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1. УВОД 

 

Превентивна стоматологија је грана стоматологије која има за циљ да на 

основу савремених научних података о етиологији оралних обољења, препоручи 

и обезбеди најефикасније проверене мере и средства за њихово спречавање.  

Као што је познато, каријес је, поред пародонтопатија, једно од 

најраспрострањенијих обољења зуба. Рана појава каријеса је уско повезана са 

морфологијом оклузалне површине и чешће се јавља у фисурама и јамицама 

него на глатким површинама зуба. Каријес није могуће решити класичним 

терапијским мерама, већ је за његову елиминацију неопходно прецизно 

дефинисати превентивне и профилактичке мере као што су примена флуорида, 

заливање фисура,  редовно и правилно одржавње оралне хигијене. Примена 

флуорида смањује преваленцу каријеса на глатким површинама зуба, али не и 

код дубоких, ампуластих, уских и изражених фисура у којима се најчешће и 

јавља каријес. 

 Заливање фисура и јамица гризне површине је једна од профилактичких 

мера, која се односи на испуњавање простора фисура и јамица танким слојем 

различитих материјала у циљу њихове заштите од дејства кариогених фактора. 

         

 

Још крајем 19. и почетком 20. века запажено је да се каријес најчешће јавља на 

оклузалним површинама зуба, а од тада датирају и први покушаји заливања тј. 

заштите фисура. На састанку Америчке Денталне Асоцијације (АДА), 1983. 

године закључено је да је примена заливача сигурна и ефикасна профилактичка 

мера која треба да буде део сваког превентивног програма.  
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Први материјали који су се користили у те сврхе су: сребро-нитрат, цинк-

хлорид, бакарни амалгам, цијано.акрилат, сребрни или бакарни оксифосфатни 

цемент... Они су са зубом остваривали искључиво механичку ретенцију. 

Педесетих година 20. века је први пут примењено нагризање површине глеђи 

киселинама у жељи да се побољша ретенција материјала који су се тада 

користили. Међутим, ниједна од тада коришћених метода није давала успеха у 

превенцији каријеса, све до појаве композитних материјала.  

 

Научно је доказано да су фисуре и јамице каријес-предилекциона места,а 

да се каријес у њима најчешће јавља непосредно након ницања или до две 

година након ницања. Узрок томе су одвијање постеруптивне минерализације 

тј. сазревање кристала хидрокси-апатита, сама  морфологија оклузалне 

површине зуба, дубина фисурног 

система и његова храпавост који 

отежавају чишћење. Истраживања 

показују да се деца са појавом 

каријеса на сталном молару до 

годину дана након његовог ницања 

могу сврстати у децу високог ризика 

за настанак каријеса јер је 

вероватноћа 40-70% да ће у наредне 

две године још неки од молара оболети. Управо овакви подаци стављају акценат 

на превентивну заштиту, која је веома битна у порцесу спречавања настанка 

каријеса. 

 

 Сам поступак заливања фисура је настао у тежњи да се смањи број 

ретенционих места на гризним површинама зуба, без примене агресивних 

профилактичких метода коje подразумевају уклањање здраве зубне супстанце. 

Данас је ова метода неизоставни део превентивних програма, управо због своје 

ефикасности и минималне инвазивности. 
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2. ЦИЉ РАДА 

Циљ овог рада је да укаже на значај заливања фисура и јамица млечних и 

сталних бочних зуба као превентивно-профилактичке мере у смањењу 

инциденце каријеса, као и да дефинише индикације и контраиндикације за 

примену ове методе, наведе материјале који се могу применити у поступку 

заливања фисура и објасни клинички поступак заливања фисура и јамица. 

 

3.1. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОКЛУЗАЛНЕ ПОВРШИНЕ ЗУБА И 

ДИЈАГНОСТИКА ЊИХОВОГ СТАЊА 

 Познато је да оклузалне површине показују веома велики степен 

варијабилности како код различитих врста зуба, тако и код зуба исте врсте. 

Дубина фисура се налази у опсегу од 40-1220µm, закошеност зидова фисура је 

од 35-100º, а ширина од 6-180µm. На основу морфолошких карактеристика 

фисуре могу бити U, V, Y1 i Y2 типа. Микроскопски посматрано, на основу 

дубине процепа на самом дну фисуре оне могу бити плитке, дубоке и 

интермедијарне. Дно плитких и интермедијарних фисура је видљиво приликом 

инспекције под вештачким осветљењем, што није случај код дубоких фисура. 

