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LISTA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

 INSTRUMENTAL CLINICO















02 espelhos clínicos
02 carpules
02 sondas milimetradas - pcp12br- (medidas:3-6-9-12)
02 pinças clínicas
02 sondas exploradoras
curetas gracey (5/6, 7/8/, 11/12, 13/14)
espelhos fotográficos autoclaváveis (ex: angulado em aço)
afastador para fotografia
peça reta da kavo 2:1 ( duplicadora )
contra ângulo da kavo 3624 n ( 4:1 ) – com cabeça 67 ric ( 4:1 )
jacaré – fixador de babador
02 bandejas clínicas
02 óculos de proteção paciente/profissional (preferência tipo bandido)
01 caixa de luvas (para o aluno e para os professores que estiverem coordenando a
cirurgia)

 INSTRUMENTAL CIRURGICO BÁSICO






















contra ângulo para implante 20:1
02 cabos de bisturi,sendo um redondo
01bisturi Goldman-fox01bisturi de Orban
01dissector reto
01descolador Molt # 2/4
pinça para assepsia da face( tipo coração de boi ),encontrada em qualquer dental
01 pinça dente de rato
01 pinça hemostática reta e 01 curva (pode ser nacional)
01 pinça de titânio
porta agulha com vídea – Crile Wood e/ou Mayo Hegar
cureta de lucas (pequena e média)
01 especímetro cirúrgico
01 régua metálica
02 backhaus (médios) – encontrados em qualquer dental
02 potes dappen
04 cubetas de aço inox médias-em qualquer dental
01 lima para osso cross cut
01 jogo de alavancas potts
01 kit de irrigação
mangueira para aspiração autoclavada

 INSTRUMENTAL CIRURGICO AVANÇADO



























01descolador Freer
01descolador Kramer/Nevins
01descolador de Pritchard
01pinça Cushing para tecido
01pinça micro-adson sem dente
01pinça para enxerto ósseo
01afastador de lábio inferior tipo Branemark
afastador Orringer # 1 e 2
02 afastadores Minnesota
01 afastador de ramo ascendente de mandíbula
01 afastador de língua Weider (médio)
kit de levantamento de seio maxilar
01cinzel de Oschenbein reto e 01curvo
01 jogo de cinzel Epker
01martelo cirúrgico
01tesoura serrilhada Goldman-fox
01tesoura dean
01osteótomo biarticulado(Beyer)
01osteótomo simples(mini rounger)
01 aspirador de frazier para seio maxilar - Hartzell ou Quinelato
trefinas para osso (4/8/10)
kit fixação de enxerto
01 pinça dietrich
01 porta enxerto
01 pote porta enxerto
01 raspador ósseo descartável

Kit brocas para peça de mão: Komet 699, 700, 701, Linderman,diamantadas grão grosso 4, 6 e 8,
multilaminadas “minicut e maxicut”(forma de chama e esférica), 01 disco diamantado para peça de
mão, broca carbide esférica 3, 4 e 5 e caixa para brocas.

 Material de consumo para Clínica Cirúrgica













anestésico prilocaína - - dfl
anestésico lidocaína –– dfl 1/100.000 e 1 cx. 1/50.000
anestésico mepivacaína com epinefrina
anestésico tópico gel – 3 unidades.
películas radiográficas –
agulhas descartáveis para carpule – curtas e longas –
2 “ pano oleado” para forrar a bancada
soro fisiológico estéril
gaze cirúrgica
fio de sutura 4.0 etchicon
lâmina de bisturi nº15, 15c e 12 d
material para reembasamento e cimentação de próteses provisórias (totais, parciais ou
unitárias)
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 material para assepsia de face e mãos
 luva estéril (para o aluno e para os professores que estiverem auxiliando nas cirurgias)

EVENTUALMENTE PODE SER NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
OUTROS MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM NESTAS LISTAS.

