
DÖNEM I GÜZ - BAHAR DERSLERİN DEVAMI VE SINAVLAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 

Güz Dönemi Telafi İçin 

Modelaj spatülleri 
Alçı bıçağı 
Mum spatülü 
Pembe plak mum 
Torç ya da ispirto ocağı 
Sert alçı 

 

Bahar Dönemi Telafi İçin 

 
Fantom diş 
Modelaj mumu 
Modelaj spatülü 
Mikromotor ve piyasamen,anguldurva ,bakım yağı 
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 
 

DÖNEM II GÜZ - BAHAR DERSLERİN DEVAMI VE SINAVLAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 

Güz Dönemi Telafi İçin 

Dişsiz silikon kalıp(total protez modeli için) 
Foto plak 
Takım diş 
Pembe plak mum 
Torç ya da ispirto ocağı 
Artikülatör 
Sert ve beyaz alçı  
Bol ve bol kaşığı 
Mum ve modelaj spatülü 
Cetvel 
 

Bahar Dönemi Telafi İçin 
 
Mikromotor ve piyasamen,anguldurva ,bakım yağı 
Hard frez 
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 
Fantom çene ve yedek dişleri 
Modelaj mumu 
C silikon  
Geçici kron akriliği 

 

 

 

 



DÖNEM III GÜZ - BAHAR DERSLERİN DEVAMI VE SINAVLAR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER 

Güz Dönemi Telafi İçin 

Mikromotor ve piyasamen,anguldurva ,bakım yağı 
Hard frez 

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 
Fantom çene ve yedek dişleri 
Modelaj mumu 
Geçici kron akriliği 
Silikon ölçü(putty,wash takım) 
Modelaj mumu  
Modelaj spatülü ve mum spatülü 
 
 

Bahar Dönemi Telafi İçin 

Mikromotor ve piyasamen,anguldurva ,bakım yağı 
Hard frez 

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 
Fantom çene ve yedek dişleri 
Modelaj mumu 
Silikon ölçü(putty,wash takım) 
Modelaj mumu  
Modelaj spatülü ve mum spatülü 


