
 

 

 

RESTAURAÇÕES DIRETAS 
EM DENTES ANTERIORES
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Materiais para uso individual:

•  Pinça clínica
•  Espelho clínico
•  Sonda exploradora nº 5
•  Tesoura iris pequena
•  Cabo de bisturi
•  01 Alta rotação
•  01 Micromotor
•  01 Contra-ângulo
•  Kit polimento do curso
•  Discos Sof-lex pop-on série laranja
•  Broca multilaminada – 12 lâminas de tronco cônica ou cônica
•  Pontas diamantadas: 3118F, 3118FF, 3195F e 2135F
•  Borracha abrasiva sistema Jiffy (forma de taça) ou similar
•  Ponta de carbeto de silício em taça
   (A empresa Dental Brasil levará no dia para venda aos interessados
   em adquirir um sistema efetivo e simplificado)
•  Luva
•  Potes dappen
•  Espátulas de resina catálogo LM (espátula flexível Nº4, espátula
    flexível Nº6 e espátula flexível Almore Nº2) ou similares
•  Pincel Keramic 715 Nº2 ou Kota Nº4B ou similar
•  Fio dental
•  Tira de lixa para resina
•  Fita teflon
•  Fotopolimenizador led
•  Compasso de pontas secas
•  Régua milimetrada pequena
•  Lapiseira com grafite preto e vermelho

  MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA 
RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES – FACOP

*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio
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Materiais de consumo

•  Resinas compostas – sistema estratificado (a definir)
•  Resinas compostas – sistema simplificado (GC Corporation)
•  Resinas compostas – sistema simplificado – one-step-color (Ultradent)
•  Ácido fosfórico – (Ultradent)
•  Sistema adesivos 
•  Silicone de adição
•  Lâminas de bisturi nº 11 e 12
•  Lixa de aço
•  Tira de poliéster
•  Cunha de madeira
•  Pincéis microbrush

Todos os materiais de consumo serão fornecidos pelos
professores do curso.
 
Outros materiais

•  Manequim anterior (P-Oclusal)
•  Dente 11-diastema (P-Oclusal)
•  Dente 21-diastema (P-Oclusal)
•  Dente 21-faceta s/ redução inc. – C3 (P-Oclusal)
•  Dente 11-fratura s/ bisel (P-Oclusal)

Os manequins serão disponibilizados pelos professores do curso.

Os dentes de reposição serão vendidos no dia do curso (R$6,20 cada).

*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio


