
 
ESPECIALIZAÇÃO EM IMPLANTODONTIA 

 
INSTRUMENTAIS - Disciplina de Prótese sobre Implantes  

 
01 turbina de alta rotação – Saca brocas  
01 micromotor com peça de mão e contra ângulo 
02 Jogos clínicos contendo: Pinça, Sonda nº 5 e milimetrada UNESP - Araraquara, espelho bucal de primeiro 

 plano, Lecron, calcador duplo para restauração plástica SSW nº 1, tesoura pequena, espátula 24, cureta 
 McCall 17/18, carpule de aço inox, porta  agulha 

02 pinças Müller para carbono  
01 jogo completo de moldeiras perfuradas metálicas (Tecnodent) 
01 jogo completo de moldeiras plásticas (Angelus / SIN / Dhpro) 
01 jogo de moldeiras perfuradas de alginato para rebordos edêntulos (alumínio) 
01 saca prótese com pontas intercambiáveis 
01 lapiseira para grafite 0.7mm 
Espátulas 07, 31 e 36 
01 bucha metálica para contra ângulo 
01 gral grande de borracha, espátula e faca para gesso 
01 lamparina a álcool 
02 pincéis nº 0 e 2 ( Tigre-Marta ) 
01 especímetro Bioart ou Otto 
02 frascos dappen 
01 seringa para moldagem com bico metálico 
01 placa de vidro grossa16X06X02 cm 
03 mandris para caneta e contra ângulo 
04 fresas esféricas nº 06,08, para caneta e contra ângulo 
02 pontas diamantadas Sorensen para caneta nº 720 e 710( uma de cada) 
01 disco de aço diamantado dupla face ( Discoflex, Horico ou Intensiv) 
01 articulador semi-ajustável completo 
01 tesoura reta  
01 cabo de bisturi  e  laminas  15 C 
02 réguas rígidas de 20 cm  ou 01 régua de Fox 
01 broca Minicutt n º 1520 
01 broca Maxcutt n º 1507 
Pontas diamantadas para alta rotação nºs: 1014, 1112, 2214, 2215, 3069, 3118, 3203, 3215, 3216, 4138, 2195F, 3118F 
2135F e 1016HL -  opção Kit Multiuso KG ref. 6005 
I Kit de pontas diamantadas para acabamento grana fina e ultra fina KG ref. 6007  
05 Brocas de aço carbide 702 
01 jogo de borrachas siliconizadas (enhance) 
Matriz de aço 
01 espátula Thompson para dentística 
01 espátula Almore para dentística 
Discos de Carburundum 
Discos para acabamento de resina ( Sof Lex ou Pop on ) 
1 jogo de curetas periodontais,  ( 5-6, 7-8, 11-12, 13-14, Gracey , 13-14, 17-18  Universais e foice 0-00 ) 
1 cureta cirúrgica Lucas n 86 
1 porta agulha tipo Mayo - Hegar 
1 pedra de afiar Norton 
1 Kit de discos Exacerapol sortido para acabamento. 
5 colgaduras para radiografias 
1  Kit de posicionador  radiográfico  
1 fórceps reto infantil. (usado para remover provisórios, abutments e até implantes que não osseointegraram) 
Afastador bucal duplo e unitário adulto  ( para auxiliar no afastamento e para  fotos ) 
1 prendedor para guardanapo ( jacaré ) 
 
 
 

                


