Lista de Materiais_Clínica
Disciplina ODP-274 / Prótese Parcial Fixa II
Material de Higiene bucal:
Escova dental;
Fio ou fita dental;
Escova interdental;
bochecho;
Pastilha evidenciadora; Passa fio;

Solução antiséptica p/
Avental plástico

Material de campo e descartáveis:
Sacos plásticos tipo “gelinho”;
Magipack;
Fita crepe;
Canudo para vestir o cano da seringa;
Papel toalha;
Sugador descartável;
Agulhas longas e curtas;
Luvas, máscaras, gorros, aventais descartáveis;
Óculos de proteção;
Sabão líquido desinfetante (Tipo Pró-Clin);
Frasco plástico para álcool;
Porta resíduo (sem tampa);
Porta algodão, gaze e rolos de algodão;
Porta brocas;
Cidex ou similar;
Guardanapos grandes (tipo Grande Hotel);
Ralo de pia ( para impedir entupimentos com alginato e outros resíduos na pia da clínica ).
Material Clínico e Laboratorial:
1 articulador semi-ajustável;
2 plásticos para forrar bancada e mesa auxiliar;
1 jacaré para guardanapos;
1 estilete de lâminas descartáveis;
1 lapiseira de grafite 0,5 mm;
1 caneta BIC 4 cores;
1 pote com tampa para resina;
3 potes de "Dappen";
1 placa de vidro;
1 bloco de papel plastificado pequeno;
1 bloco de papel plastificado grande;
1 gral de borracha;
1 espátula para gesso;
1 medidor de água e pó para alginato;
1 lamparina a álcool;
1 tesoura curva para ouro;
1 régua plástica flexível;
1 conjunto de moldeiras para alginato tipo "Vernes";
1 caixa, por dupla de alunos, de cera para contorno de moldeira (Kota , p. ex.);
2 moldeiras parciais perfuradas;
1 par de moldeiras totais ( sup. e inf. ), perfuradas, grandes;
1 seringa para material de moldagem com bico fino ( extrafino );
1 metro de fio ortodôntico para amarria 0,20 mm;
1 metro de fio ortodôntico 1,0 mm;
1 metro de fio ortodôntico 0,7 mm;
o.
4 pincéis de pelo de camelo variando do n 0 ao 6;
1 caixa de anéis de cobre, importados, para moldagem ( MOYCO ou similar );
1 alicate reto;
1 alicate de corte para fio;
1 alicate de bico de papagaio nº 115

1 bloco de carbono para articulação Accu-Film II;
1 bloco de carbono para articulação Bausch BK01;
1 Frasco de carbono líquido ( Super Filme KOTA ou Arti-Spot 4 BK89, p.ex.), 1 por dupla de
alunos;
2 pinças de Miller ( para carbono - Baush de preferência);
1 saca-próteses de pontas intercambiáveis;
1 pinça mosquito de ponta curva;
1 pinça tipo Backaus ( semelhante à solicitada na Disc. de Cirurgia );
2 Dzs. de discos de lixa de papel 7/8 de carbureto de silício de granulação variada ( dividir 1
caixa de 100 discos p/ 4 alunos );
1 disco de aço monoface;
1 disco de diamante dupla face, 7/8 de diâmetro;
½ dz de discos 7/8 de carborundum;
1 caixa de discos “Sof-Lex” de ¾ de pol.;
3 tiras de lixa de aço importadas;
3 mandris para peça de mão;
3 lentilhas de borracha para polimento( Shofu ou Dedeco, p.ex.);
2 taças de borracha para polimento coronário;
o
1 ponta "Minicut"; n 1530 (EDENTA)
o
1 ponta Maxicut”; n 1251 (EDENTA)
1 espátula de inserção de fio retrator;
1 pinça clínica;
1 espelho plano, espelhado frontal;
1 explorador;
1 sonda milimetrada;
1 seringa Carpule;
o
Espátulas n . 1, 7, 31, 24, 36 e 56, Le cron.;
o
1 Hollemback n 3S;
1 jogo de instrumentos cortantes manuais ( Dentística );
1 jogo de instrumentos p/ raspagem coronário-radicular ;
1 jogo de alargadores de Peeso ( Largo ), no. 1, 2 e 3;
1 bucha de encaixe de brocas FG em contra-ângulo;
Escala de cor para porcelana da Vita ;
Escala de cor para dentes plásticos Dentron;
1 serra para gesso
2 pontas de borracha de polimento para resina, uma grossa e uma fina
1 micro-motor com peça de mão e contra-ângulo;
1 caneta de alta rotação;
o
Brocas de aço para contra-ângulo e peça de mão n . 1, 3, 5, 8, 700, 701 e 702.;
o
Brocas de carbeto de tungstênio FG n . 1, 2, 8, 34, 700 e 701; 704
Pontas diamantadas FG - Kit Prótese Fixa da USP da KG Sorensen, (Ref. 811.6052 –
composta das seguintes hastes diamantadas FG: 1016 HL,1112F, 2136, 2136F, 3113, 3118,
3118F, 3139, 3145, 3168, 3195, 3195F, 3227, 3228, 3228F, 4138)
o
Pontas diamantadas para Peça se Mão n 720 e 740;
2 lentulos;
1 espessímetro;
1 Tubo de adesivo “Super Bonder”;
1 kit para ceroplastia tipo PKT;
Material para amálgama (instrumental)
Material para resina composta (instrumental)

Obs. Esta é a lista do material básico a ser utilizado. Dependendo do caso clínico outros
materiais serão necessários, portanto o aluno deverá planejar a sua atuação clínica com a
devida antecedência, para programar e preparar o material necessário.

