
 

 
Lista de Materiais – Curso de Atualização Clínica em Prótese Fixa 

 
EPIs:  

Luva de procedimento 
Máscara  
Gorro 
Óculos de proteção  
Protetor de seringa tríplice ou saco de dindim e canudo  

 
Material para lavagem de instrumentais 

Luva de borracha para lavar materiais 
Detergente para lavagem de materiais  
Álcool 70% para desinfeção de superfície  
Caixa com tampa para armazenar material sujo 
Grau cirúrgico para embalar material que será esterilizado 

 
 Colgaduras individuais para radiografia 

 Cabo e lâmina de bisturi n. 15, 12 e 11 

 Compasso de ponta seca 

 Curetas p/ dentina  

 Luva nitrílica para manipulação de silicone por adição 

 Espátula nº 7, 31, lecron, Hollemback nº 3, p/ cimento nº 24 e 36  

 Espátulas de inserção de resina composta  

 Espátula de inserção de fio afastador gengival 

 Especímetro 

 Espelhos clínicos 

 Estilete 

 Fio de afastamento gengival – Ultrapack – n. 0, 00 e 000 

 Gral de borracha grande.  

 Instrumental para periodontia básica 

 Jacaré p/ babador 

 Jogo de moldeira tipo Vernes (aço)– incluindo os números S5 e I5 (não vêm no kit) ou de plástico da marca 
Angelus 

 
 Kit para isolamento absoluto (levar grampos diversos, os mais usados serão 26 (2 unidades), 207, 209 , 212 

L e 212R) 

 Lapiseiras: 01 p/ grafite preto 07  

 Mandril metálico para uso de brocas de alta rotação (adaptador) 

 Micro-motor com peça reta e Contra-ângulo 

 Pinça Muller, para carbono. 

 Pinça de algodão 

 Pincel para cimentação  

 Pincel pra vaselina 

 Placa de vidro  

 Pontas diamantadas para alta rotação: 1013,1014, 2215, 3168 ,2200, 3215, 3216, 4138, 3216F, 3168F, 
4138F 

 Brocas de carbeto de tungstênio (multilaminada 12 lâminas) KometRef: H379.314.018  / H283.314.012 

 Pote dappen 

 Protetor plástico grande (tipo babador) para o paciente 

 Seringas carpules 

 Sonda milimetrada 

 Protetor plástico para bancada  



 Sondas exploradoras de ponta fina 

 Tesoura clínica 

 Turbina de Alta-rotação com saídas de água desentupidas 

 

MATERIAL DE CONSUMO 
 

 Sugadores descartáveis 

 Carbono Accufilm 

 Rolete de algodão 

 Gel lubrificante a base de água 

 Gaze 

 Anestésico tópico 

 Pincéis microbrush 

 Silano 

 Adesivo Universal 

 Ácido Fluorídrico 5% 

 Ácido Fosfórico 37% 
 

 Silicone por adição para moldagem: 
Futura – DFL,  
Express – 3M,  
Virtual – Ivoclar,  
Take 1 Advanced – Kerr 
 

 Silicone por condensação para moldagem: 
Clonage – DFL,  
Perfil –Coltene 
 

 Cimento auto-adesivo 
     U200 – 3M 
SetPP - SDI 

 
 

 

 


