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Mini Residência em Prótese Fixa e Sobre Implantes 

Lista de materiais 

A lista de materiais será dividida em duas partes: (1) individual e (2) em grupo.

A lista em grupo poderá ser combinada entre os participantes para a compra e cotização.


LISTA INDIVIDUAL 

03 Conjuntos de instrumental clínico contendo: 

01 espelho clínico de primeiro plano;

01 pinça clínica;

01 explorador nº 05;

01 pinça Miller porta carbono;

01 sonda milimetrada periodontal;

01 seringa Carpule para anestesia;

01 colher de dentina (tamanho médio).

01 óculos de proteção para o profissional;

01 óculos de proteção para o paciente;

Epi’s (gorro, máscara e luvas).


Jogo de Espátula para resina composta 
Sugestão: 

01 Espátula de resina (ref. 127 Maximus);

01 Espátula de resina (ref. 156 Maximus);

01 Espátula de resina (ref. 34 Maximus);

01 Espátula de resina (ref. 1014 Maximus).


ou 

01 Espátula de resina (ref. 26-30 Cosmedent - Opcional);

01 Espátula de resina (ref. POCS Cosmedent - Opcional);

01 Espátula de resina (ref. IPC Long Cosmedent - Opcional);

01 Espátula de resina (ref. M1 Cosmedent - Opcional);

01 Espátula de resina (ref. 8A Cosmedent - Opcional);
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01 Articulador semi-ajustável Bioart modelo A7 Plus PADRONIZADO contendo os seguintes 
acessórios: 

02 mesas incisais plásticas;

02 pares de placas de montagem (plásticas) com trilho da Bioart;

01 arco facial;

Mesa de montagem de Camper;

Suporte para garfo.


ATENÇÃO: O uso do articulador semi-ajustável será obrigatório em todos os casos. 

Kit acadêmico 
Novo ou em ótimo estado (para uso no curso), contendo: 

01 micro motor com ponta reta e contra-ângulo;

01 caneta de alta rotação extra-torque;

01 contra-ângulo multiplicador 1:5 Kavo, Sirona ou W&H (opcional, porém extremamente 
recomendado).

Prótese sobreimplantes: Os kitis protéticos serão emprestados, quando necessário.

01 kit de pontas diamantadas e brocas carbide KG Sorensen.


Diamantadas:

4137, 4137F, 4137FF,

4138, 4138F, 4138FF,

3139; 3139F, 3139FF,

3131, 3131F,

2131F, 2131F,

2130,

3168, 3168F, 3168FF,

2135F, 2135FF,

1111F, 1111FF,

1014 - 1


Carbide:       - Broqueiros para esterelização

3 CA

4 CA

6 CA


01 kit de brocas e polidores;

01 broca FG 30 Lâminas 9903FF RS - JET;

01 disco dupla face extra fino sugestão DFS;

01 tesoura de ponta reta;

01 cabo  de bisturi;

03 frascos de Dappen;
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01 espátula 07;

01 espátula 24;

01 espátula 36;

01 lamparina de boa qualidade com pavio;

01 isqueiro;

01 frasco para resina acrílica com tampa;

01 placa de vidro;

01 pincel Tigre tamanho médio para usar com Cel-lac;

01 pincel Tigre de ponta fina para isolamento com vaselina;

01 pincel Tigre de ponta fina para usar com Megaseal;

01 cubas e 01 espátula para manipulação de gesso e alginato;

01 conjunto de moldeiras de estoque (aço inox);

01 conjunto de moldeiras de estoque - alumínio perfurada;

02 moldeiras parciais em alumínio;

01 kit de moldagem de silicone de adição para massa pesada e leve;


Recomendações: Aquasyl (DENTSPLV), Virtual (IVOCLAR), Express XT (3M), Flexitime 
(HERAEUS KULZER), Elite HD (ZHERMACK)


01 pistola dispensadora (individual);

01 compasso de duas pontas secas;

01 lapiseira 0,5mm com grafite vermelho;

01 espessímetro;

01 compasso de Willis;

01 plano de Fox;

01 gotejador elétrico (espátula elétrica para encerramento) - opcional; 
01 espátula de encerramento gotejador;

01 saca prótese;

01 espátula de inserção de fio afastador Hu-Friedy cód. 113 NS ou Maximus IFS 3 sem 
serrilha ou IFS 1 sem serrilha;

01 tesoura de precisão;

01 conjunto de brocas para preparo radicular contendo: brocas do tipo Largo, tamanhos 2, 3, 
4, e 5 (uma de cada);

05 discos de carborundum finos;

01 escala Vita (Lumin Vacuum);


�

�

www.intitutoprime.odo.br

Rua Barão de Loreto, 59, Graça - Salvador - Bahia | (71) 3054-1166

http://intitutoprime.odo.br
http://intitutoprime.odo.br


� �

Mini Residência em Prótese Fixa e Sobre Implantes 

LISTA EM GRUPO 

Luvas de procedimento, máscara, gorro e avental descartável;

02 kits de Duralay ou Pattern;

10 lâminas de bisturi número 12 e 12D;

01 caixa de carbono Bausch 200 micra cor azul;

01 caixa de carbono Bausch 200 Arti-Fol metallic 12 micra cor vermelho ou Accufilm II;

Adesivo dentinário: sugestão autocondicionante Clearfil SE Bond - Kuraray;

01 conjunto de fios afastadores Ultrapak: 000, 00, 1 e 2;

Alginato Jeltrate Plus (DENTSPLY) ou Hydrogun 5 (ZHERMACK);

Observação: Trazer medidor de água e pó. 

Gesso pedra especial tipo IV;

Gesso pedra III;

Gesso comum (branco);

01 vidro de Cel-lac;

Cera 07;

Cera 09;

Cera utilidade;

01 conjunto de cimento fosfato de zinco SSWHITE;

01 cimento Multilink (IVOCLAR) ou Panavia (KURARAY);

01 cimento autocondicionante Rely X U200 - 3M ESPE;

01 caixa de cimento provisório Provy (Dentsply);

01 caixa de aplicadores de adesivo;

Hemostático: sugestão Viscostat Clear - Ultradent;

Lixas interproximais Aço e Poliéster. Sugestão: Graltech ou Epitex GC;

Pinos de fibra de vidro em 3 diâmetros diferentes com a broca do sistema - White Post (FGM);

Acrílico líquido autopolimerizante Jet 500ml;

Resina Dencor cor 62, 66, 69 e incisal ou alike;

01 caixa de anestésico Mepivacaína;

01 caixa de agulhas Unoject curta (DFL);

01 pote de vaselina;

01 kit simplificado de resina composta;

01 seringa de resina flow;

Ácido Fosfórico 37%;

01 seringa de Bioplic;

01 rodo de veda rosca;

01 glaze para acrílicos Megaseal  - Megadenta;

01 rolo de matriz metálica de 5mm;

Algodão em rolinhos;

Gaze.
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