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Wykaz narzędzi, materiałów oraz odzieży ochronnej 
 

Odzież ochronna: 1 fartuch bawełniany (biały lub zielony) zapinany z tyłu, czapka 
bawełniana (chirurgiczna) lub chustka, maseczka ochronna, okulary ochronne, buty białe 
(adidasy lub klapki z zakrytymi palcami). 

 
Narzędzia: średnia miska do gipsu, łyżka do gipsu, nóż do gipsu, nożyk elektryczny, tygiel 

do odlewni, modelarzyk do wosku, nożyk do wosku, mikrosilnik, 2 puszki polimeryzacyjne  
z ramką (duże), akcesoria na polerkę (szmaciak, filc stożkowy, baranek, frezy do akrylu, 
frezy do metalu, tarcza karbidowa duża, gumki do akrylu, gumki do metalu), kleszcze 

protetyczne (krampony, półokrągłe), zwierak duży HP3 lub inny, baranek na prostnicę. 
 

Materiały: 
Semestr I i II: szelak, akryl do polimeryzacji protez, akryl do napraw protez, pumeks, 
izolator błonotwórczy, pasta polerska, gips klasy II i III. 

Semestr III i IV: szelak, stopy niklu Co-Cr, Ni-Cr; masa ogniotrwała, gips klasy III i IV, 
piny do modeli drutowych, izolator nie błonotwórczy, wosk do modelowania, kształtki 

woskowe na piny szkieletowe, druty różnej grubości (7, 8, 9 mm), akryl do aparatów 
ortodontycznych, agar. 
 

Szkoła zapewnia podstawowe materiały na I semestr tj. gips klasy II i III, 
wosk modelowy, materiał na łyżki indywidualne, dwa komplety zębów. 
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Nauczyciele sukcesywnie będą ogłaszać, jaki sprzęt należy zakupić oraz przynieść na zajęcia. 
Wykaz ma na celu zapoznanie się z materiałami, które będą niezbędne do nauki.  

Większość materiałów można zakupić grupowo. 
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