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Lista de Instrumental - Disciplina de Prótese Total I e II – ODP 601 e 602
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articulador semi ajustável (recomenda-se
fortemente o modelo A7 Plus da Bioart, com
arco facial Standard e acessórios
compasso de Willis
(*) jg moldeiras para desdentado, superior e
inferior (modelo TT) - outro não serve
(*) jg moldeiras para dentado superior e
inferior (tipo Vernes)
lâmpada de Hanau, ou similar
lamparina a álcool, comum, de preferência de
alumínio, grande
pincel n.o 14 Tigre ou similar (pêlo macio)
pincel n.o 4 Tigre ou similar (pêlo macio)
(*) prendedor de guardanapo
(*) protetor de plástico (babador)
3 lençóis de plástico, branco, 50 cm x 70 cm,
para clínica (2) (*) e laboratório (1) (total = 3)
(*) espelho para ver rosto inteiro
(*) espelho clínico
pinça clínica
espátula n.o 7
espátula n.o 36
espátula n.o 31
espátula Le Cron
2 graus de borracha tamanho grande, para
gesso
faca para gesso
canivete ou faca pequena para cera
estilete (novo) tamanho grande
espátula para gesso (de metal)
pinças de Muller para papel de articulação
(duas)
lápis cópia
lápis comum
placa de vidro
(*) 2 azulejos
(**) Broca de tungstênio (periforme grande) –
251 Komet ou 7210.060 Edenta) corte
cruzado standard – cor azul, corte 10
(**) Broca de tungstênio (periforme grande) –
79 Komet ou 5610.045 Edenta) corte cruzado
standard – cor azul, corte 10
ponta de borracha para peça de mão, para
acabamento de resina, apenas a mais fina, de
polimento: Edenta 0657HP ou 0654HP.
mandril para tira de lixa
2 folhas de lixa para metal n.o 200 cortadas
em tiras de 2 cm X 7,5 cm
2 folhas de lixa para massa corrida n.o 220
cortadas em tiras de 2 cm X 7,5 cm
2 folhas de lixa para metal n.o 400 cortadas
em tiras de 2 cm X 7,5 cm
2 folhas de lixa para metal n.o 600 cortadas
em tiras de 2 cm X 7,5 cm

37. 3 brocas de aço, para peça de mão, n.o 700,
n.o 4 e n.o 6, uma de cada
38. papel carbono para articulação, grosso (tipo
Bausch)
39. toalha de rosto, de algodão, para o laboratório
(não serve toalhinha de mão)
40. régua milimetrada de plástico flexível
41. pote com tampa, para resina acrílica
42. pote de Dappen
43. isqueiro
44. sabonete
45. 2 muflas, n.º 6, sem parafuso
46. (*) bandeja, 33x49 cm
47. (*) caixa de aço p/ autoclave (perfurada),
20x10x5 cm
48. (*) gorro cirúrgico
49. avental branco
50. (*) avental descartável
51. óculos protetor
52. prendedor de cabelo (prá quem tem cabelo
comprido)
53. (*) luvas de látex para procedimentos
54. (*) sobreluvas
55. máscara cirúrgica
56. (*) papel toalha, descartável
57. (*) porta-papel toalha, de mesa
58. (*) copo descartável
59. (*) Listerine ou similar
60. (*) escova para prótese total
61. (*) duas caixas de plástico grande para
aparelho ortodôntico
62. (*) filme plástico (Magipack)
63. (*) fralda de algodão limpa (clínica)
64. (*) bloco grande para espatulação de material
de moldagem
65. (*) revistas para o paciente
66. cola tipo Superbonder
67. bastão para brilho em prótese Vipibril
68. escova de flanela para polimento
69. vidro de monômero Jet Classic ou Similar, 120
ml
70. vidro de polímero Jet Classic ou Similar, 220
g, incolor
71. pote pequeno de isolante para resina acrílica
72. abridor de canaleta
73. caixa de cera rosa No. 7, marca Epoxiglass,
Wilson ou NeWWax (18 a 20 lâminas)
74. boca de 28 dentes, tamanho 2N superior
anterior, 2N inferior anterior e 30M posteriores
superior e inferior da marca TruByte Biotone
75. rolo de fita crepe
76. caneta marcador permanente
77. proveta graduada de 50 ml

 modelos, moldeiras individuais e planos de orientação devem ser trazidos sempre
 cada aluno deve trazer seu material, mesmo que trabalhe em dupla.
(*) apenas necessário na Prótese Total II (clínica)
(**)http://www.labordental.com.br/cuzado-medio.html
Alunos canhotos devem comprar as respectivas brocas para canhotos: item 31: Komet 251L ou Edenta L5610.060
e item 32: Komet 79L ou Edenta L5410.060
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