
Предмет 

ФИКСНА ПРОТЕТИКА 
Студијски програм: Интегрисане академске студије стоматологије 
Врста и ниво студија: Академске – дипломске студије 
Наставник: Јевремовић П. Данимир 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 10 
Шифра 038 
Услов: Уписан XI (триместар) и положена 

Претклиничка протетика 
Циљ предмета:  
Оспособљавање студента за израду фиксних протетских надокнада.  
Исход предмета:  
Студент је оспособљен за самосталну израду фиксних протетских надокнада.  

Садржај 
 
Теоријска настава 30 часова 
 

 Развој и дефиниција фиксних надокнада. Индикације и контраиндикације за израду фиксних надокнада. 
Терапијске вредности фиксих надокнада. Привремене и трајне контраиндикације за израду фиксних 
надокнада.  

 Дијагноза, препротетска припрема и план терапије. Анамнеза. Клинички преглед. Модели за студије. 
Хирушка, пародонтолошка, конзервативна и ортодонтска припрема.  

 Оклузија у фиксној протетици. Дефиниција и детерминанте оклузије. Примена образног лука и 
полуподешљивих артикулатора у изради фиксних надокнада.  

 Основни принципи препарације зуба. Контрола рада. Заштита здравља пацијента и стоматолога. 
Ретенција фиксних надокнада. Трајност фиксних надокнада. Заштита ткива пародонцијума.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Привремене фиксне надокнаде. Израда и улога привремених фиксних надокнада. Цементирање 
привремених фиксних надокнада.  

 Цела ливена и фасетирана круница. Дефиниција и индикације за израду целе ливене и фасетиране 
крунице. Препарација за целу ливену и фасетирану круницу. Клинички поступци у изради целе ливене 
и фасетиране крунице.  

 Делимичне крунице. Дефиниција,индикације,подела. Препарација за делимичне крунице. Демаркација 
препарације, локализација, формирање жлебова. Делимичне телескоп крунице.  

                                                                                                                                                                                                                    4 часа  
 Отисак за фиксну надокнаду. Појединачни отисци термопластичним масама и еластомерима у прстену. 

Ситуациони отисак. Отисак хидроколоидима. Припрема региона гингивалног сулкуса за узимање 
отиска еластомерима. Двоструки отисак. Једнофазни отисак уз примену шприца и индивидуалне 
кашике.  

 Израда фиксних надокнада на депулпираним зубима. Узроци депулпирања, наменско депулпирање. 
Особености ендодонтског третмана. Препарација за готови и ливени кочић. Израда ливене надоградње 
на једнокореном и вишекореном зубу. Крунице са кочићем.  

 Везивање фиксних надокнада за зубе носаче. Механизам и фактори којим се остварује везивање 
фиксних надокнада. Фактори који утичу на јачину те везе. Поступци цементирања.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 Керамичке крунице. Развој. Порцеланска џекет круница. Ливена керамичка круница. Индикације и 
контраиндикације. Препарација зуба. Проба порцеланске крунице. Цементирање и упутства пацијенту.  

 Металокерамичке надокнаде. Развој металокерамичких система. Индикације и контраиндикације. 
Препарација предњих зуба. Препарација бочних зуба. Проба металне конструкције. Цементирање и 
упутство пацијенту.  

 Наменске фиксне надокнаде. Израда наменских фиксних надокнада у склопу веће фиксне надокнаде. 
Израда наменских фиксних надокнада у циљу припреме преосталих зуба за прихватање елемената 
парцијалне протезе. Комбинације наменских фиксних надокнада и мобилних надокнада.  
                                                                                                                                                                                                       6 часова  

 Мостови. Дефиниција и опште карактеристике моста. Делови моста и принципи њиховог планирања. 
Индикације и контраиндикације за израду моста. Функционална оптерећења носача моста. Способност 
потпорног апарата носача моста да поднесу додатна оптерећења. Захтеви које мора да испуњава мост. 
Подела мостова. Дијагноза и планирање терапије. Планирање конструкције моста. Клинички поступци у 
изради моста.  

                                                                                                                                                                                                                    4 часа  



 Израда фиксних надокнада на непаралелним носачима. Проблеми везани за непаралелности носача 
моста. Депулпирање екстремно нагнутих носача. Израда полуфиксних мостова. Телескоп системи, 
паралелометар, примена у фиксној протетици.  

 Постојаност фиксних надокнада. Механичка постојаност фиксних надокнада. Оптерећеност надокнада у 
функцијама и парафункцијама. Планирање конструкције фиксне надокнаде. Електрохемијска 
постојаност фиксних надокнада. Корозиона својства живе средине. Корозиони процеси на надокнадама 
– последице.  

 Фиксне надокнаде на имплантатима. Трансдентални имплантати. Биомеханички и биолошки основи 
интеграције. Ендоосеални имплантати. Делови и везивање ендоосеалних имплантата. Подела. 
Ендоосеална имплантација као мера за побољшање протетске терапије. Прогноза урађених 
ендоосеалних имплантата.  
                                                                                                                                                                                                       5 часова  

 
 
Вежбе 180 часова 
 

 Студенти у програму имају израду круница и мостова, ливених фасетираних и металокерамичких. 
Програм обухвата брушење 8-10 зуба за планирану конструкцију, израду ливених надоградњи на 
депулпираним зубима, као и израду заштитних привремених круница на зубима носачима. Програм 
практичне наставе мора се обавити у току треће године студије.  
                                                                                                                                                                                                  180 часова 

Литература 
Обавезна литература:  

 Трифуновић Д., Вујошевић Љ., Стоматолошка протетика – фиксне надокнаде, 1 део, Европски центар за 
мир и развој, Београд 1998.  

 Радловић-Пантелић С., Стоматолошка протетика – фиксне надокнаде, 2 део, Универзитет у Београду, 
1998  

Препоручена литература:  
 Shillingburg H. и аутори: Основе фиксне протерике, Загреб, 2008.  

Број часова активне наставе (недељно) 
Предавања: 
30 

Вежбе: 
180 

Други облици наставе: 
0 

Студијски истраживачки рад: 
0 

Остали часови: 
0 

Методе извођења наставе 
 Рад са пацијентима у стоматолошкој ординацији и рад у протетској лабораторији.  

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 30 Завршни испит 70 

Активност у току предавања 10 Писмени испит / 
Практична настава 20 Усмени испит 40 
Колоквијум(и) / Тест / 
Семинар(и) / Практични испит 30 

 


