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Услов за избор/слушање предмета: Нема
Циљ предмета:
Стицање знања за анализу, пројектовање и производњу медицинских помагала, са посебним
нагласком на протетичка помагала у скелетној протетици
Исход предмета:
Познавање метода за пројектовање и израду медицинских помагала..
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Медицинска помагала, протезе и имплантати и остеофиксациони материјали. Дефиниције,

врсте, поделе, облици и намене.
 Законске и етичке норме код производње и примене медицинских помагала.
 Геометријске карактеристике протеза горњих и доњих екстремитета.
 Програмски системи за биомоделирање, пројектпвање и анализу протетичких помагала.
 Материјали за израду протетичких помагала, критеријуми за избор и испитивање материјала.
 Класичне технологије производње протетичких помагала.
 Адитивне технологије за производњу имплантата и помагала.
 Површинска обрада и заштита протетичких помагала.
 Израда прилагођених протетичких помагала.
 Увод у биотрибологију, трење хабање и подмазивање ортопедских имплантата.
 Инжињеринг ткива, производња скафолда.
 Управљива и интелигентна медицинска помагала.

Практична настава
 Пројектовање кастомизираних имплантата
 Геометријско моделирање помагала, и софтверска симулација понашања у реалним условима
 Израда кастомизираног имплантата неком од технологија.
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Број часова активне наставе: Остали часови:

Предавања 3 Вежбе 2 Други облици активне наставе
Методе извођења наставе:
Теоријска настава се изводи на конвенционалан начин, уз коришћење савремених средстава за
презентацију. Вежбе су рачунске, лабораторијске, израда семинарских радова посета и рад у фирмама.

Оцена знања:
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 0
домаћи задаци 15+15 усмени испит 30
колоквијуми (један колоквијума) 30
Обавезе студената:
Обавезно присуствo свим предавањима и вежбама, излазак на колоквијуме и израда домаћих задатака.




