
LISTA DE MATERIAL DOS ALUNOS NA DISCIPLINA DE PPR 

A Prótese Parcial Removível é uma disciplina que visa dar ao aluno subsídios para tratar os 

pacientes parcialmente desdentados por meio de aparelhos protéticos a grampos. Para que 

ocorra a correta colocação destes grampos no aparelho protético e que estes estejam 

corretamente posicionados em boca é IMPRESCINDÍVEL que se façam algumas preparações nos 

tecidos suporte (desgastes de esmalte, dentina, exodontias, pequenas cirurgias e 

procedimentos periodontais) denominados como preparo de boca. Para tanto os alunos devem 

ter disponível o instrumental das disciplinas correlatas: dentística, periodontia, oclusão, cirurgia, 

prótese total. A lista que segue abaixo é a lista de prótese total, na qual acrescentou-se os 

instrumentais específicos de PPR. Sabe-se que a prevalência de PPRs associadas a PTs é muito 

grande e para que se realize o tratamento de um arco parcialmente desdentado associado a um 

arco totalmente desdentado deve-se tratar os dois, justificando assim a lista integral de PT anexo 

a este de PPR.      

OBS: MARCA DE REFERÊNCIA DUFLEX,SEMPRE QUE DISPONÍVEL COMPRAR DUFLEX!!!!!! 

01 alicate curvo para moldeira N° 115  
01 alicate de bico chato n° 121   
01 alicate de corte (p/ fio de aço) 
01 articulador semi-ajustável com arco facial (completo)  
01 azulejo cerâmico 15X15 
01 balança para gesso 
01 bloco de espatulação descartável (plastificado) - (tamanho da placa de vidro)  
01 broqueiro plástico para pontas de contra-ângulo e peça reta  
01 caixa de fósforo ou isqueiro  
01 compasso de willis  
01 caixa de cera 07 
01 caixa de cera utilidade 
02 cabos de bisturi e 02 lâminas de bisturi 
02 clips (COMPRADO EM PAPELARIA) 
04 colgaduras individuais para RX 
02 curetas de dentina n° 17 e 19 
01 dosador para alginato (pó/liq)  
01 envelope de fitas para articulação Accufilm duas cores (20 fitas)  
01 escala de cores para dentes de acrílico (a mesma da PT)  
01 espátula LeCron  

01 espátula n° 7, 24, 31, 36 (1 de cada)  

01 especímetro (IMPRESCINDÍVEL TER PARA PRÓTESE FIXA) PODE SER PARA A DUPLA DESDE 

QUE SEJA O MESMO PACIENTE DE PRÓTESE FIXA). 

02 espelhos clínicos  

01 estilete com lâmina destacável (13 cm/lâmina de 1 cm)  

01 faca para gesso  

01 folha de lixa n° 00 (lixa d'água branca)  

01 gral de borracha/espátula para gesso e alginato (medidores de alginato e de gesso)  

01 jogo de moldeiras de alumínio para desdentado AG lisas 01 jogo de moldeiras tipo Vernes  

01 lamparina a álcool  

01 lamparina de chama dirigida a gás ou a álcool (tipo HANAU) 

01 lápis tinta n° 1800 (faber castel)  

01 lapiseira n° 05 (não serve lápis comum) 



01 mícro-motor com contra-ângulo e peça reta  

01 pincel n ° 3 para isolante (tigre)  

02 pinças clínicas  

01 pinças tipo Miller (para papel de articulação)  

02 placas de vidro para espatulação com espessura de 11 mm e 5 mm  

04 potes dappen de vidro   

01 pote de vaselina sólida  

01 pote de vidro com tampa para resina acrílica  

01 régua de fox  

01 régua flexível de 15 cm  

01 rolo de filme de PVC 

01 rolo de fio dental  

01 seringa para moldagem  

01 seringa Carpule  

01 sonda exploradoras n° 5  

01 sonda milimetrada   

01 toalha pequena cor branca  

01 Plástico para bancada ou pano para forramento 

01 tubo de grafite 2B 2,0mm (para delineador) 

01 turbina de alta rotação  

Kit de resina acrílica para reembasamento e provisórios 

 

INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS  

01 broca cone invertido para peça reta n° 35  

02 brocas de aço p/ contra-ângulo n° 4, 6, 8.  

02 brocas esféricas para peça reta n° 04  

02 brocas esféricas para peça reta n° 06. 

02 brocas esféricas para peça reta n° 08  

02 brocas esféricas para peça reta n° 10  

01 escova para brocas de aço inox 01 limpa pontas marca KG SORENSEN 

05 mandris para disco para peça reta   

 

ALTA ROTAÇÃO  

Pontas KG Sorensen para PPR: 3216, 3216F, 1014, 3118, 3118F, 2215, 3203; 3203FF, 1012, 

1013, 1014, 2131, 2131FF, 3118; 3118FF 3098; 3098MF   

CIMENTOS PARA PRÓTESE FIXA 

Cimento de hidróxido de Cálcio 
Cimento de fosfato de Zinco 
 
MATERIAIS DE MOLDAGEM 
 
Alginato (preferência Hydrogum) 
Silicone de condensação Zetaplus 