Зуби са највећом круницом и највећим бројем морфолошких детаља су 

свакако стални молари. Први стални молар је и највише изложен ризику за 

настанак каријеса, зато је јако важно заштити га на време, због његовог великог 

значаја за развој и функцију органа за жвакање. Такође, заливање фисура треба 

применити и на свим осталим бочним, млечним и сталним зубима са повећаним 

ризиком за настанак каријеса. 
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Клиничку дијагностику каријеса фисура и јамица вршимо помоћу стоматолошке  

сонде и огледалца, под вештачким 

осветљењем. Некада је ова визуелно-

тактилна метода недовољно прецизна, а 

некада груба манипулација сондом може 

довести до прекида континуитета 

деминерализоване глећи и пропагације 

каријесног процеса. При инспекцији, која је 

у већини случајева довољна за дијагностику каријесне лезије, треба обратити 

пажњу на промене боје глеђи, промене њене прозирности и сјаја. Међутим, 

може се догодити да фисура која изгледа  клинички здрава, буде захваћена 

каријесом. За дијагностиковање каријеса у таквим случајевима можемо 

применити помоћна дијагностичка средства, као што су:  

- просветљавање оптичким 

влакном (Fiber optic 

Transillumination, Digital 

Imaging Fiber Optic 

Transillumination),  

- испитивање електричне 

проводљивости,  

- рендген дијагностика, 

- ласер флуоресценција.                            

Табела 1. Визуелно-тактилни критеријуми за дијагностику 

стања оклузалних површина 

запињање 

сонде ⁻ ⁺ ⁺ ⁺ 
пребојеност 

глеђи ⁻ ⁻ ⁺ ⁺ 
размекшала 

глеђ ⁻ ⁻ ⁻ ⁺ 

дијагноза здрав здрав сумњив каријес 

терапија заливање заливање заливање 

превентивна или 

класична 

рестаурација 
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Данас се поштује став да код особа ниског или средњег каријес ризика, 

дубоке и пребојене фисуре у које сонда запада, не би требало препарисати без 

додатних чињеница које указују на каријес (размекшање дна фисуре, 

размекшање околне глеђи,промена њене транспаренције, размекшање дентина 

испод интактне глеђи уочено на рендген снимку...). 

 

3. 2. ИНДИКАЦИЈЕ И КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЗАЛИВАЊЕ 

ФИСУРА 

 

 План терапије се прави индивидуално за сваког пацијента. Прво место у 

плану терапије заузима спровођење општих превентивних  мера у циљу 

спречавања настанка каријеса, а то су хигијенске мере, кориговање исхране и 

примена флуорида. Одмах након спроведених примарних превентивних мера, 

могуће је извршити заливање фисура када за то постоји индикација. Тада је 

заливање фисура уједно и добра припрема за наредне терапијске поступке због 

своје минималне инвазивности и потпуне безболности процедуре.  Да би смо 

одредили индикације за постављање заливача, морамо претходно одредити 

каријес ризик самог пацијента, а и одређеног зуба. 

 

На основу одређеног каријес ризика, пацијенти могу бити: 

- пацијенти без каријеса и без ризика за настанак каријеса, 

- пацијенти умереног ризика за настанак каријеса, 

- пацијенти високог каријес ризика, са великим бројем каријесних лезија. 

 

Каријес ризик појединачног зуба се одређује на основу клиничке дијагностике 

површине зуба визуелно-тактилном методом, и она се оцењује као: 

- здрава оклузална површина, 

- сумњива или,   

- каријесна оклузална површина.  
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Америчко удружење стоматолога је дефинисало критеријуме за лаку процену 

каријес ризика, а они ће бити наведени у оквиру табеле 2. 

Табела 2. Критеријуми Америчког удружења стоматолога за процену 

каријес ризика 

  низак ризик (0) умерен ризик (1) висок ризик (10) 

ФАКТОРИ РИЗИКА 

1 
коришћење 
флуорида  

да не   

2 
конзумирање 

ферментабилних 
угљених хидрата 

уоброчено 

  

честа или 
продужена 
употреба 

3 
инциденца каријеса 

код родитеља (за 
децу до 14.година) 

без каријеса у 
последњих 24. 

месеца 

каријес у 
последњих 7-23 

месеца 

каријес у 
последњих 6. 

месеци 

4 
редовни контролни 

стоматолошки 
прегледи 

да не 

  

ОПШТЕ ЗДРАВЉЕ 

1 посебне потрбе не да ( > 14 год ) да ( од 6-14 год) 

2 хемо/радиотерапија не 
  

да 

3 поремећаји исхране не да   

4 
лекови који смањују 

лучење пљувачке 
не да 

  

КЛИНИЧКИ НАЛАЗ 

1 
каријесне лезије и 

испуни 

без нових лезија 
или испуна у 

последњих 36. 
месеци 

1 или 2 нове 
лезије/испуна у 

последњих 
36.месеци 

3 и више нових 
лезија/испуна у 
последњих 36. 

месеци 

2 
екстракције услед 

каријеса 
не   да 

3 
видљив дентални 

плак 
не да 

  

4 
структурне 
аномалије 

не да 
  

5 
апроксимални 

испуни- 1 или више 
не да 

  

6 
неадекватни испуни 

не да 
  

7 
ортодонтски 

апарати 
не да 

  

 



 

 www.dentopedia.info  7 
 

Сваки од критеријума се оцењује, а на основу укупне оцене одерђује се каријес 

ризик. Уколико је укупна оцена једнака нули, каријес ризик је низак, уколико 

износи од 1-10 каријес ризик је умерен, док укупна оцена изнад 10 говори о 

високом каријес ризику. 

Орална хигијена нема пресудни значај у одлуци о заливању фисура, јер је 

познато да се прањем зуба не могу уклонити све наслаге из јамица и фисура. 

 

Данас је усвојен став да се и на “сумњиве” фисуре тј. фисуре које су пребојене и 

у којима при сондирању долази до запињања сонде, али не постоји размекшање 

глеђи, може апликовати заливач. На тај начин се фисуре и јамице изолују од 

утицаја оралне средине, а број микроорганизама се временом редукује услед 

анаеробних услова и недостатка хранљивих материја. Овакав поступак значајно 

редукује могућност напредовања каријеса. Међутим, код пацијената који су 

високог каријес ризика предност се може дати препарацији кавитета, као и 

поступцима који ће каријес ризик свести на најмању могућу меру и одржавати 

га на том нивоу.  

Истраживањем које је спроведено 2008. године у популацији 

дванаестогодишњака у Србији установљен је KIP=3,3 тј. каријес индекс просек 

који предтавља просечан број оболелих зуба по једном испитанику, као и да 

само 14% ове популације има све здраве зубе.  

Имајући у виду ове податке, а и чињеницу да у нашој земљи не постоји 

континуитет у спровођењу превентивних стоматолошких програма, може се 

закључити да је заливање фисура индиковано код свих пацијената, на свим 

бочним зубима млечне и сталне дентиције са здравим и „сумњивим” 

оклузалним површинама, без обзира на утврђен каријес ризик и старосно доба. 

Код пацијената са посебним потребама индиковано је заливање јамица и фисура 

на свим здравим зубима, укључујући и  foramen molare i foramen coecum. 
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Најбољи резултати се добијају уколико се заливач постави у року од 4 године од 

ницања зуба. 

Заливање фисура је контраиндиковано онда када се утврди постојање 

каријесне лезије оклузалне површине зуба, као и код непотпуно изниклих зуба. 

 

3.3.  МАТЕРИЈАЛИ ЗА ЗАЛИВАЊЕ ФИСУРА И 

ЈАМИЦА 

 

Многобројна научна истраживања и развој технологије довели су до појаве 

великог броја нових стоматолошких материјала. Данас се у процедури заливања 

фисура могу користити: 

 

- композитни материјали, 

- компомерни и  

- глас-јономерни материјали 

- смолом ојачани глас-јономер цементи. 
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3.3.1. КОМПОЗИТИ КАО ЗАЛИВАЧИ ФИСУРА 

 

Први композитни материјали који су се употребаљавали за заливање 

фисура били су изведени од деривата bisfenol-A-glicidil metakrilata (BIS-GMA). 

По свом саставу су одговарали композитним материјалима за испуне кавитета, 

али са знатно мање честица пуниоца, чиме је постигнуто много боље продирање 

и јамице и фисуре. Неоргански пуниоци се додају органској смоли у циљу 

побољшања механичких особина и естетског изгледа. Органској смоли се могу 

додати и пигменти у боји због лакшег препознавања, као и флуориди. 

Полимеризција композита може бити иницирана халогеном светлошћу или 

хемијском активацијом. Данас се најчешће користе светлосно-полимеризујући 

композити, чија полимеризација започиње видљивим светлом таласне дужине 

од 470 nm.  

