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Malzeme Listesi 

 

 
CAVİDRİL: 1 takım (Frasaco Marka)  
 
 

 
 
Şeffaf olan blokların yerli malı olanını da alabilirsiniz, ancak renkli olanlar orjinal 
olmalı 
Alt-Üst 28 dişli Frasaco çene (32 dişli çenelerde dişlerin boyutları biraz daha küçük 
olduğu için rahat çalışamayabilirsiniz) 
 
 
YAPAY DİŞLER: Alt-üst takım çene (Frasaco Marka) ve yedek takım diş, yedek 

dişleri Kıbrıs ta bulmanız zor olabileceği için ve derslerde alabileceğiniz telafi ve 
düşük notları göz önünde bulundurarak daha fazla diş satın almayı tercih edebilirsiniz 
 
 
EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak) 
Metal küvet,  
ayna, sond, presel, ekskavatör 2 şer adet 
ağız spatülü küçük ve orta boy 2 adet 
siman spatülü 2 adet 
Siman camı 2 adet 
siman fulvarı küçük ve orta boy, yuvarlak uçlu ve düz uçlu 2 adet 
Sakşın (tükürük emici) 
 
DİNAMİK EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak) 
Bu malzemeleri tüm branşlarda kullanacaksınız 
Aeratör 
Mikromotor 
Angldruva 



 
 
FREZLER (Diş Deposundan Alınacak) Frezlerin her çeşidinden en az 5er tane 

bulundurmanız gerekmektedir. 

 

Aeratör ve mikromotor için ayrı ayrı alınacak (formları farklıdır)  

 

Rond, 12, 14, 16 no (yeşil kuşak ve mavi kuşak) 

Fissür frez  12, 14, (yeşil kuşak ve mavi kuşak),  

Alev uçlu, 14 no kırmızı kuşak ve mavi kuşak  

Labut, 14 no yeşil

Tersine konik 14 no 

Arkansas taşı (Konik formda beyaz) (2 adet) 

Polisaj lastiklerinin takılacağı mandren ve polisaj lastikleri 

 

MATRİKSLER (Diş Deposundan Alınacak) 

İvory (Yengeç) matriks ve bantları (ince-kalın) 

Tofflemire 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) 



Muşamba (50×70 cm boyutlarında düz beyaz, desensiz olmalı, Protez 

dersinde kullanılandan ayrı olmalı, muşamba yerine hasta önlüğü, çöp torbası, 
kâğıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz). 
 

Bone (kumaş veya tek kullanımlık alabilirsiniz) 

Eldiven 

Maske (Maskeler Ffp2 ya da Ffp3 olmalı, maskeler ventilli olmamalı,  normal cerrahi 

maske takılacak ise 2 adet üstüste takılmalı) 

Yüz Siperliği 

 

 
 



Forma 
2. sınıf olarak giyeceğiniz formaların rengi bordo dur. Hijyen açısından en az 2 
takım forma olması tavsiye edilir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinik laboratuarına gelinmeyecektir.  
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