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[GBL101] MEDIKUNTZAKO TRESNERIA, PROTESIAK ETA INPLANTEAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa Medikuntzako gailuak

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4,24 Orduak guztira 76,25 irakastordu + 36,25 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER

 AZPI-MIRANDA SAROBE, IÑIGO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GBCE19 - Osasunaren alorrean erabiltzen diren medikuntzako tresnak eta inplanteak ezagutzea eta ulertzea
OROKORRAK
GBCG5 - Ingeniaritza Biomedikoaren arlo espezifikoan neurketak, kalkuluak, balorazioak, ikerketak, txostenak, eginkizunen planifikazioa eta
antzeko lanak egiteko ezagutzak izatea.
GBCG6 - Derrigorrez bete beharreko espezifikazio eta arauak erabiltzeko gaitasuna izatea.
ZEHARKAKOAK
GBCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, energiaren gaineko
ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG201  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGB206  Protesiak eta inplanteak sailkatzen ditu ordeztu behar duten funtzioaren arabera eta protesien eta inplanteen ezaugarri
funtzionalak definitzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

8 h. 4,5 h. 12,5 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

20 h. 14 h. 34 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%80

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
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aurkezpena eta defentsa teknikoa

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 18,5 h.
OG - Orduak guztira: 46,5 h.

 
  

  

  RGB207  Tresneria medikoa identifikatu eta sailkatzen du, bere aplikazioaren arabera, eta tresneria medikoaren oinarrizko
funtzionamendua ezagutzen du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

6,25 h. 3,75 h. 10 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

18 h. 10 h. 28 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 8 h. 8 h.

Tailerrak, eztabaidak, mintegiak, kasu-azterketak, rol jokoak, etab. egitea 8 h. 8 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%70

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%10

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%20

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 40,25 h.
IG - Irak. gabekoak: 13,75 h.
OG - Orduak guztira: 54 h.

 

EDUKIAK

- Sarrera

- Garbiketa. Esterilizazioa

- Anestesia

- Tresneria kirurgiko tradizionala

- Josturak

- Laparoskopia

- Inplanteak

- Protesiak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Laborategiko praktikak burutzea
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Bideoen proiekzioak

  Bibliografia
Instrumentación quirúrgica. Principios y práctica. Editorial médica
panamericana
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=BIOMEDIKOA21&ejecuta=20&_ST
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