
 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM 
PRÓTESE   

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS 

CLÍNICA

  ̧       

      

1 cinzel de Wedelstaedt reto
4 pincéis pequenos (n° 0 ou 00) (pêlo marta
   ou similar)
2 pincéis largos
1 placa de vidro grossa
1 Régua milimetrada (endo)
1 Régua milimetrada flexível
4 potes Dappen (quanto mais melhor)
1 rolo de fio dental (500 metros)
1 tesoura reta pequena
1 espessímetro de metal
1 pinça Miller para carbono
1 saca-pontes
1 porta-matriz de aço
    Kits Clínicos (espelho clínico plano (melhor
    de 1º plano) / pinça clínica/ sonda 
    exploradora/ espátula dupla nº1)
1 Kit protético de implantes (Neodent ou similar 
     pode ser comprado com outros colegas 
     para diminuir o preço)
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1 micro-motor (com peça reta e contra-ângulo)
1 turbina de alta rotação
1 alicate de ponta reta 121
1 jogo pontas Rhein (n°s 1, 2 e 3) 
   para desobturar conduto tratado
1 espátula metálica n° 24 para espatular cimento
1 espátula metálica nº 36 para espatular 
   material de moldagem
1 espátula plástica para espatular 
   ionômero de vidro
1 espátula para cera, n° 7
1 espátula para cera n° 31
1 espátula LeCron
1 espátula Hollenback
1 cabo de bisturi (para lâminas 11 e 15)
1 sonda periodontal milimetrada de ponta 
   fina e marcação precisa
1 espátula de ponta fina para restaurações 
   de resina
1 espátula para inserção de fio (hu-friedy ou 
    similar) ou Fisher 171 da Ultradent

*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio
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*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS

PLANEJAMENTO

• MANEQUIM PARA PRÓTESE com dentes extras
  (Usado nos laboratórios)

1 Escala VITA para porcelana
1 Resistência para água (“rabo quente”

  ou “mergulhão”)
1 Seringa para moldagem (plástica)
1 espátula para gesso metálica
1 espátula para alginato plástica
2 pincéis nº 0-266 (tigre ou similar)

  (quanto mais melhor) (fino)
1 faca para cortar gesso
2 cubas de silicone para alginato e

  gesso (graal)
1 caixa de fósforo ou isqueiro
1 articulador semi-ajustável (Bio Art ou similar)

  com arco facial (novo ou conferir as peças)
• Grampos para revelar radiografia (colgaduras)
4 jogos extras de placas de montagem (bolachas)
1 mesa metálica para montagem de

  modelos (plano de Camper)

1 jogo de moldeiras metálicas para alginato,
  tipo Vernes (8 unidades)

1 jogo de moldeiras perfuradas alumínio,
  (superior, inferior, parciais) (5 unidades)

1 lamparina à álcool
1 lamparina tipo “Hanau”
1 Jogo de moldeiras para desdentado total

  “HRD” para alginato
1 compasso de WILLIS (para tirar

  a dimensão vertical)
1 lapiseira 0,5 grafite
1 lapiseira 0,5 grafite vermelho
1 lápis cópia
2 canetas de retroprojetor (ponta fina e grossa)
01 Régua de Fox (de metal, as de

  plástico não são precisas)
01 Régua flexível (20mm)
1 pote de vidro paladon com tampa
BROCAS (referência KG Sorensen ou similar)
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*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS

ALTA ROTAÇÃO: PEÇA DE MÃO:

• Diamantadas: 7/ 700/ 720/ 710/ 82
  (Desgaste de porcelana)

• Aço: Esférica 4/ 8; tronco cônica picotada 701, 702
  (para fazer coroas provisórias)