Ретенција композитних заливача се постиже претходним   

кондиционирањем глеђи 35-37% 

ортофосфорном киселином у трајању од 30 

секунди за сталне зубе, 30 до 60 секунди за 

зубе млечне дентиције. Поступком 

кондиционирања долази до 

деминерализације глеђи која омогућава 

продор композитних смола у структуру глеђи, чијом се поломеризацијом 

касније остварује микромеханичка ретенција заливача.   

Композитни заливачи своју превентивну улогу остварују искључиво вршећи 

изолацију фисурног система од утицаја оралне средине. 

 

Данас постоје три врсте композитних заливача: 

- непровидни заливачи, са пуниоцем 

- транспарентни и 

- композитни заливачи са флуором 
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3.3.1.1. КОМПОЗИТНИ ЗАЛИВАЧИ СА ФЛУОРИДИМА 

 

Композитни заливачи са флуоридима настали су са циљем да се чисто 

механичкој улози композитних заливача, изолацији фисура од утицаја оралне 

средине, дода и каријес- протективно дејство флуорида. Композитни заливачи 

имају одлична механичка својства, а додавање једињења флуора (2-5% NaF) 

довело је до повећања концентрације флуора у 

глеђи и самим тим до смањења растворљивости 

глеђи у киселинама. Клиничким истраживањима 

је доказано да је реминерализациони потенцијал 

композитних материјала са флуоридима мањи у 

поређењу са конвенционалним и смолом 

ојачаним глас-јономер цементима. 

 

 

 

3.3.2. КОМПОМЕРИ КАО ЗАЛИВАЧИ ФИСУРА 

 

Компомери спадају у групу хибридних стоматолошких материјала, настали 

комбинацијом композита и глас-јономера са идејом да се искористе добре 

особине оба материјала. Механичке и естетске особине композита се комбинују 

са особинама ослобађања флуорида и адхезивношћу глас-јономерних 

материјала. Ниво отпуштања флуорида компомерних материјала је далеко нижи 

у поређењу са глас-јономерним материјалима. Упоређивањем компомерних и 

композитних заливача, установљено је да компомерни заливачи у потпуности 

конкуришу композитним, са изузетком маргиналне адаптације материјала. 
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3.3.3.  ГЛАС-ЈОНОМЕР ЦЕМЕНТИ КАО ЗАЛИВАЧИ ФИСУРА 

 

Глас-јономер цементи се састоје од праха честица стакла различитих 

величина (силицијум-диоксид, алуминијум-триоксид и калцијум-флуорид) и 

течности коју чине органске киселине ( полиакрилна, итаконска, малеинска и 

трибутентрикарбонска) који се хемијски везују тзв. конвенционални глас-

јономер цементи. Додавањем композитних смола добијају се светлосно 

полимеризујући глас-јономери.  

Употреба глас-јономера као заливача је новијег датума у односу на 

примену композитних материјала. До примене ових материјала као заливача је 

дошло са циљем да се искористе њихове добре особине као што су могућност 

хемијског везивања за глеђ, континуирано ослобађање јона флуора и његово 

уграђивање у минерализовано ткиво глеђи. Јони флуора мигрирају у околину до 

11mm од ивице заливача, чиме спречавају деминерализацију и подстичу 

процесе реминерализације на суседним површинама зуба. 

Глас-јономерни материјали могу 

бити материјали избора у случајевима када 

није могуће обезбедити суво радно поље, 

код пацијента са којима није могуће 

успоставити потпуну сарадњу, приликом 

заштите непотпуно изниклих првих и 

других сталних молара...Постављање овог 

типа заливача у овим случајевима обезбеђује заштиту од утицаја оралне средине 

и резервоар флуорида док се не стекну услови за постављање композитног 

заливача. Првобитни ГЈЦ коришћени за заливање фисура су имали значајно 

мању моћ ретенције у односу на композитне материјале, док је она код 

савремених ГЈЦ унапређена скоро до нивоа ретенције коју поседују композитни 

заливачи. Слабија моћ ретенције не умањује каријес протективну улогу ГЈЦ 

заливача, јер је доказано да остаци материјала након испадања заливача, као и 

континуирано ослобађање јона флуора, могу пружити довољну заштиту 

оклузалне површине од дејства микроорганизама денталног плака.  
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3.4. КЛИНИЧКИ ПОСТУПАК ЗАЛИВАЊА ФИСУРА И 

ЈАМИЦА 

Клинички поступак заливања фисура и јамица се разликује како у 

зависности од произвођача материјала, тако и у зависности од врсте материјала 

(композитни или глас-јономерни). При овом поступку увек треба поштовати 

упутства произвођача за рад. Успешност ове методе директно зависи и од 

услова постављања, врсте материјала који се примењује, као и од начина 

апликације заливача. У последње време се све више пажње посвећује техници 

постављања. 

