
DÖNEM III MALZEME LİSTESİ  
 
PEDODONTİ ANABİLİM DALI 
 

1. AK-6/2 (pediatrik frasaco çene) 
2. Çenelerin fantom kafalara takılabilmesi için alt/üst plaka 
3. AK-6/2 ZPU(54-55-85) 
4. AK-6/ZPUW(54,55,85) (2şer tane) 
5. AK-6/2 ZPUL(55-85) 
6. 54-64-65-74-84( 2şer tane yedek diş) 
7. 75-85-55(4er tane yedek diş) 
8. 16-26-36-46(1er tane yedek diş) 
9. 51-61(1er tane) 

 
** 3-4 ve 5 numarada yer alan dişlerin kodları ÖNEMLİDİR! Pahalı dişler olduklarından yanlış 
alınmamasına özen gösteriniz. Alacağınız yerin elinde herhangi bir diş yoksa YERİNE FARKLI 
KODU OLAN BİR DİŞ KESİNLİYLE ALMAYINIZ!!. Eksik kalırsa toplu bir sipariş verip Kıbrısa 
temin ettirebilirsiniz. Özellikle bu malzemeler ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa 
mail adresim aracılığı ile bana ulaşabilirsiniz. ferdiye.kucuk@kyrenia.edu.tr   
**Belirttiğimiz diş sayıları dersler göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. ANCAK 
derslerde alabileceğiniz telafi ve düşük notları göz önünde bulundurarak daha fazla diş satın 
almayı tercih edebilirsiniz 
 
 

10. Elmas ront frez(aerator ve angldruva  için) (14 ve 15 numara yeşil bandlı) 
11. Elmas fissür frez(aerator ve angldruva için)(14 numara, kısa ve uzun yeşil bandlı) 
12. Elmas tersine konik frez (aerator ve angldruva için) (14 numara yeşil bandlı) 
13. Elmas alev uçlu frez (aerator ve angldruva için) (14 numara yeşil bandlı) 
14. Elmas lobut (aerator ve angldruva için)  (18 numara yeşil bandlı) 
15. Ayna-sond-presel(2 set) 
16. Ağız spatülü(ince ve kalın olmak üzere iki çeşit) 
17. Top uçlu(küçük ve orta boy olmak üzere iki çeşit) 
18. Burnisher(küçük ve büyük olmak üzere iki çeşit) 
19. Siman fulvarı(ince ve kalın olmak üzere iki çeşit) 
20. Ekskavatör(küçük ve orta boy olmak üzere iki çeşit) 
21. Siman camı(buzlu cam ve düz cam olmak üzere iki çeşit) 
22. Siman spatülü 
23. Kompomer refill (renkli OLMAYACAK) 
24. Cam iyonomer Siman(toz ve likit)(restoratif materyal olarak kullanılacak) 
25. Fissür Örtücü( 1 tüp) 
26. Bond ve bond fırçası 
27. Bone(kumaş veya tek kullanımlık alabilirsiniz) 
28. Eldiven 
29. Maske 
30. Yüz Siperliği 

 
 



 
 
 
 
*** Frezlerin her çeşidinden en az 5er tane bulundurmanız gerekmektedir. 
***Kompomerin tabancası tarafımızdan sağlanacaktır. Eğer set olarak alacak olursanız 
içerisinden taabnca, bond ve bond fırçası da çıkacaktır. Setin içeriğini mutlaka sorun ki fazla 
veya eksik malzeme almayın.  
***Alacağınız ürünlerin markaları önemli değildir. 
*** Alacağınız kutuların üzerinde mutlaka malzemelerin isimleri yazıyordur. Malzemenin ne 
olup olmadığı ile ilgili diş deposunda şüpheye düşerseniz internetten aratabilirsiniz. Böylece 
diş deposundan yanlış yönlendirilmemiş olursunuz. 
***Simanları, kompomeri ve fissür örtücüyü 5 kişilik gruplar halinde ortak da alabilirsiniz. 
 
 


