
MATERIAL DO AMBULATÓRIO 

Material para ambulatório 

- Jaleco padrão PRIMA (abaixo do joelhos e mangas nos pulsos); 
- Materail de EPI ( gorro, máscara e pro-pré); 
- Lista anexo para clínica - (instrumental). 
- Escova p/ as mãos (modelo em demonstração na aula). 
- Pijama cirúrgico padrão PRIMA; 
- Luvas p/ procedimento; 
- Máquina fotográfica para documentação dos casos clínicos (opcional); 

Instrumentais 

02 Par de afastadores de Farabeuf modificado (13 mm X 15cm) 
 02 Afastador tipo Minnessota 
02  Abaixador de língua (Bruenings) 
02 Pontas de aspiração Frazier 
02 Pinça Goiva 
02 Cabo de bisturi, tipo Bard-Parker, número 3 
02 Régua de inox milimetrada 
02 Sindesmótomo 
02 Descolador de periosteo duplo tipo molt 
02  Descolador de Mead 
02 Espelho bucal com cabo 
02 Pinça Adson - 12cm, com e sem dente de rato 
01  Pinça de Dietrich 18 cm 
01  Pinça anatômica 16 cm serrilhada 
02 Pinça de Allis de 14cm 
02 Pinça mosquito (2 curvas) Halstead — 12,5cm 
02  Seringa para anestesia tipo Carpule; 
 02 Porta-agulhas tipo Mayo-Hegar (17 cm) 
 01 Tesoura cirúrgica de Goldman-Fox, lâmina serrilhada de 2,5 cm 
 02 Tesoura cirúrgica curva, ponta fina, de 14 a 15cm; 
 02 Cubeta inox 
02  Potes dappen em vidro 
02 Mordedores / abridores de boca borracha 
02 Sonda explorada número 5 
 02 Lima para osso dupla (modelo Miller, número 3, 2 ou 1) 
 02 Ponta de aspiração descartável 
02  Pinças backaus 
02 Abridores de boca de borracha 
02 Curetas alveolares 
02 Curetas de Molt 
02 Contra – ângulo para implante 20:1 
02 Óculos de proteção (profissional e paciente) 



Consumo 

01 Caixas de fios de sutura mononaylon número 5.0 e 4.0 
10  Seringas descartáveis de 20 ml c/ agulha 
24 Lâminas bisturi (tipo Bard-Parker número 3), números  15 e 15 c 
 01 Par de luvas reforçadas (uso doméstico) para lavar instrumental 
24. Pares de luvas cirúrgicas esterilizadas  
01  Caixa Luvas para procedimento 
10  Kits cirúrgicos estéril descartável para procedimento sob anestesia local 
01 Caixa de Anestésico local Neocaína 0,5% (Bupivacaina) 

Obs.: Muitos dos intrurmentais acima são recomendados da marca Quinelato ou Rhosse, 
pois apresentam melhor qualidade.  
Atenção: Confira o instrumental antes de gravá-lo. 

Curso disponibiliza  

a) Membranas de colágeno, biomateriais e implantes nacionais  são cobrados dos 
pacientes conforme tabela a ser distribuída. 
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