DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
4.MALZEME LİSTESİ

1. Ayna sond presel (5 takım)
2. Eldiven (2 kutu 100 lük )
3. Maske (1 kutu 50 lik )
4. Koruyucu gözlük
5. Aerator ve anguldurva
6. Preparasyon için gerekli frezler
7. Aljinat (iki paket kromatik su ve toz ölçeği ile )
8. C-Slikon takım (Karıştırma kağıdı ve spatülü ile)
9. 1-2-3 numara alt ve üst dişli, dişsiz ve yarım dişli ölçü kaşığı (2 şer takım )
10. İspirto ocağı ve Torch
11. Tabaka pembe mum (Ağız içi çalışmalarda çabuk deforme olmayacak marka tercih edin )
12. Foks Düzlemi, iki ucu metal pergel, 15 cm metal cetvel( otoklava girebilmesi için)
13. Artikülatör (önden pinli )
14. Die lı model çalışması için gerekli malzemeler
15. Hasta önlüğü (tek kullanımlık 50-100 lük )
16. Tabla örtüsü 30 a 40cm ebadında (50-100 lük )
17. Retraksiyon ipi ince 2 veya 3 sıfır incelikte( solüsyon emdirilmiş )
18. Klinik için makas ve pensler.
19. Mum ve modelaj spatülü
20. Ağız spatülü
21.Metal böbrek küvet (orta boy ) , metal küvet kapaklı 15cm-25cm ebadında (kare ya da dikdörtgen

el aletlerinin sığacağı boyutta )
22. Tetiyer kılıfı 50 adet
23. Trommel silindir şeklinde 3 adet ( el aletlerinin sığacağı ebatta 20cm boyunda -7 -8 cm çapında)

24. Beyaz alçı (3 kilo), sert alçı 1 paket, geliştirilmiş sert alçı 1 paket
25.Teflon bant 1 adet
26.Kağıt bardak 50 adet
27.Aspiratör-sakşın ucu(100 lük)
28. Flaster (medikal) 1 adet
29. Aljinat karıştırmak için (klinik bol-bol kaşığı) 2 adet
30. Rulo pamuk(Küçük boy)-spanç ( 50 adet)
31. Dezenfektan sprey (Yüzey dezenfektanı) 1 adet
32. Artikülasyon kağıtları (Düz ve Atnalı birer kutu) ve artikülasyon mumları (10 adet)
33. Çinko oksit öjenol ölçü maddesi medium-light 1 paket
34. Sıvı sabun, kağıt havlu
35. Küçük şişede (az miktarda kloroform ve kırmızı polisaj patı), sulu boya fırçası
36. Sabit kalem
37. Hasta dosyası, öğrenci staj defteri
38. Foto plak, soğuk akril ( kayıt plağı ve kaşık yapmak için)
39. Diş ipi 1 kutu, süper floss 1 kutu, arayüz fırçası( ince 5adet)
40. Portegü küçük boy
41. Kron kesme frezi 1 adet
42. Kron sökümünde kesildikten sonra ayırmak için düz uçlu elevatör. 1 adet

43. A2 renkte ……… geçici kron materyali.
44. Medikal vazelin
45. Cam gode 1adet

46. Yanak –dudak ekartörü 8-10 adet
47. Porselen cilası için lastik 1 adet
48. Küçük yüz aynası hastaya göstermek için.
49. Total ve parsiyel protez yapımında kullanılan pembe akrilik (sıcak) toz likit.

50. Cam ve metal petri kutusu 1 er adet
51. Modelling compaund 15 adet( yesil ker cubugu), sirkolant yapistirma mumu 1 adet
52. Agzini acik tutamiyan hastalar icin mouth prop( isirma lastigi)2 adet

Not: Elinizde bulunan veya diğer bölümler tarafından istenmiş olan malzemeleri almayınız.

