
GİRNE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

DÖNEM 3 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ PRATİK DERS MALZEME LİSTESİ 

 

 

Alginat 

Dişsiz model ( 2 numara Freseco) 

Sert alçı 

Beyaz alçı 

Baz plak ( kutu)  

Pembe mum ( kutu) 

Takım diş  

Ölçü kaşıkları delikli, dişli dişsiz. 2 ve 3 numaralar 

Mufla ( 2 adet) 

Birit 

Bol ve bol kaşığı 

Pembe tabaka mum 1 kutu 

Lak 200 cc 1 adet 

Lak fırçası 

Pembe soğuk akrilik ( toz ve likit) 

Basit artikülatör ( mıknatıslı model, önden pinli) 

5 takım diş ( kısa kron boyu ) A1 renkte 

Sıcak pembe akrilik toz ve likit ( ortalama 400 gr toz , 200 ml likit) 

Küçük çekiç  

Hard frez piyaseemen için kırmızı ve mavi kuşak birer adet 

Keçe, polisaj motoru için 

Yeşil ve gri zımpara lastiği ( Jumbo lastik ) piyasemen için 

Pamuk fırça polisaj motoru için 

Kıl fırça polisaj motoru için 

Pomza tozu 

Akrilik için polisaj patı  



Hard Frez ( büyük labut ve ince yuvarlak uçlu uca doğru incelen) ( metaltesviyesi için) Hrd-

02,03,06,07,09 formlarında mavi kuşak ( Hrd-03, Hrd 08 kırmızı kuşak ) birer adet 

Taş ve lastikler ( düz ve disk şeklinde ) ( metal için)  

Karbon separe büyük ve küçük 5’er adet manren 2 adet 

10 adet die çivisi 

1 adet die spacer gri veya beyaz renk küçük şişe 

Fantom diş preparasyonu için anguldurva frezleri; 

Siyah , yeşil , mavi , kırmızı kuşaklı 1 ve 1.5 milimetre çaplı olacaktır 

Epolman frez ( 1 milimetre çaplı) 

Elmas fissur 012-016 

Elmas rond  

Elmas labut 

Elmas chamfer kesim frezi ikişer adet 012-014 

Muayene takımı ayna , sond, presel 

Modelaj mumu mavi tercihen 774 numaralı 

Modelaj spatülü ( künt uçlu; mum yığmak için ve keskin uçlu;modelaj için 

Kıl testere ve ucu (ince) 

Cetvel 20 cm  

C silikon set putty  ve light body 

Torch , çakmak gazı , isprto ocağı ve ispirto 

Geliştirilmiş sert alçı 

Artikülasyon kağıdı düz ve at nalı 

Japon yapıştırıcı 

Ödev teslimi için poşet (20*20 cm ) ve etiket 50 adet 

Tij mum ( 2.5 mm- 3.5 kalınlıkta) 

Mikromotor gövdesi + angulduruva + piyasemen 

Aeratör başlığı yağı  

Fraseko diş seti 2 set 

Yuvarlak pens  

Düz pens 

Waldsachs pensi 



Üniversal pens 

0,7 çaplı tam ve yarım yuvarlak kroşe teli 

 

 


