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Na ćwiczenia ze stomatologii zachowawczej i endodoncji przedklinicznej należy zaopatrzyć się w: 

 Rękawiczki jednorazowe (medyczne w odpowiednim rozmiarze), fartuch, maseczka ochronna na twarz, okulary 

ochronne lub przyłbica 

 Modele do głowy fantomowej Frasaco® z pełnym uzębieniem z miękkim (standard working model AG3) lub twardym 

dziąsłem (standard working model A3) (http://www.frasaco.de)1 komplet dla 2 studentówi 

    
 

 AG3     A3    (fot. Frasaco) 

 

 Zestaw wierteł (opis poniżej)  

 Strzykawka 5ml 3 szt., igła 0,5 do płukania kanałówii 

 Kliny i dyski do opracownia i polerowania wypełnień (zestaw na grupę ćwiczeniową)iii 

Endodoncja 

 5 zębów naturalnych różnych grup anatomicznych (po usunięciu przechowywane w wodnym roztworze tymolu lub 

aldesanie) 

 Bloczki endodontyczne 4 sztuki (kanał zakrzywiony ale nie bloczek typu S) (np Morita, VDW lub Frasaco) 

 

 

 

 Zestaw narzędzi ręcznych 2 pudełka (asortyment 15-40) na 1 studenta (zalecane są poszerzacze typ K  oraz pilniki typ S 

firmy np.:Poldent)  

 Sączki papierowe 1 pudełko (asortyment 15-40, 200 szt) na 5 studentów 

 Ćwieki gutaperkowe 1 pudełko (asortyment 15-40, 200szt.) na 5 studentów 

 Zestaw sprederów 1 pudełko (asortyment 15-40,.) na 5 studentów 

 Zestaw wierteł Gates (asortyment 01-06 np.: GAE010619 wg katalogu POLDENT) na 5 studentów 

 Gutaperka w sztabkach (Bar np. Firmy Meta lub Obtura) 

Zestaw wierteł: 

1. Diamentowe z trzonkiem do turbiny (zalecana średnica nasypu fine – 45m kolor niebieski lub czerwony) 

 Płomyk (np. Swiss Tec ISO 249 524 012 wg katalogu POLDENT)  

 Gruszka (pear) 2 sztuki (np. Swiss Tec ISO 234 524 010 i ISO 234 524 014 wg katalogu POLDENT) 

 Zaokrąglony cylinder (nie okrągły na końcu!!) 2 sztuki (np. Swiss Tec ISO 156 524 012 i ISO 156 524 014 wg katalogu 

POLDENT) 

 Wiertło walcowate z zaokrąglonym końcem (np.firmy Poldent) 

 Szeroki płomyk (football) z nasypem 25m kolor żółty (np. Swiss Tec ISO 257 504 023 wg katalogu POLDENT) do 

końcowego opracowania szkliwa i wypełnień 

 Kuleczki 2 sztuki o rozmiarze 012 wg ISO i 014 wg ISO 

2. Frezy, trzonek do kątnicy (szerszy z nacięciem)  

 Wiertło różyczkowe 4 sztuki rozmiar 010,012,014 i 018 (np. medin ISO 001 001 010, ISO 001 001 014 i ISO 001 001 

018 wg katalogu Medin – 142 51 1033, 1053, 1073) iv  

 

 Gruszka frez (np. Meisinger ISO 237 001 012, wg katalogu f-my Meisinger lub ISO 138 006 010 czyli 142 51 1293 wg 

katalogu Medin - )  

Zaleca się zakup zestawu narzędzi rotacyjnych NiTi S5 lub TEE ND Poldent (zest. wprowadzający), lub podobny 

                                                 
i PAMIĘTAJ! Zęby do modeli z twardym dziąsłem (A-3 ZEG) są inne od tych do modeli z miękkim dziąsłem (AG-3 ZEG). 

Modele z miękkim dziąsłem są lepsze do nauki. 
ii Można zakupić igły zwykłe lub igły specjalne do płukania kanałów, średnica może być mniejsza niż 0,5 mm (NIE WIĘKSZA).  
iii Kliny drewniane, w kolorze zielonym (np. Firmy KERR®), dyski np.: OptiDisc® KERR lub Sof-Lex® 3M ESPE. 
iv Wiertła różyczkowe posiadają kilka oznaczeń ISO, celowy jest zakup wiertł z węglików spiekanych np.: firmy Medin o 

podanych rozmiarach (010, 014, 018), można też zakupić wiertła stalowe.     Opiek.roku II WL-S.dr n.med. Katarzyna Jankowska 
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