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LISTA DE MATERIAIS - IMPLANTODONTIA
Curso fornecerá:
• kit protético (chaves protéticas)
• kit cirúrgico (fresas)
• motores
Durante os 3 módulos.
Material Cirúrgico:
• Afastador Minessota
• Carpule
• Sonda milimetrada
• Cureta de Lucas 86
• Cuba de inox (qualquer tamanho)
• Cabo de bisturi
• Descolador de MOLT 2-4
• Pinça Dietrich
• Tesoura
• Régua milimetrada endodôntica
• Sugador cirúrgico (recomendamos o Angelus)
• Porta agulha com VIDEA, qualquer marca (EXIGÊNCIA DO CURSO)
• Jogo de fórceps COMPLETO e alavancas (301, Seldin 2 e bandeirinhas)
• Periotomo
• KIT extratores de raiz (opcional)
• Broca 701 ou 702
• Broca diamantada 1016HL
• Caneta alta rotação
• Maxicut nova, somente para a Osteotomia, Verde ou Preta
o Anestésico Articaína 4% 1:100.000, (EXIGÊNCIA DO CURSO), qualquer
necessidade do paciente por outro anestésico o curso fornecerá.
o Luva estéril
o Fio de Sutura Nylon 4 ou 5 zeros
o Lamina de bisturi 15c
o Soro fisiológico estéril
o Kit paramentação cirúrgico estéril (rouparia, implante ou perio)
o Gaze estéril
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Material Protético e Moldagem:
• 02 potes Dappen
• Pincel para resina acrílica
• Maxicut, disco serrilhado, borrachas para acabamento e polimento de resina auto.
• Kit resina acrílica qualquer marca (recomendamos ALIKE – GC)
• Kit fresas para resina acrílica (maxicut, borrachas para acabamento e polimento)
• Kit resinas foto
• Espátulas para resina
• Ácido e adesivo foto
• Micro brush
• Escala seleção de cores VITA (Original, não serve a da CHINA)
• Kit brocas diamantadas, para acabamento em resina
• Jogo de moldeiras (plásticas para que possam ser perfuradas)
• Cimento provisório (Temp Bond NE)
• Fio dental
• Papel carbono
• Saca prótese
• Kit clinico (espelho, pinça, carpule, explorador e cureta)
• Placa de vidro
• Espátula Nº24
• Silicone de ADIÇÃO, leve e pesado, qualquer marca. (EXIGÊNCIA DO CURSO)
o Registro de mordida, só serão aceitos com silicona de adição
• Alginato Hydrogum 5 – Zhermack
• Espátula para alginato
• Cuba borracha para alginato
• Alta rotação
• Baixa rotação e peça reta
• Sugador descartável
• Babador descartável
• Fita veda rosca
• Cera nº7
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Material EPI:
• 02 Óculos de proteção (para aluno e paciente)
• Gorro (aluno e paciente)
• Mascara
• Luva
• Jaleco do aluno BRANCO (EXIGÊNCIA DO CURSO)
• Clorexidina 0,12% (bochecho)
• Clorexidina 2% (desinfecção do paciente e material)
o Nenhum aluno irá operar sem fazer a correta antissepsia intra e extra oral do
paciente.

O aluno deve trazer todo o material pedido desde o primeiro módulo.
*Vestimenta para Clinica e Hands-On
Clinica:
Calça comprida e sapatos fechados, cor fica a critério do aluno. Será cobrado todo o
material de EPI e JALECO BRANCO (pano ou descartável).
Hands-On:
Calça comprida e sapatos fechados, cor fica a critério do aluno. Será cobrado JALECO
BRANCO (pano ou descartável).
*Para procedimentos clínicos, moldagens e instalação de próteses, não é necessário rouparia
estéril.
** Para procedimentos cirúrgicos, reaberturas, exodontias e instalação de implantes, se faz
necessário toda a rouparia estéril e manutenção da cadeia asséptica.
*** O aluno que não possuir o material necessário para o atendimento ficara de auxiliar para o
aluno que possua todo o material.

