelność, zaburzenia okluzji 

9. przyczyny utraty wypełnienia, niewłaściwa aplikacja czynnika 

wiążącego, zanieczyszczenie ubytku śliną, niedostateczne wypłukanie, 

złe wytrawienia itd. 

11. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział ubytków wg Blacka i 

SiSta – repetytorium 
 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem 

właściwej odległości 

między symulowanym 

pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku 

klasy IV, odpowiednie 

opracowanie szkliwa –

(cięcie typu chamfer  i 

piórkowe)oraz 

odbudowa ubytku- 

jednowarstwowa- 

kształtki-oraz 

warstwowa z 

wykorzystaniem 

różnych rodzajów 

materiałów 

kompozytowych 

1. Preparacja ubytku klasy 

III (szczęka , żuchwa), 

wypełnienie kanapkowe 

(zalecany ząb kieł)  - 

kontynuacja  

2. Preparacja i odbudowa 2 

ubytków klasy IV (szczęka 

siekacze),  

3. Preparacja 1 ubytku w 

siekaczu żuchwy-jako 

próchnicowe  zejście 

Blacka III  i odbudowa 

kompozytem 

chemoutwardzalnym 

4. Preparacja 1 ubytku w 

szczęce w siekaczu szczęki 

jako ubytek typu 

urazowego i następowa 

odbudowa kompozytem 

światłoutwardzalnym z 

zastosowaniem kształtki - 

metoda jednowarstwowa- 

3. Nazwa wszystkich 

etapów preparacji ubytku, 

ścian ubytku, narzędzi  
 

 

ĆWICZENIE 11. GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

2 x Bl IV- 

kontynuacja 

 

1 Wtorek-20.12.16 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-15.12.16 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-14.12.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 14.12.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-20.12.16 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-20.12.16 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-19.12.16 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-20.12.16 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

.1 Ubytki Bl IV  

2. Zasady preparacji ubytków Bl IV i ubytków 

pourazowych 

a. dostęp do ubytku i ochrona zęba sąsiedniego 

b. geometria ubytku Bl IV i pourazowego 

b. wpływ preparacji na estetykę wypełnienia i poprawę 

adhezji materiałów złożonych (odpowiednie 

opracowanie szkliwa) 

c. sekwencja wierteł i etapy opracowania ubytku  

3. zastosowanie klina i paska, odbudowa punktu 

stycznego i konturu zęba 

4. Kompozyty – dobór koloru, właściwości optyczne 

szkliwa i zębiny, technika warstwowa, konsystencja 

1. Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 

3. Preparacja ubytku klasy 

IV, odpowiednie 

1. Preparacja i odbudowa 2 ubytków 

klasy IV (szczęka siekacze),  

2. Preparacja 1 ubytku w siekaczu 

żuchwy-jako próchnicowe  zejście 

Blacka III  i odbudowa kompozytem 

chemoutwardzalnym 

3. Preparacja 1 ubytku w szczęce w 

siekaczu szczęki jako ubytek typu 

urazowego i następowa odbudowa 

kompozytem światłoutwardzalnym z 

zastosowaniem kształtki - metoda 

jednowarstwowa- 

4. Nazwa wszystkich etapów preparacji 



10 

 

(lepkość) materiału  

5. Opracowanie i polerowanie wypełnienia, okluzja, 

punkt styczny 

6. Błędy i powikłania związane z leczeniem ubytków 

próchnicowych brak punktu stycznego, nawis, 

nieszczelność, zaburzenia okluzji 

7. Przyczyny utraty wypełnienia, niewłaściwa 

aplikacja czynnika wiążącego, zanieczyszczenie 

ubytku śliną, niedostateczne wypłukanie, 

nieprawidłowe wytrawienie itd. 

