Felnőttképzési nyilvántartási szám:
E-001249/2015

SF Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
2045 Törökbálint Madách I. u.3.

Ügyfélszolgálat:1222 Budapest, Gyár u. 15
Telefon: +36/30-934-7897
e-mail: solti.ferenc39@gmail.com
web: www.fogtechnikuskepzes.net
www.smilingfreely.hu
www.sfdental.hu

___________________________________________________________________________

S.F. Egészségügyi és Szolgáltató Bt.

Tanfolyami tájékoztató
FOGTECHNIKUS GYAKORNOK
OKJ 54 724 01

Tel./Fax: +36/30- 934-7897

E-mail: solti.ferenc39@gmail.com

SF Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
2045 Törökbálint Madách I. u.3.

Felnőttképzési nyilvántartási szám:
E-001249/2015

Ügyfélszolgálat:1222 Budapest, Gyár u. 15
Telefon: +36/30-934-7897
e-mail: solti.ferenc39@gmail.com
web: www.fogtechnikuskepzes.net
www.smilingfreely.hu
www.sfdental.hu

___________________________________________________________________________

Tanfolyami tájékoztató:
A tanfolyam megnevezése:
Fogtechnikus gyakornok
OKJ 54 724 01
OKJ és egyéb felnőttképzések

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fogtechnikus gyakornok a fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, illetve javításokat készít.
A fogpótlások elkészítésekor betartja a technológiai előírásokat.
Munkája során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel.
Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatos továbbképzéseken, konferenciákon
vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai
szempontokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni
fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni
rögzített fogpótlások vázrészét elkészíteni
rögzített fogpótlások leplezését elkészíteni
fogpótlások javítását elkészíteni

A képzésben való részvétel feltételei:
-

Iskolai alapképzettség: érettségi bizonyítvány
Egészségügyi alkalmassági igazolás

A képzés időtartama: 10 hónap
Szakképesítés:
A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert 54 724 01 OKJ számú
Fogtechnikus gyakornok szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.

A fogtechnikus gyakornok képzéshez kapcsolódó szakképesítés:
Fogtechnikus OKJ 55 724 01
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Szakmai követelmények:
A szakképesítés a szakmai követelmény moduljainak, az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma:

megnevezése:

11148-12
11115-12
11211-12
11210-12
11498-12
11499-12
11500-12

Rögzített fogpótlás készítése
Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
Egészségügyi technikai alapismeretek
Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzés esetén)
Foglalkoztatás II.
Munkahelyi egészség és biztonság

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai :
Gyakorlati vizsgatevékenység
vizsgafeladat megnevezése:
-

Teljes alsó és felső fogpróba készítése
4 tagú anatómikus mintázat
4 tagú hídmintázat készítése kerámia leplezéssel
Fémlemez tervezés és mintázás

A vizsgafeladat ismertetése:
I. Középértékű artikulátorban rögzített funkciós mintákon:
 Modellanalízis
 Fogfelállítás a szakmai és fogászati funkcionális és anatómiai szabályok szerint
 Fogpróbák becsiszolása gnathológiai elvek szerint
 Fogpróbák mintázása
II. Középértékű artikulátorban rögzített, szekciós csonkkal ellátott mintán:
 4 tagú felső, vagy alsó anatómiai mintázat készítése a fogak morfológiája alapján
 4 tagú felső vagy alsó hídmintázat készítése kerámia leplezéshez, funkcionális, statikai
esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok alapján
III. Alsó vagy felső fémlemez tervezése frézelő paralelométerben mestermintára és alsó vagy felső
fémlemez mintázása munkamintára, funkcionális, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok
szerint.
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