
CURSO DE EXTENSÃO EM PRÓTESE DENTÁRIA 

 

EQUIPAMENTO PRÓPRIO DO ALUNO NECESSÁRIO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO:   

Máquina fotográfica 
01-Espátula “Le-cron” n°5 
01-Espátula n°7 
01-Espátula n°24 
01-Espátula n°72 
01-Espátula n°36 
01-Espátula “Hollemback” n°3S 
01-Espátula para manipular gesso 
01-Gral de borracha para gesso 
01-Canivete ou faca pequena 
01-Estilete 
01-Conjunto de moldeiras tipo “verners” e perfuradas 
01-Lamparina para álcool (comum) 
01-Lamparina para álcool com chama dirigida (lâmpada hanau) 
01-Tesoura para metal (reta) 
02-Potes de Dappen 
01-Pote de vidro para manipular resina acrílica, com tampa 
01-Mandril para disco para peça de mão 
01-Mandril fendido para peça de mão (para tiras de lixa) 
01-Broca para peça de mão modelo H33L104021 e H33L104016 komet  
01-Brocas para peça de mão modelo H71104023 Komet 
01-Broca Maxicut ou Minicut tamanho medio 
01-Broca Minicut modelo H129EF104023 Komet 
03-Pinceis para aplicar isolante de gesso, n°0, 6 e 16 
01-Régua milimetrada flexível (tamanho 15 centímetros) 
01-Articulador semi-ajustável 
01-Alicate bico chato n°121 
01-Alicate para cortar fios 
01-Espelho clínico  
01-Pinça clínica 
01-Prendedor de babador 
01-Pacote de babador descartável 
01-Placa de vidro para espatulação 
01-Bloco de papel plastificado para manipulação de materiais 
01-Compasso de Willis 
01-Suporte para derretimento de cera. 
01-Foto ¾  
01-Toalha de rosto 
01-Plástico de bancada tamanho 60X60 cm branco leitoso 
01-Lápis cópia 
01-Lapiseira 0.9mm 
04-Discos de carborundum 
01-Folha de lixa de água 320 
01-Caixa de godiva em placa – Godybar 
01-Caixa de godiva em bastão – Kerr 
01-Caixa de cera rosa n°7 
01-Bastão de cera azul 
01-Caixa de cera utilidade 
01-Caixa de pasta zinco-eugenólica – Lysanda 
01-Caixa de cera periférica 
01- 01-Frasco de isolante para gesso 
01-Resina acrílica (pó e liq) Orto Class 
02-Frasco plástico igual ao que vem a resina acrílica Duralay I para técnica de pó liq. 
01 Agulha de seringa descartável (farmácia) 20 ml 
01-Pote de vaselina sólida 



01-Espelho de toucador 
01-Compasso de ponta seca 
01-Micro-motor com contra ângulo e ponta reta 
01-Bloco de papel carbono (tipo ferradura) 
01-Óculos de proteção 
01-Sonda clínica 
 