8. Etapy preparacji ubytku wg Blacka, podział 

ubytków wg Blacka i SiSta – powtórka 

opracowanie szkliwa oraz 

odbudowa ubytku 
 

ubytku, ścian ubytku, narzędzi  
5.Przed wypełnieniem ostatecznym 

wypełnienie tymczasowe 

 

 

 
ĆWICZENIE 12 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

Ubytki twardych 

tkanek zęba  

niepróchnicowego 

pochodzenia 

Uszkodzenia 

pourazowe 

1 Wtorek-03.01.17 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-22.12.16.  14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-21.12.16 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 21.12.16 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-03.01.17 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-03.01.17 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-02.01.17 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-03.01.17 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Wprowadzenie Demonstracja Praktycznie 

1.Ubytki  twardych tkanek zęba niepróchnicowego 

pochodzenia- rodzaje 

2. Przyczyny powstawania ubytków twardych tkanek 

niepróchncowego pochodzenia- erozje, abrazje, abfrakcje,  

3. Różnicowanie z ubytkami próchnicowymi typu Black V- 

4. Materiały do wypełnień ubytków twardych tkanek zęba 

niepróchnicowego pochodzenia 

5. Błędy i ograniczenia przy opracowaniu i wypełnianiu 

ubytków twardych tkanek zęba niepróchnicowego 

pochodzenia 

6. Urazy ostre i przewlekłe  

7. Różnice między ubytkami próchnicowymi typu Black IV a 

urazami zębów przednich 

1.Utrzymanie 

ergonomicznej postawy 

podczas zabiegów 

operacyjnych z 

zachowaniem właściwej 

odległości między 

symulowanym  pacjentem a 

operatorem, 

2. Pozycja pacjenta i 

operatora do pracy w 

szczęce i żuchwie 
3. Preparacja ubytków 

niepróchnicowego 

pochodzenia- erozyjnego, 

abrazyjnego, abfrakcyjnego. 

4. Wypełnienie w/w/ ubytków 

kompozytem, cementem szkło-

jonomerowym i amalgamatem 

5.. Preparacja ubytku 

urazowego zęba przedniego i 

wypełnienie metodą 

bezpośrednią 

1. Preparacja 2 ubytków niepróchnicowego 

pochodzenia- erozyjnego, abfrakcyjnego. 

4. Wypełnienie w/w/ ubytków kompozytem, 

cementem szkło-jonomerowym lub 

amalgamatem 

5.. Preparacja 1  złamania korony zęba 

przedniego i wypełnienie metodą 

bezpośrednią kompozytem 

 

 
ĆWICZENIE 13 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

Repetytorium z 

wiadomości o 

próchnicy 

1 Wtorek-10.01.17 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-05.01.17 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-04.01.17 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 04.01.17 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-10.01.17 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-10.01.17 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-09.01.17 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-10.01.17 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Repetytorium Demonstracja Praktycznie 

1.Etiopatogeneza próchnicy, próchnica w dołkach i bruzdach 

oraz na powierzchniach gładkich;   

2.Wpływ lokalizacji próchnicy na diagnozę i zapobieganie 

3..Klasyfikacja ubytków wg Blacka i Si-Sta 

4. Metody wykrywania próchnicy  

5. Podziały próchnicy i rozpoznanie- objawy obiektywne i 

 

1. Wykrywanie ubytków 

Diagnodentem 

2. Zakładanie koferdamu 

metodą pojedynczą i ciągłą 

 

1.Zakładanie koferdamu na poszczególne 

zęby 

1.Zakładanie formówek  i kształtek na 

wybrane  zęby 
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subiektywne  

5. Metody leczenia ubytków próchnicowych 

1.Materiały odtwórcze- podział,  

2. Materiały ostateczne- kompozyty, kompomery, ormocery, 

amalgamaty, cementy szkłojonomerowe – zastosowanie do 

poszczególnych rodzajów ubytków, skład, wady, zalety 

3. Materiały tymczasowe- rodzaje, zastosowanie, skład, 

wady, zalety 

4. Materiały podkładowe-rodzaje, zastosowanie, wady, 

zalety- kiedy możemy zastosować podkład 

 
ĆWICZENIE 14  GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

Zaliczenie –test i 

esej 

Wkład z 

kompozytu 

1 Wtorek-17.01.17 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-12.01.17 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-11.01.17 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 11.01.17 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-17.01.17 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-17.01.17 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-16.01.17 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-17.01.17 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Repetytorium Demonstracja Praktycznie 

Repetytorium zaliczenie –test i esej.  

