Centro de Estudos
Curso de Atualização em Cirurgias Avançadas em
Implantodontia

Listas básicas de materiais dos alunos
Apesar dos trabalhos clínicos serem realizados em dupla o material é individual, o que
possibilitará um melhor aproveitamento das atividades;
Os alunos deverão trazer os materiais devidamente esterilizados, acondicionados de
forma a manter esta condição, em todos os dias com atividades clínicas;
O curso fornecerá material de consumo geral, como anestésicos, materiais de moldagem,
gessos e ceras.

Cirurgia
Instrumental clínico (triagem e seleção de pacientes) – 2 kits





Cuba
Espátula
Espelho bucal
Moldeiras

Instrumental cirúrgico

Afastador Minnesota

Afastador tipo Branemark

Alveolótomo bi-articulado

Cabo de bisturi tipo Bard-Parker
no 3

Cabo de bisturi duplo paralelo

Cinzel de Wedelstadt ou
Dissector

Contra-ângulo com redução
20:1 ou 16:1 (Kavo, W&H,







Micromega, NSK, Anthogyr ou
similar)
Cuba metálica (duas)

Cureta de Goldman-Fox no 4
Cureta Molt 4 - Dissector
Deslocador de periósteo de Molt
9 (Quinelato ou Duflex)
Espelho bucal
Jogo de curetas para
levantamento de seio maxilar





Pinça clínica
Sonda exploradora
Sonda periodontal






Periótomo Simples
Pinça Backhaus (porta-campo)
Pinça clínica
Pinça de Adson ou dente de rato
delicada
Pinça de Dietrich
Pinça hemostática
Pinça porta-agulha – CastroViejo ou Mayo-Hegar (12 ou 14











cm)

Seringa carpule
Sonda exploradora
Sonda periodontal
Tesoura curva de ponta romba
Tesoura de Goldman-Fox
Material para exodontia
o Alavancas
o Cureta de Lucas
o Fórceps
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Jogo de curetas para levantamento
de seio maxilar
Cinzéis de Summers
o Aumento em altura
o Expansão
Afastador Farabeuf (2)
Alveolótomo articulado
Cinzel reto
Cinzel angulado
Martelo cirúrgico
Fresas para peça de mão (Komet ou
similar)
o 700 (4) - picotada

701 (4) – picotada
702 (2) – picotada
Para gesso em forma de
pêra
Ponta diamantada
o Esférica – n.6 (2)
o Esférica – n.8 (1)
o Peça reta
Pinça porta enxerto
Kit enxerto ósseo
Peça reta cirúrgica
Pinça Kosher
o
o
o
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