LISTA DE MATERIAIS
Apesar dos trabalhos clínicos serem realizados em dupla o material é individual,
o que garante o aproveitamento das atividades.
Os alunos deverão trazer os materiais clínico, cirúrgico e protético devidamente
esterilizados para todos os dias com atividades clínicas.
LISTA DE INSTRUMENTAL BÁSICO-CIRURGICO
01 - pinça clínica
01 - espelho bucal com cabo
01 - sonda exploradora #5
01 - seringa carpule com aspiração
01 - pinça pean 16cm
02 - pinça backhaus 13cm
02 - pontas de aspiração metálicas com mandril (desentupidor)
01 - bandeja de alumínio perfurada
01 - cubeta para soro fisiológico
01 - seringa descartável de 20ml
02 - agulhas metálicas para irrigação 30-8, para seringa descartável
01 - tesoura metzenbaum delicada curva 15cm
02 - cabos para bisturi #3
01 - descolador molt duplo
01 - espátula #7
01 - espátula hollemback # 3 ou 3s
01 - tesoura goldman-fox curva serrilhada 13cm
01 - tesoura de mayo ou cirúrgica reta 16cm (ponta romba e aguda)
02 - pinça allis 15cm
01 - pinça anatômica 16cm
01 - pinça adson com atrauma
02 - pinça halstead mosquito reta
01 - pinça halstead mosquito curva
01 - porta agulha mayo-hegar 14cm ou crille wood (vídea)
01 - pinça goiva luer curvo (alveolótomo)
01 - lima para osso, dupla, modelo miller #1, 2 ou 3
01 - cureta dupla, tipo lucas #84, 85 ou 86
01 - jogo de curetas periodontais de gracey 5/6, 7/8, 11/12 e 13/14
01 - sonda milimetrada
02 - afastadores de langenbeck 30x14 cm
01 - afastador tipo minnesota
01 - abaixador de língua bruenings
01 - placa de vidro
01 - espátula #24
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LISTA DE MATERIAS CIRURGICO PARA IMPLANTE
1 Cabo de espelho universal
1 Sonda Melimetrada
1 Seringa com refluxo
1 Pinça allis
1 Cabo de bisturi
1 Pinça backaus
1 Descolador freer
1 Afastador branemrk
1 Afastador Farabew modificado
1 Tesoura metzembaum
1 Tesoura metzembaum c/widia
1 Cureta lucas 84
1 Cureta lucas 85
1 Cureta lucas 86
1 Pinça halstead mosquito curva
1 Pinça halstead mosquito reta
1 Periotomo
1 Periotomo duplo
1 Pinça arnhold
1 Pinça arnhold curva
1 Martelo
1 Espatula de Resina
1 Descolador Buser
1 Sidesmotomo
1 Tesoura Iris
1 Forceps Adulto n-01
1 Forceps Adulto n-16
1 Forceps Adulto n-17
1 Forceps Adulto n-18 L
1 Forceps Adulto n-18 R
1 Forceps Adulto n-23
1 Forceps Adulto n-65
1 Forceps Adulto n-68
1 Forceps Adulto n-69
1 Forceps Adulto n-101
KIT E MATERIAIS ESPECIFICOS PARA IMPLANTE
1 Kit cirúrgico avançado
1 Kit Protético
1 Kit de seleção Protético
1 Kit enx. E ancoragem
1 curetas
1 Osteótomos
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LISTA DE MATERIAS INDIVIDUALPARA ENXERTO
01 Peça Reta
02 Caneta de alta rotação
03 Contra ângulo
04 Brocas para enxerto
05 701- p/ peça reta (3)
06 702- p/ peça reta (3)
07 Broca Esférica n° 06 diamantada 01
08 Broca ½ carbyte (1)
09 Disco dupla face c/ mandril (1)
10 Broca maxicut em forma de pera (1)
MATERIAL PARA REMOÇÃO DE SUTURA
01 - marmita de alumínio perfurada
01 - seringa para irrigação com agulha
01 - cubeta para soro fisiológico
01 - pinça anatômica
01 - espelho bucal com cabo
01 - tesoura cirúrgica
01 - pinça pean 15cm
MATERIAL COMPLEMENTAR
02 - escovas para escovação das mãos
01 - mangueira de silicone (white martins - 0485306 / mg-01) p/ aspiração - 1,5
metros
02 - aventais cirúrgicos de manga comprida de tecido ou descartáveis
01 - caneta de alta rotação autoclavável
01 - micromotor com peça de mão reta autoclaváveis
01 - esfigmômetro
01 - estetoscópio
01 - def - dicionário de especialidades farmacêuticas novo
01 - par de luvas reforçadas (para uso doméstico)
Óculos de proteção
MATERIAL DE CONSUMO
Luvas para procedimento clínico
Máscaras descartáveis
Gorros ou toucas descartáveis
Pares de luvas cirúrgicas esterilizadas
Agulhas longas para anestesia descartáveis
Soluções anestésicas (mepivacaína e articaína)
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Lâminas para bisturi #11, #12 e #15c
Brocas esféricas de aço carbide para peça de mão #6, 8 e 10 (4 de cada)
komet
Brocas diamantadas #4072, 4138
clorexidina 0.2% e 0,12% para bochecho
Gaze estéril
Compressa pequena e grande
Fios de sutura #5-0 ou 4-0, nylon e Vicryl)
Solução salina fisiológica 0,9%

PARAMENTAÇÃO CIRÚRGICA
Kit de paramentaçao cirúrgica descartável completo
Gorro - 05 unidades (01 estéril para o paciente)
Máscara - 04 unidades
Propé - 05 unidades
Óculos de proteção - 04 unidades ( 01 estéril para o paciente)
Luva cirúrgica - 05 unidades
Escova de mão com pvpi - 03 unidades
MATERIAL PARA PLANEJAMENTO E CONFECÇÃO DE GUIAS
Articulador semi ajustavel (juntamente com material para montagem )
Cera e instrumental para enceramento diagnóstico
Régua milimetrada flexível
Lápis comum
Alginato
Cuba e espátula de manipulação de alginato
Acrílico incolor (pó e líquido)
Acrílico duralay
Pincel fino
Pote dappen 2
Gaze
Brocas maxicut tungstênio
Desgaste e polimento de acrílico auto polimerizavel
Lâmpada de álcool
Negatoscópio
Escala com magnificação dos implantes (transparência)
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LISTA DE MATERIAIS CLÍNICO-LABORATORIAL
Moldagem:
Medidor de pó e de água
Alginato (Hidrogun ou similar)
Silicona de adição - Elite
Polyeter - Impregum
Laboratório:
Vaselina sólida
Resina acrílica para provisórios cor 69
Resina acrílica Duralay vermelha
Liquido para resina acrílica
Carbono para ajuste oclusal ( Accufilm )
Cera em lâmina n° 7
Cera em lâmina utilidade
Cera para proteger a borda da moldeira
Cera para escultura
Isqueiro
Gesso pedra especial
Gesso pedra
OBS.: Nas clinicas de prótese os alunos trabalharão em duplas.
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