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PREKLİNİK LABORATUVARLARINDA KULLANILACAK  
MALZEME LİSTESİ 

 

 
PREKLİNİK EĞİTİMİNDE GİYİLMESİ ZORUNLUDUR  

 Beyaz önlük (temiz ve ütülü) 
 Şeffaf koruyucu gözlük  
 Siperlik 

 Tek kullanımlık maske ve bone (Birer kutu) 
 N95/N99 (FFP 2/FFP 3) maske (Her preklinik çalışma gününde yeni bir maske 

kullanılacaktır) 
 Tek kullanımlık box önlüğü (Her preklinik gününde yeni bir box önlüğü 

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

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR  

 Kilitli naylon poşet (ödev teslimlerinde kullanılacaktır, küçük boy). 

 Protez dersinde kullanılandan ayrı olarak masanın üzerine sermek için 50×70 
cm boyutlarında düz beyaz desensiz muşamba (Muşamba yerine hasta 
önlüğü, çöp torbası, kağıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz), 

 Kağıt havlu, 
 1 Adet Fotoğraf.  

 
ÇEKİLMİŞ İNSAN DİŞLERİ: 

 2 adet üst kesici 
 2 adet küçük azı 
 2 adet büyük azı 

Çekilmiş Dişlerin Saklanma Koşulları:  

Çekilmiş dişler bir kavanoz içerisinde %1’lik sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içinde 
bekletilmelidir. Her hafta kavanozdaki sıvı yenilenmelidir. Dişler kan ve doku 
artıklarından tamamen arınınca, distile su içinde bekletilebilir.  

KESİM AŞAMASI (Diş Deposundan Alınacak) 

 T.C. 
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI 
 



 Karbon separe (10 adet) 

 Mandren 

 Modelaj mumu 

 Modelaj spatülü 

ÇİZİM AŞAMASI (Kırtasiyeden Alınacak) 

 6 adet A4 resim kâğıdı 
 1 adet 6 renkli kuru boya 

 6 adet gömlek dosya 

 1 adet telli dosya 

 1 adet şeffaf koli bant  
 Etiket 

 
KAVİTE PREPARASYONU AŞAMASI 

CAVİPREP: 1 (bir) takım (Edudent marka) 

YAPAY DİŞLER: 28 lik takım (Frasaco marka) 

YAPAY ÇÜRÜKLÜ DİŞLER: RestoPrep (Edudent marka) 

EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak)  

“Restoratif Diş Hekimliğinde Kullanılan El Aletleri, Dinamik Aletler ve 
Ergonomi” konulu teorik dersten sonra satın alınmasını tavsiye ederim. 

 Metal küvet, ayna, sond, presel, ekskavatör, ağız spatülü, siman spatülü, 
siman fulvarı, amalgam fulvarı, port amalgam, brunisuvar, kompozit uygulama 

için modelaj aletleri, karıştırma kâğıdı (siman camı), en az 1 adet cerrahi 

aspiratör ucu (pompe salive). 

DİNAMİK EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak) 

 Aeratör 
 Mikromotor 

 Angldruva 

 Masa motoru (pedallı) 

FREZLER (Diş Deposundan Alınacak) 

Frez kutusu; Aeratör ve Mikromotor frezleri için 
 
Aeratör için; (Friction grip elmas frez):  

Rond, 2, 4, 6 no (yeşil kuşak) 
Fissür, kısa ucu yuvarlatılmış (yaklaşık 5mm) 12, 14, 16 no yeşil kuşak, 

14 no kırmızı kuşak, 14 no sarı kuşak, 14 no beyaz kuşak 

Alev uçlu, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak 

Labut, 14 no yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz kuşak 



Mikromotor için; 

Rond, çelik, 12, 14 ve 16 no 

Cila möleti (Amalgam için lastik mölet, çeşitli formlarda) 
Arkansas taşı (Konik formda beyaz) 

RESTORASYON AŞAMASI 

MATRİKSLER (Diş Deposundan Alınacak) 

 İvory (Yengeç) matriks ve bantları 
 Bölümlü matriks sistemi G ring, uygulama apareyi, farklı büyüklüklerde matriks 

içermelidir. (Palodent (Dentsply) veya Quickmate (Polidentia) veya 

GarissoDental veya Trident markalarından herhangi biri olabilir) 

 Otomartis sistemi (Kerr Have, Supermate) 

 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 

 Kompozit bitim ve cilası için disk seti (Metal mandrenli olmalı, Shofu veya 3M 

veya Bisco olabilir) 

 Bisturi (No: 14) ve sapı 
  

 
ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinikte Çalışılması Yasaktır! 
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