1Wypełnienia typu inlay -onlay 

a. wskazania i przeciwwskazania 

b. stosowane materiały 

c. preparacja (w zależności od materiału) 

d. osadzanie wkładów koronowych 

3. Zasady higieny podczas pracy z pacjentem 

a. co to jest zakażenie krzyżowe 

b. podstawowe wiadomości o dezynfekcji i sterylizacji 

c. konserwacja końcówek, ssaka i innych elementów unitu 

d. pacjent i lekarz jako potencjalne źródła zakażenia 

e. ochrona lekarza i pacjenta 

1.Prezentacja Cad-Cam  

2.Preparacja i wykonanie 

wkładu -  Bl II, wkład 

kompozytowy, technika 

bezpośrednia 

 

1.Opracowanie ubytku przy pomocy 

Computer Aided Design and Computer-

Aided Manufacturing (Cad Cam) 

2. Preparacja i wykonanie wkładu w bl II, 

wkład kompozytowy, technika bezpośrednia 

 

 
ĆWICZENIE 15 GRUPA DZIEŃ GODZINA Asystent 

 

Wkład z 

kompozytu- 

kontynuacja 

Zaliczenie ćwiczeń 

1 Wtorek-24.01.17 14.15-17.15 J. Kłaniecka 

2 Czwartek-19.01.17 14.00-17.00 K. Jankowska 

3 Środa-18.01.17 12.30-15.30 W. Grzebieluch 

4 Środa- 18.01.17 15.30-18.30 W. Grzebieluch 

5 Wtorek-24.01.17 8.00-11.00  K. Jankowska 

6 Wtorek-24.01.17 11.00-14.00 J. Kłaniecka 

7 Poniedziałek-23.01.17 11.00-14.00 N.Łuc 

 8 Wtorek-24.01.17 17.15-20.15 J. Kłaniecka 

Repetytorium Demonstracja Praktycznie 

1.Poprawa zaliczenia – II termin 

2.Odbrabianie zaległości 

 1.Zaliczenie  wszystkich wykonanych 

zabiegów-14 Blacków – w tym-2 Bl I 

(prosty i złożony), 4 Bl II-( prosty, złożony, 

MOD, MODB), 2 Bl III- prosty, złożony, 2 

Bl IV ( w tym 1 urazowy), 4 Bl V, 

wykonanie 4 ubytków niepróchnicowego 

pochodzenia, 1 lakowania, metody PRR I i 

PRR II. 

2. Samoocena efektów praktycznych i 

teoretycznych 

 

Zaliczenie kursu „Stomatologia zachowawcza przedkliniczna” na podstawie obecności (zgodnych z regulaminem studiów) 

oraz nabycia odpowiednich umiejętności praktycznych i  zaliczenia wiedzy teoretycznej 

Literatura podstawowa:  

1.Jańczuk Z. , Kaczmarek U., Lipski M.:Stomatologia zachowawcza. PZWL. Warszawa 2014 

2.Piątowska D. Kariologia współczesna. Med. Tour Press International. Warszawa 2011 

3. Kariologia pod red. S. Potoczka Urban&Partner, 2000 

Literatura uzupełniająca i inne pomoce: 
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1.Roberson T.M. Heumann H.O, Swift E.J. Stomatologia zachowawcza. Wyd. polskie pod red. S. 

Suliborskiego. Elsevier Urban&Partner 2010 

2.Powers J.M., Wataha J.C. Materiały stomatologiczne. Wyd. polskie pod red. U. Kaczmarek. Elsevier 

Urban&Partner 2013 

3. Stomatologia zachowawcza I i II pod red.  S.Potoczka Urban&Partner, 1994,1995 

Sporządził                                                           Sprawdził                                             Zatwierdził 
 