1 adaptador para uso de brocas de alta rotação
1 broca p/ peça de mão tipo Maxicut (tronco cônica) 88
1 broca p/ peça de mão tipo Minicut (tronco cônica)
• Brocas de Largo n°s 2, 3, 4
2 mandris para disco para contra-ângulo
4 mandris para disco para peça de mão
1 caixa de discos de carborundum, 7/8 polegadas
3 discos monoface de aço 7/8 de polegada
2 discos extra-fino monoface flexível para

  separar porcelana
1 mandril para tira de lixa
Kit de polimento para porcelanas e provisórias

  (borrachas abrasivas)

• Diamantadas: 2128/ 2130/ 2131/ 1064
/ 1065/ 1014/ 2215/ 3216/ 2214/ 3215
/ 3101/ 3097/ 3099/ 3099 F/ 3203/ 3203 F 
/ 3203 FF/ 3118/ 3118 F/ 3118 FF/ 4138
/ 4138F/ 4138FF/ 3168 F/ 4168 FF/ 4141
/ 4142
• Carbide: 2/ 4/ 6/ 245
• Broca transmetal

EPI:

• Gorros
• Óculos de proteção para paciente
• Óculos de proteção para operador
• Corrente para prender babador

  do paciente
•Máscaras
• Luvas de procedimento
• Avental branco
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.    *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS

  MATERIAIS DE USO CONTÍNUO

• Alginato (Cavex, Jeltrate Plus, Hydrogum)
• Medidor de alginato
• Isolante de modelo
• Moldeira perfurada para implantes
• Cimento obturador temporário
• Fita veda rosca (teflon)
• Pinos pinjet
• Cimento temporário (Temp-bond ou similar)
• Hydro C
• Verniz cavitário (cavitine ou similar)
• Kit pinos intra-canal metálicos e de

  fibra de vidro
• Resina DURALAY ou PATTERN (GC) vermelha
• Fio aço 0,7 para fazer pinos para coroas

  provisórias
• Kit silicone de condensação (leve, pesado,

  catalisador)
• Kit silicone de adição (leve, pesado,

  catalisador e pistola)
• Gesso especial tipo IV (Durone IV, FujiRock IV,

  Elite Dental Rock)
• Gesso pedra tipo III
• Impregum (poliéter) ou Permelastic (polissulfeto)
• Adesivo para poliéter ou elastômero ou 4

  base de unha
• Resina acrílica 62 e 66
• Resina acrílica incolor

• Líquido de resina acrílica
• Microbrush
• Escala de cor STG
• Caixa de aparelho grande ou mufla

  de duplicação
• Cloreto de alumínio (Hemostop ou

  similar)
• Condicionador de tecido (coe-soft

  ou similar)
• Fio retrator #000/ #00/ #0  –

  tricotado (*Ultradent ou similar)
• Vaselina sólida
• Esfigmo e esteto
• Lubrificante hidrofílico (KY, Olla-gel

  ou similar)
• Silano
• Ácido fluorídrico 10%
• Ácido fosfórico 37%
• Adesivo dentinário
• Resina fotopolimerizável A2/ A3/ A3,5/ A4
• Resina flow
• Cimento de ionômero de vidro Restauração
• Cimento de ionômero de vidro Cimentação
• Fosfato de Zinco
• Cimento RelyX ARC
• Pasta Lysanda
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.    *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

• Lixa comum de granulação baixa
• Jogo de tira de lixa de aço
• Jogo de tira de lixa de resina composta
• Cera utilidade
• Cera 7
• Matriz aço 7 mm
• Godiva KERR
• Papel Carbono Accufilm II
• Carbono líquido
• Anestésico Mepivacaína ou lidocaína

• Kit cirúrgico implantes estéril
• Kit cirúrgico simples estéril
• Fio sutura nylon 5-0
• Fio sutura seda 4-0
• Lamina 15C
• Sugador cirúrgico
• Anestésico Articaína
• Agulha curta
• Luva estéril 6,5/ 7/ 7,5

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS

MATERIAIS DE USO CONTÍNUO CIRURGIA