 

3.4.1. КЛИНИЧКИ ПОСТУПАК ЗАЛИВАЊА ФИСУРА КОМПОЗИТНИМ 

МАТЕРИЈАЛИМА 

 

Клинички поступак заштите фисура композитним заливачима обухвата: 

 уклањање меких наслага четкицом у колењаку и пастом без флуорида; 

 обезбеђивање сувог радног поља; 

 кондиционирање  35-37%  ортофосфорном киселином; 

 испирање водено-ваздушним млазом; 

 сушење ваздухом; 

 апликација заливача и уклањање вишка материјала; 

 полимеризација светлом; 

 провера ретенције, уравнотежење оклузије, полирање материјала; 

 локална апликација концентрованих флуорида. 

УКЛАЊАЊЕ МЕКИХ НАСЛАГА - спроводи се пре кондиционирања глеђи 

и постављања заливача, јер бројна истраживања 

указују на то да се најдужа ретенција заливача 

постиже након адекватно уклоњених меких 

наслага. Поједини аутори сматрају да је 

кондиционирање глеђи киселином довољно да 
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обезбеди уклањање органских материја са површине зуба. Уклањање меких 

наслага се може вршити и ваздушном абразијом, тачније, честицама 

алуминијум-триоксида под притиском. 

 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СУВОГ РАДНОГ ПОЉА- представља кључну фазу у 

поступку заливања фисура, јер контаминација пљувачком смањује ретенцију 

заливача и главни је узрок губитка заливача. Апсолутно суво радно поље се 

обезбеђује постављањем кофердама, али његова употреба код деце није увек 

могућа па се суво радно поље обезбеђује помоћу вате-ролни и сисаљке. 

Приликом контаминације нагрижене глеђи пљувачком долази до преципитације 

саливарних протеина  која умањује јачину везе композита и глеђи. Саливарну 

пеликлу није могуће уклонити сушењем, већ се поступак кондиционирања мора 

поновити. Одржавање сувог радног поља зависи и од начина дисања. Изузетно 

је важно да дете дише на нос, јер је доказано да дисање на уста у току 

апликације слаби ретенцију заливача за око 35%. 

 

КОНДИЦИОНИРАЊЕ ГЛЕЂИ- врши се ортофосфорном киселином у 

трајању до 30 секунди за зубе сталне 

дентиције, 30 до 60 секунди за зубе млечне 

дентиције. Кондиционирањем се стварају 

простори за микроретенцију заливача. 

Средства за кондиционирање могу бити у гел 

или течном стању и сматра се да су оба 

облика подједнако успешна у продирању по 

површини и ретенцији  заливача. 

 

ИСПИРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВОДЕНО-ВАЗДУШНИМ МЛАЗОМ- 

кондиционер се након нагризања обично 30 секунди испира водом, а затим 15 

секунди суши ваздухом након чега површина зуба добија кредасто белу боју. 

Веома је важно уклонити све остатке киселине са површине зуба. Када је у 

питању ретенција заливача, овај поступак нема значајан утицај на њу. 
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АПЛИКАЦИЈА ЗАЛИВАЧА- заливачем 

треба обухватити све фисуре и јамице, 

уклонити вишак материјала пре 

полимеризације уколико постоји и треба 

извршити адаптацију и истискивање мехурића 

ваздуха помоћу стоматолошке сонде. 

Постављање танког слоја непуњене смоле (бонда) пре апликације заливача не 

доприноси бољој ретенцији, већ само продужава трајање интервенције. 

 

ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА- врши се одмах након постављања заливача, 

халогеном светлошћу таласне дужине 470 nm. Постоји препорука да се пре 

поломеризације сачека десетак секунди да заливач продре дубље у 

микропросторе, чиме би се побољшала његова ретенција.  

