
3.Sınıf Endodonti Malzeme Listesi 

 

Aerotor  ( iki delikli ,hava su girişli )– Mikromotor – angldruva 

Aerotor frezleri (siyah ya da yeşil kuşaklı elmas) : Rond frez : orta ve büyük boy – fissür frez : orta ve 

büyük boy . Sarı ve kırmızı kuşaklı frez almayınız. Küçük başlı ront frez almayınız. 

Mikromotor frezleri (çelik) : Rond frez : orta ve büyük boy – fissür frez : orta ve büyük boy 

Gates Glidden asorti : tek set (1,2,3,4,5,6 numara hepsi bir kutuda)  

K tipi eğe :  

6, 8, 10 numara her birinden birer set (mümkünse Dentsply C + eğe, kanal bulmada en çok kullanılan 

bunlardır) 

15-40 set . en az 3 set 

45-80 set .tek set 

Hedström (H tipi eğe)  

15-40 iki set 

45-80 bir set 

15 ve 20 numara her birinden birer set 

İsteyen bir set Nikel Titanyum  (Ni-Ti) eğe alabilir. 

Spreader (parmak) ; 15-40 Tek set. 

Lentülo .Tek set . 

El aletleri ; Ayna ,sond, presel,ekskavatör, ağız spatülü, siman spatülü, siman camı,  

Rubber dam seti ; 1 set yeterli paylaşılabilir. 

Paper point ; 15-40 iki set  

Güta Perka ;  

15-40 set en az 3 set 

45-80 set bir adet yeterli 

15, 20, 25 birer set 

Kanal patı; En ucuzundan endometazon ve öjenol likit (çinko oksit öjenol esaslı herhangi bir marka da 

olabilir). Bir kutu yeterli. 

Enjektör ( 2cclik) iki adet , pamuk 

Küçük şişe çamaşır suyu. (Sodyum hipoklorit) 

Büyük küvet. 

Eldiven, maske,bone , koruyucu gözlük 



Soğuk akril toz ve likit  ve Pembe mum (birer kutu) 

Kağıt havlu 

Çalışma masası için örtü (bebek bakım örtüsü olabilir) 

Çok miktarda çekilmiş diş (çürüklüde olabilir), dişler iyice yıkanıp içine 5-10 damla çamaşır suyu 

damlatılmış şişelerde saklanmalı (fazla konursa dişler erir ve kırılganlaşır. Kök kanallarına sahip plastik 

model dişleri gerçek dişleri iyi taklit etmedikleri ve çok pahalı oldukları için tercih etmiyoruz. 

Aerotor frezleriniz siyah kuşaklı olsun (bulamaz iseniz yeşil olsun, diğer renkler az keser)  

 

 

Angldruva frezleriniz Çelik uçlu olsun elmas değil. 

Çok küçük başı olan rond frezleri almayın, frezin etkili baş kısmı frezin gövde çapından büyük olsun.  

Bir tane uzun şaftlı mikromotor için ront frezi alın (sol baştakinden) 

   

Aşağıdaki küçük başlı aerotor ront frezinden den ALMAYIN   

 

Aşağıdaki  baş kısmı gövdeden büyük aerotor ront frezinden ALIN 



 