 Material Individual:







































avental de manga comprida descartável
gorro
máscara
luva
campos para mesa descartável
moldeira metálica perfurada para desdentados
moldeira plástica Morelli para dentados
articulador semi – ajustável wip – mix ou similar
cuba para gesso e alginato
espátula para gesso
lecron
espátula 7
caneta de alta rotação
micro motor
contra ângulo
óculos de proteção
lamparina
estilete ou faca para gesso
brocas de baixa rotação para peça reta
brocas de baixa rotação para contra ângulo
brocas de alta rotação
pincel (descartável )
pote dapen
espátulas n º 1, 7, 31 e 36 + Lecron
base para montagem em articulador ( descartável )
radiografia periapical
saca – prótese
saca – broca
tesoura
compasso de Willes
régua de fox
régua flexível 30 mm
escova para as mãos
escala de cores para porcelana vita
lenços descartáveis ( bacti buster ) ou gaze com álcool
borracha
Oclufast
parafuso para enxerto
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 Material da Turma ou em Grupo
































sugador descartável
cotonete
gaze
anestésico
cimento provisório e definitivo para prótese fixa
cimento temporário para cavidade
resina foto polimerizável
resina acrílica pó e líquido cor 66 e 69
resina acrílica pó e líquido incolor
cimento de hidróxido de cálcio
alginato
gesso pedra
gesso comum
gesso especial
cera rosa n º 7
cera utilidade
godiva baixa fusão
álcool 70%
periogard
flúor
resina gc (pattern resin) – pó e líquido
vaselina
radiografia periapical para pediatra
radiografia oclusal
cartelas para radiografias ( plástico )
jogo de instrumental para escultura em cera
condicionador de tecido ( kooliner )
fraldas de pano
poucher
lâmina de bisturi 15c, 12
luva de manipulação para uso comum( alunos e professores )

***Atenção: No dia em que o aluno for operar ele deverá disponibilizar luvas cirúrgicas e de
manipulação extras para que o professor orientador possa intervir na cirurgia caso necessário.

 Material para planejamento radiográfico cirúrgico e protético







compasso de ponta seca
régua milimetrada flexível (15 mm)
caneta esferográfica preta – escrita fina
lapiseira 0,5 mm ( também com grafite vermelho)
canetas hidrográficas para retroprojetor
denti-pen (duol – point ) 8 cores: preta, azul, vermelha, verde, marrom, roxa, laranja e
amarela.
 durex
 tesoura
 1 bloco de papel vegetal
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MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA PRÓTESE
ALUNOS
 instrumental clínico completo estéril (carpule, sonda, espelho, pinça para algodão,
pinça de miller (para carbono), cabo de bisturi, tesoura pequena reta e outra curva,
espátula nº36, espátula n.º 31, espátula n.º 1, espátula 7, lecron, colher de dentina
pequena e média, sonda periodontal metálica e plástica, espátula para colocação de fio
retrator),
 porta agulha pequeno (1);
 curetas periodontais para dentes anteriores e posteriores ;
 destaca periósteo; ou rugina – (1);
 afastador de lábios e bochechas para fotografia e espelho;
 discos de separação com respectivos mandris;
 brocas de acrílico: max e mini cut;
 compasso de fox e régua de Willis;
 compasso de ponta seca;
 cubas plásticas para gesso/alginato (2 de cada);
 medidor de alginato para água e pó;
 escalas de cores biotone, vita 3d máster
 escala de cores para porcelana vita
 escova de unha
 espátulas para gesso e alginato (2);
 espessímetro (de prótese);
 jacaré
 lamparina com álcool 96º;
 lapiseiras com grafite 0,5 preto e 0,9 vermelho.
 lima para osso pequena;
 posicionadores de filme radiográfico autoclavável;
 óculos de proteção; (para o profissional e outro para o paciente);
 jaleco descartável manga comprida
 moldeiras totais metálicas e plásticas superiores e inferiores, todos os tamanhos:
perfuradas e tipo verner; (aço)
 paquímetro;
 borrachas e pedras para acabamento e polimento em cerâmica, resina acrílica, metal.
 pincéis para resina; pelo de marta n,.º 2 ou 1.
 placa acetato (vacum press) de 1,,5mm;
 placas de vidro – (3); (1 grossa)
 régua milimetrada (régua de endodontia);
 saca prótese
 turbina de alta rotação e micro motor (com contra-ângulo e peça reta);
 brocas de alta rotação novas em geral, especialmente: 4137/3139/4138/3168/3145 tarja verde e
vermelha /transmetal

MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA PRÓTESE
TURMA
 silicone de condensação - Zetaplus – 2 kits (pesado soft)
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resina acrílica especial - major - Precision Patterner
rolos de algodão – luna n.º 2 – 1 pacote com 500.
alginato hydrogum – 3 pacotes
anestésico prilocaína - 3 caixas - dfl
anestésico lidocaína – 2 caixas – dfl 1/100.000 e 1 cx. 1/50.000
anestésico tópico gel – 3 unidades.
películas radiográficas – 2 caixas
agulhas descartáveis para carpule – curtas unijet - 2 caixas
gesso pedra melhorado tipo v – 2 kg enxadur ou durone
sugadores de saliva descartáveis – 2 pacotes
cimento temporário – temp bond ne ou similar.(temp cem – vigodent)(rely x temp-ne)
cera 9 – 2 caixas
cera utilidade – 1 caixa
água oxigenada 10 vol - 2 litros
gengiva artificial – gengifast – 2 cx.
compressas de gaze – 1 pacote com 500.
fio de sutura seda 4.0 – 1 caixa ethicon
godiva de baixa fusão em bastões – kerr 1 caixa
pasta oze – 1 unidade
dentusoft – 2 unidade
resina autopolimerizável incolor pó/ líquido – embalagem média.
vaselina pastosa – 1 unidade.
noplak – 3 refis.
carbono bausch 200 m– vermelho
carbono accufilm
álcool líquido 96%
superbonder – 1 unidade.
glicerina gel = ky – 1 tubo médio
lamina de bisturi 12 e 15 c – 20 un.
luvas de procedimento
acrílico autopolimerizável dencrilay líquido médio e cores: .62.66,67,69,81.
fio dental – 500 m – 1 unidade.
máscara - 2 caixas.
gorro – 2 pacotes.
algodão em pacote – 500gr. 1 unidade.
guardanapo impermeável vital com 500 unidades – 1 pacote
guardanapo com folha dupla – (grande hotel) 10 pacotes pequenos.
impregum soft - 3 sem adesivo
esmalte de unha vermelho
chave hexagonal 2 de cada: 0,8 e 12 – média para torquimetro / 2 chaves quadradas –
média para torquimetro
resina foto opalis a2, a3, a 3.5, a4, b3, c2 incisal.
resina flow opaca
kit adesivo fotopolimerizavel
acido fluorídrico 10% 1 unidade
silano
2 caixas de fita de poliéster
adesivo universal para materiais de moldagem
ácido para condicionamento dental a 37%.
microbrunsh ou pincel fino
adesivo (stae)
primer bond
ataque acido
resina foto polimenizavel z100 da 3m – cores a3.5, b3, b2 ou c3, a2, c2.
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Motor Elétrico Para Prótese

EVENTUALMENTE PODE SER NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
OUTROS MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM NESTAS LISTAS.

MATERIAL PARA LABORATÓRIO E MOLDAGEM

























Luva de procedimento (1 caixa)
Alginato
Cuba e espátula
Jogos de material de exame ( sonda, cureta, espelho, pinça)
Gaze
Cera Sete
Cera utilidade
Guardanapo
Jacaré
Moldeiras perfuradas de vários tamanhos
Lamparina
Espátula 7
Espátula 24
Placa de vidro (2)
Espátula Lecron
Vaselina
Resina auto incolor
Conformador de plano de cera
Articulado ASA
Régua flexível
Lápis preto
Carta molde dentária (cartela com cores e formatos de dente)
Medidor resina de líquido e pó
Pote para mistura resina

EVENTUALMENTE PODE SER NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE
OUTROS MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM NESTAS LISTAS.
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