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Frasaco çene geçen sene aldıklarınızı kullanabilirsiniz 

 

YAPAY DİŞLER: Alt-üst takım çene (Frasaco Marka)  

derslerde alabileceğiniz telafi ve düşük notları göz önünde bulundurarak daha fazla diş satın 

almayı tercih edebilirsiniz 

 

ÇEKİLMİŞ GERÇEK DİŞLER: Ağızdaki tüm dişlerden çürüksüz ve çürüklü çekilmiş 

dişler çok miktarda  

 

 

EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak) 
Metal küvet,  

ayna, sond, presel, ekskavatör,  

ağız spatülü,  

siman spatülü, 

Siman camı 

siman fulvarı (küçük ve orta boy)  

Sakşın (tükürük emici) 

 
DİNAMİK EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak) 
Aeratör 

Mikromotor 

Angldruva 

 

 

 

FREZLER (Diş Deposundan Alınacak) Frezlerin her çeşidinden en az 5er tane 
bulundurmanız gerekmektedir. 
 
Aeratör için; (Friction grip elmas frez): 
Rond frez,12, 14, 16 no (yeşil kuşak) 

Fissür frez 12, 14, (yeşil kuşak), 14 no kırmızı kuşak,  

Alev uçlu, 14 no yeşil, kırmızı kuşak 

Labut, 14 no yeşil

Mikromotor için; 
Rond, çelik, 12, 14  

Arkansas taşı (Konik formda beyaz) (2 adet) 

Kompozit polisaj lastikleri ve lastiklerinin takılacağı mandren 

 

 
MATRİKSLER (Diş Deposundan Alınacak) 
İvory (Yengeç) matriks ve bantları (ince-kalın) 

Toflemire çevresel matris ve bantları (iki farklı yükseklikte bant olmalı) 



İnterdental kama (ahşap, anatomik formda ve çeşitli büyüklüklerde asorti 

olmalı. 

Mylar bandı (selüloit bant) 

 

DİĞER YARDIMCI MALZEMELER (Diş deposundan alınacak) 


Arayüz zımparası (metal şerit zımpara) 

Microbrush (bond fırçası) 

Bir adet self etch, 1 adet total etch bonding seti. Bütün sınıfın ortaklaşa 4 set alması yeterli 

Ortaklaşa alıp gruplar halinde kullanabileceğiniz kompozit polimerizasyonu için ışık cihazı 

Kompozit bitim ve cilası için çeşitli şekillerde lastikler 

Bone (kumaş veya tek kullanımlık alabilirsiniz) 

Eldiven 

Maske 

Yüz Siperliği 

Yeşil renkli alt-üst forma en az 2 set 

 

 
ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinik laboratuarına gelinmeyecektir. Geçen 
sene almış olduğunuz malzemelerinizi bu sene kullanacaksınız, ancak, listeye 
göre eksik olan malzemeler tamamlanacaktir. 
Kompozit dolgu ve simanlar tarafımızdan verilecektir 
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