
Sıra no Malzeme adı Miktar

1 Beyaz Önlük ve İsimlik 1 adet

2 Beyaz Temiz Muşamba(40x70cm) 1 adet

3 Muayene Seti (Ayna, Sond, Presel) 1' er adet

4 Mum spatülü ve modelaj mumu 1 adet

5

Aeratör ve Mikromotor (havalı 

2 3 delikli borden bağlantılı)

(Çekilmiş dişlere kaviteler aeratörle açılacaktır. Hava bağlantılı 

mikromotora alternatif olarak elektrikli mikromotor da 

kullanılabilir.)

1 adet

6 Angldruva (mikromotor uyumlu) 1 adet

7 Piyasemen (mikromotor uyumlu) 1 adet

8 Fantom çene ve diş alt-üst takım (çeneler fantoma uyumlu) 2 takım

9
Kompozit A2 renk universal 

(uygun fiyatlı ürün seçilebilir) 1 tüp

10 Bond ve bond fırçası (tek kullanımlık L-pop şeklinde) 15 adet

11
Çinkofosfat siman (toz ve likit, 

öğrenciler ortak kullanabilir) 1 adet

12
Fissür frez elmas 12-14-16 no

 (yeşil ve kırmızı kuşak aeretör  için)
3'er adet

13
Rond frez elmas 4-6 no

(yeşil kuşak aeretör için)
3'er adet

14
Alev uçlu frez elmas 14 no

(yeşil, sarı ve beyaz kuşak aeretör için)
3 adet

15
Ters konik frez elmas 14 no

(yeşil kuşak aeretör için)
3 adet

16
Lobut frez elmas 14 no

(yeşil, sarı ve beyaz  kuşak aeretör için)
3 adet

17
Çelik rond 12-14-16 no

(Mikromotor için)
3'er adet

18

Amalgam ve kompozit cila lastikleri

(Farklı şekillerde, kahverengi, yeşil, 

sarı ve beyaz renkte, mikromotor için)

1'er set

19 Arkansas taşı (Konik formda, beyaz) 2 adet

20 Frez kutusu 1 adet

21 Metal küvet 1 adet

22 Ekskavatör (spoon) 1 adet

23 Ağız spatülü 1 adet

24 Siman spatülü 1 adet

25 Siman fulvarı 1 adet

26 Amalgam fulvarı 1 adet

27 Port amalgam 1 adet

28 Burnisher 1 adet

29 Kompozit uygulama için modelaj aletleri (isteğe bağlı) 1 set

30 Siman camı 1 adet

31 İvory (Yengeç) matriks ve bantları

(12 ve 15 no - 2 ve 3 delikli)
1'er set

32
Toflemire çevresel matris ve bantları 

(5 ve 7 mm enine sahip)
1'er paket

33
İnterdental kama

(ahşap, anatomik formda farklı kalınlıklarda)
1 set

34 Mylar bandı (selüloit bant) 1 paket

35 Arayüz zımparası (metal şerit zımpara) 1 paket

36
Kompozit bitim ve cilası için disk (farklı ebatlarda 

ve renklerde
3 er adet

37 Bisturi (No: 14) ve sapı 1 adet

38 Koruyucu Gözlük veya Siper 1 adet

39 Maske(Lastikli) 1 kutu

40
Eldiven, Pudralı Latex Veya Nitril 

(Elinize Uygun Ölçüde)
1 kutu

41 Bone 1 kutu

42 Sabit Kalem 1 adet

43 Küçük Cetvel 1 adet

44
Ödev Teslimi Için Kilitli Buzdolabı

Poşeti ve Etiket
1 kutu

45 Temizlik Bezi 1 adet

46 Başlık Bakım Yağı 1 kutu

47 Strech naylon film 1 paket

48 Retraksiyon ipi (0 no) 2 paket

Malzemeler 2. ve 3. sınıf klinik öncesi uygulamala derslerinde

kullanılacaktır. Telafiye kalınması durumunda gerekli malzeme sayısı artabilir. 

Kompozit, bond ve simanın son kullanma tarihlerine dikkat edilmelidir.

Gerçek dişlerle yapılacak çalışmalar için 2'şer adet üst santral, lateral, kanin, üst premolar, alt 

premolar, üst molar ve alt molar çekilmiş insan dişi gerekmektedir. Çekilmiş dişler bir kavanoz 

içerisinde %1’lik sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içinde bekletilmelidir. Kavanozdaki sıvı haftalık 

yenilenmelidir. Dişler kan ve doku artıklarından tamamen arınınca, distile su içinde bekletilebilir. 

RESTORATİF 2. ve 3. SINIF MALZEME LİSTESİ


