Materiais para os discentes
Curso de Graduação em Odontologia
Disciplina de Periodontia Pré-Clínica
Docentes: Ticiane de Góes Mário Ferreira; Gaspar Girardi; Leandro Cericato

MATERIAL

QUANTIDADE

Espelho bucal plano nº 1

1

Pinça clínica para algodão

1

Sonda milimetrada tipo Universidade da Carolina do Norte, 15mm,
ponta única delicada

1

Sonda Nabers Colors ponta dupla (com marcações/tarjas: 3, 6, 9 e 12
mm)

1

Seringa carpule com refluxo

1

Curetas Gracey nº 1-2; 11-12; 13-14

1 de cada

Curetas Gracey Mini-five nº 1-2; 11-12; 13-14

1 de cada

Curetas Mc-Call nº 13-14; 17-18

1 de cada

Curetas Collumbia nº 13-14; 4R-4L

1 de cada

Pedra para afiar goiva laranja (preferencialmente) ou retangular

1

Lima Hirschfeld 1-1A

1

Limas Hirschfeld nº 5-11; 3-7
Afiador de lima (diamantado triangular)

1 de cada
1

Tiras de lixa para polimento de resina (poliéster)
Pote Dappen

1

Taça de borracha

3

Escovas interdentais com com hastes anatômicas: extra-finas, finas,
médias, grossas e cônicas

1 de cada

MATERIAL
Agulha passa-fio
Super-floss

QUANTIDADE
1 agulha
1 fio

Escova 2 tufos (formato cônico)

1

Manequim PRONEW ou PRODENS de Cirurgia com dentes de
Periodontia (ver observação abaixo)

1

Micromotor e baixa rotação (do Kit acadêmico)

1

EPIs – jaleco, luvas, gorro, máscara, óculos de proteção

De acordo com
atividades

Dicas úteis:
Marcas sugeridas para os instrumentais: MILLENIUM (ótimo custo-benefício) e HUFRIEDY.
Comprar instrumentais com troca garantida (caso necessário) e verificar os
instrumentais comprados com um dos professores da disciplina antes de abrir as
embalagens, nos primeiros dias de aula.
Montamos um kit de instrumentais específicos de Periodontia, marca Millenium,
(kit Millenium Periodontia Pré-clínica IMED Passo Fundo) disponível nas principais
dentais de Passo Fundo – RS (informe-se). Comprando o kit você ganha uma pinça clínica
e concorre a um kit de instrumentais de cirurgia periodontal. A compra do kit é opcional.
Se você já tem um manequim da PRONEW (por exemplo, de dentística), você pode
comprar apenas o refil de cirurgia com dentes de periodontia.
Escovas interdentais, agulha passa-fio e superfloss são vendidos em pacotes/ caixa;
será necessário apenas uma unidade para cada aluno, portanto, esses itens podem ser
comprados em conjunto.