 

ПРОВЕРА РЕТЕНЦИЈЕ, ОКЛУЗАЛНО УРАВНОТЕЖЕЊЕ, ПОЛИРАЊЕ 

МАТЕРИЈАЛА- Након полимеризације треба проверити да ли су заливачем 

прекривене све фисуре и јамице, а помоћу артикулационог папира утврдити да 

ли постоје превремени контакти. Уколико постоје треба их уклонити челичним 

или карбидним сврдлом, а након оклузалног уравнотежења површину заливача 

исполирати, да би се спречила појава ретенционих места за денталног плака. 
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3.4.2. КЛИНИЧКИ ПОСТУПАК ЗАЛИВАЊА ФИСУРА ГЛАС-

ЈОНОМЕРНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 

 

Овај поступак обухвата: 

 уклањање меких наслага  

 обезбеђивање сувог радног поља вате-ролнама; 

 кондиционирање површине глеђи; 

 испирање и сушење водено-ваздушним малазом; 

 апликација заливача и уклањање вишка материјала; 

 премазивање протективним лаком; 

 провера и уравнотежење оклузије.  

 

УКЛАЊАЊЕ МЕКИХ НАСЛАГА- врши се 

четкицом у колењаку и профилактичком пастом без 

флуорида и глицерина, може се извршити и само 

помоћу четкице и воде. 

КОНДИЦИОНИРАЊЕ ГЛЕЂИ-  се код постављања глас-јономерних 

материјала као заливача врши 10% полиакрилном киселином , у трајању од 10 

секунди. 

ИСПИРАЊЕ И СУШЕЊЕ ВОДЕНО-ВАЗДУШНИМ МЛАЗОМ- врше се у 

трајању од по 15 секунди, након чега се апликује заливач. 

АПЛИКАЦИЈА ЗАЛИВАЧА-  треба апликовати одређену  количину 

заливача и адаптирати је сондом или дигиталном компресијом.                                                                                    
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ПРОВЕРА ОКЛУЗИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ПРОТЕКТИВНОГ ЛАКА- у 

зависности од врсте протективни лак није или је потребно просветлити тј. 

полимеризовати. Уколико су на бази непуњених вештачких смола, 

просветљавање је неопходно. Након уклањања превремених контаката тј. вишка 

материјала потребно је поново нанети слој заштитног лака. 

                

 

 

3.5. ГРЕШКЕ У РАДУ 

 

       Грешке при клиничком поступку заливања фисура су главни узрок слабе 

ретенције заливача. Најчешће настају због:  

-     немогућности успостављања добре сарадње са дететом, 

-   неадекватног обезбеђивања сувог радног поља и следствене контаминације 

пљувачком, 

-    продужавања времена кондиционирања, 

-  превелике количине материјала, када долази до његовог одламања јер 

материјал није формулисан да трпи већи механички притисак,  

-    неуравнотежене оклузије након постављања заливача. 

 

3.6. КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ 

 

        Редовни контролни стоматолошки прегледи су основ доброг превентивног 

рада. Приликом контролних прегледа код постављених заливача треба 

проверити ретенцију, маргиналну адаптацију, ивичну пребојеност, површинску 

храпавост и постојање секундарног каријеса. У зависности од каријес ризика 

особе, понекад је индиковано поновно заливање фисура и јамица. 
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4. ЗАКЉУЧАК  

  

     - Заливање фисура и јамица је неинвазивна, безболна, једноставна и врло 

ефикасна профилактичка мера за спречавање појаве каријеса оклузалних 

површина. 

 

     -  Одлука о постављању заливача се доноси на основу процене каријес 

ризика, при чему се у обзир узима медицинска и стоматолошка анамнеза, тј 

постојање каријеса у прошлости и тренутно. 

 

     -  Код здраве деце индиковано је заливање фисура и јамица првих сталних 

молара, без обзира на каријес-ризик. Јамице и фисуре других сталних бочних 

зуба могу бити заливене у односу на ризик за настанак каријеса на том зубу. 

 

     -  Код деце и младих особа са медицинским, физичким или интелектуалним 

хендикепом, заливач треба поставити у фисуре и јамице свих млечних и сталних 

бочних зуба. 

 

    -   Заливање јамица и фисура је најбоље спровести одмах након потпуног 

ницања зуба, а на места високог каријес-ризика треба поставити заливач без 

обзир на узраст пацијента. 

 

    - Приликом избора материјала за заливање треба узети у обзир могућност 

остваривања  сувог радног поља које је услов за добру ретенцију заливача. 

Композитни заливачи имају предност због своје постојаности, док глас-

јономерне материјале треба користити у случајевима када је тешко очувати суво 

радно поље. 

 

    -  Постојаност као и потребу поновног постављања заливача треба 

проверавати на редовним контролним стоматолошким прегледима. 
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