
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане aкадемске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Естетика у стоматологији (СтIV-ЕСТС) 

Наставник: Дубравка М. Марковић, Лариса П. Блажић, Татјана М. Брканић, Татјана М. Пушкар, Бранислава С. Петронијевић, Милан Р. Дробац, Игор Љ. 
Стојанац, Бојана Р. Милекић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Овладавање знањима и вештинама неопходним за спровођење дијагностичких и терапијских процедура у областима рестауративне стоматологије и 

стоматолошке протетике које задовољавају високе естетске захтеве.  

Исход предмета  

Стицање знања о: естетким параметрима лица и вилица, техникама избељивања зуба, могућностима терапије изгубљених тврдих зубних ткива директним и 

индиректним естетским рестаурацијама као и конзервативним и протетичким естетским реконструкцијама  ендодонтски  лечених зуба које задовољавају 

највише естетске критеријуме. 
Усвајање вештина везаних за дијагностичке и терапијске процедуре које омогућавају израду високо естетизованих конзервативних и протетичких 

реконструкција зубне круне. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
I.  Естетски захтеви у стоматологији: 1. Естетски параметри. Лице; облик и висина. Усне, покретљивост усана, дужина горње усне. Симетрија. Оклузална 

раван и инцизална ивица. Букални коридор. Величина зуба и њихов међусобни однос. 2. Боја и доживљавање боје. Боја природних зуба. Боја и естетске 

карактеристике материјала који се користе за директне и индиректне рестаурације, као и за протетичке реконструкције ( порцеланске љуспе и 
безметалне керамичке круне).  

II. Директне естетске рестаурације на предњим зубима 

III. Директне естетске рестаурације на бочним зубима 
IV.  Индиректне естетске рестаурације: 1. Композитни индиректни испуни (инлеји и онлеји). Индикације и контраиндикације. Препарација зуба. Отисци и 

лабораторијске фазе у изради композитних  инлеја и онлеја. Постављање композитних инлеја и онлеја. 2. Керамички инлеји и онлеји. Индикације и 
контраиндикације. Препарација зуба. Отисци и лабораторијске фазе у изради керамичких  инлеја и онлеја. Постављање керамичких инлеја и онлеја. 3. 

Привремене рестаурације на зубима препарисаним за  индиректне испуне. 4. CAD-CAM технологија у изради индиректних испуна. 

V. Порцеланске љуспе: 1. Порцеланске љуспе- индикације и контраиндикације. 2. План терапије. Израда дијагностичких модела и привремених 
рестаурација. 3. Препарација зуба  (предњи зуби, премолари). 4. Отисци за љуспе. 5. Лабораторијске фазе у изради љуспи.       6. Проба и  постављање 

љуспи. 

VI. Безметалне керамичке круне: 1. Безметалне керамичке круне - индикације и контраиндикације. 2. Врсте безметалних керамичких круна. 3. Препарација 
зуба за безметалне керамичке круне. 4. Отисци. 5. Лабораторијске фазе у изради безметалних керамичких круна. 6. Проба керамичких круна и њихово 

постављање.  

VII. Естетске реконструкције ендодонтски лечених зуба: 1. Карактеристике ендодонтски лечених зуба. 2. Директне естетске рестаурације на ендодонтски 
леченим зубима. 3. Индикације за постављање пулпарних кочића. 4. Врсте естетких пулпарних кочића; начин њиховог постављања. 5. Реконструкција 

ендодонтски лечених зуба естетским крунама. 

VIII. Избељивање зуба: 1. Типови пигментација и пребојености зуба. 2. Индикације и контраиндикације за  избељивање зуба. 3. Избељивање виталних зуба. 
Технике у ординацији. Технике  примењиве у кућним условима. 4. Избељивање авиталних зуба. Технике у ординацији. Технике  примењиве у кућним 

условима. 

 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 Препарација кавитета и израда директних естетских рестаурација на предњим зубима 

 Препарација кавитета и израда директних естетских рестаурација на бочним зубима 

 Препарација кавитета и израда индиректних естетских рестаурација 

 Препарација зуба  и израда порцеланских љуспи – предњи зуби 

 Препарација зуба и израда порцеланских љуспи –  премолари 

 Препарација зуба и израда директних естетских рестаурација на ендодонтски леченим зубима  

 Препарација канала корена и постављање естетских пулпарних кочића 

 Израда естетских круна на ендодонтски леченим зубима   

 Препарација зуба и израда безметалних керамичких круна   

 Примена техника за избељиивање зуба 

Литература  

Обавезна 

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice. Wiley-Blackwell, 2009 

Допунска 
Интернет, Кобсон 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 40 

практична настава 20 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 


