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 2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! 

 
Protetik Diş Tedavisi Preklinik Eğitiminin İlk Dersine 

        Aşağıdaki Malzemelerin Getirilmesi Gerekmektedir! 

 

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE GİYİLMESİ ZORUNLUDUR  

• Beyaz önlük uzun kollu (temiz ve ütülü) 

• Önlüğe takılabilir isimlik 

• Şeffaf koruyucu gözlük 

• Tek kullanımlık maske ve bone (birer kutu) 

• Kendi ölçünüze göre tek kullanımlık pudrasız eldiven (1 kutu) 

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR  

• 2 Adet Fotoğraf  

• 50×70 cm boyutlarında beyaz, kalın, desensiz muşamba (2 adet) (Muşamba 
yerine hasta önlüğü, çöp torbası, kağıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz), temiz 
muşamba olmadan çalışmaya başlanamaz. 

• Kağıt havlu, 

• Oje (koyu renk) 

• Beyaz fayans (20x20 cm), 

• Şeffaf dosya, 

• Kilitli ödev teslim poşeti orta ve büyük boy, isim etiketi, paket lastik (kilitli 

poşette isim etiketiyle teslim edilmeyen işler kabul edilmeyecektir), 

• Çakmak. 

YAPAY DİŞLER:  

• Birer (1) adet Frasaco Marka çene modeli ve yedek 4 takım diş 

DENTAL ALET / GEREÇ VE MATERYALLER (Diş Deposundan Alınacak) 

• Metal kapaklı küvet,  

• Ayna, Sond, Presel,  

• Ağız spatülü,  

• Siman spatülü (2 adet),  
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• Siman fulvarı,  

• Siman camı (2 adet), 

• Mum spatülü (çeşitli boylarda - 3 adet),  

• Alçı bıçağı, modelaj spatülü (en az 2 adet),  

• Waldsachs pensi (iyi kalite),  

• Düz pens,  

• Bol (2 adet), bol kaşığı (2 adet),  

• Cam petri kutusu, 

• Karbon separe (50’lik), separe mandreni, zımpara mandreni (en az 3’er adet), 

• Cila fırçaları, cila lastikleri, 

• Metal  tesviye taşı, 

• Ölçü kaşıkları (3 no’lu dişli ve dişsiz; alt ve üst çene anatomik) - 4 takım, 

• Takım Diş (3 takım), 

• Oklüzör (Labo-Mate 90 veya Cori Dent benzeri), 

• Metal ispirto ocağı ve ispirto, 

• Kıl testere ve değişen uçlarından,  

• Büyük mufla ve briti (2 adet mufla ve brit), 

• Aljinat (2 paket), 

• C tipi silikon ölçü maddesi ve lightbody (1’er kutu), 

• Pembe mum (Cavex), 

• Mavi modelaj mumu, 

• Vazelin, 

• Sirkolan mum, 

• Artikülasyon kağıdı (düz; kırmızı-mavi ve U şeklinde; kırmızı-mavi), 

• Sıcak ve soğuk akrilik (Imıcryl) 

• Lak  

• Fırça 

• Sert alçı Tip IV 

• Sabit kalem,  

• Lastik gode ve cam gode, 

• Zımpara kağıdı 0 ve 1 numara (80 ve 120’lik en az 5’er adet),   

FREZLER (Diş Deposundan Alınacak) 

Aerator için; 

• Elmas Frezler: 12, 14 ve 16 no.  

o Fissür frez yeşil bantlı  
o Chamfer frez yeşil bantlı 
o Shoulder frez yeşil bantlı 
o Alev uçlu yeşil bantlı 
o Epolman frez yeşil bantlı 
o Lobut frez yeşil bantlı 



Mikromotor için; 

• Elmas Frezler:   

o Elmaz konik frez (medium) 
o Alev uçlu frez (medium)  

• Tungsten Karbit Frezler:  

o Labut hard frez (3 adet, iyi kalite) 
o Fissür hard frez (3 adet, iyi kalite) 
o Alev uçlu hard frez (3 adet, iyi kalite) 

DENTAL BAŞLIKLAR   

• Elektrikli mikromotor seti (mikromotor, piyasemen ve angldruva)  

• Aerator (iyi kalite - en az 1 yıl garantili) 

 

ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinikte Çalışılması Yasaktır!           
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