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Kwalifikacje zawodowe

Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu
protetyki dentystycznej, ortodontycznej oraz epitez
twarzy.

1 Główne zadania i wykonywane czynności

Technik dentystyczny, na zlecenie lekarza stomatologa, wykonuje i naprawia ruchome protezy, mosty,
korony protetyczne, aparaty ortodontyczne, retencyjne i szyny.

Odlewa modele gipsowe.

Wykonuje wkłady uzupełniające.

Wymienia uszkodzone elementy protezy.

Obsługuje urządzenia pracowni.

Rozpoznaje uszkodzenia wyrobów i je naprawia.

2 Kompetencje i kwalifikacje

Na  stanowisko  technika  dentystycznego  pracodawcy  zatrudniają  osoby,  które  ukończyły  szkołę
policealną i zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem
egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej, np. na kierunku lekarsko-
dentystycznym.

Technik  dentystyczny  powinien  mieć  wiedzę  na  temat  budowy  i  funkcjonowania  narządu  żucia.
Powinien przestrzegać procedur medycznych. Powinien umieć udzielić pierwszej pomocy w stanach
zagrożenia  życia  i  zdrowia.  W  tym zawodzie  jest  istotne  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa,
aseptyki, antyseptyki, znajomość prawnych i etycznych wymagań zawodu, standardów prowadzenia
dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami prawa.

Praca technika dentystycznego wymaga wiedzy w zakresie budowy anatomicznej i działania stawów
skroniowo-żuchwowych,  anatomii  głowy,  rozróżniania  zębów,  łuków  zębowych,  umiejętności
sporządzania rysunków zębów w rzutach, metod oznaczania uzębienia, relacji przestrzennych zębów.
Technik dentystyczny rozróżnia materiały i ma wiedzę o ich oddziaływaniu na człowieka. Istotna do
wykonywania  tego  zawodu  jest  umiejętność  wykonywania  protez  ruchomych  i  stałych,  doboru
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elementów  drucianych  i  akrylowych  do  aparatów  ortodontycznych,  a  także  umiejętność  doboru
i obsługi urządzeń pracowni.

Działania technika dentystycznego wymagają dokładności, precyzji, cierpliwości. W tym zawodzie jest
niezbędna  sprawność  manualna  i  poczucie  estetyki.  Istotne  są  umiejętności  skupienia  uwagi
i wytrwałości, sprawny wzrok i umiejętność rozróżniania barw.

3 Środowisko i charakter pracy

Praca jest wykonywana w pomieszczeniu zamkniętym w stałych warunkach atmosferycznych, przy użyciu
narzędzi, głównie w pozycji siedzącej, przy świetle dziennym i sztucznym, wymaga stroju ochronnego.
Technik dentystyczny może być narażony na pył i hałas. Praca wymaga ścisłego kontaktu z lekarzem
stomatologiem, jest wykonywana samodzielnie, istnieje możliwość zarządzania własnym czasem pracy.
Zawód  wiąże  się  z  koniecznością  dokształcania  w  dziedzinie  nowych  technologii  i  stosowanych
materiałów.


