
Stomatologie - DOTARE MINIMĂ OBLIGATORIE CONF. ORD. MS NR. 153/2003, MODIFICAT 
 
MEDIC TITULAR (SEMNĂTURA) ........................................... (se va bifa dotarea existenta) 
   Dotare: 
    - unit dentar cu cel puţin două piese terminale; 
    - fotoliu dentar; 
    - tensiometru şi stetoscop; 
    - opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete. 
    Instrumentar şi materiale: 
    - ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr; 
    - freze Beutelrock scurte şi lungi; 
    - bisturiu pentru mucoasă; 
    - cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior); 
    - cleşte crampon; 
    - chiurete tip Volkman - drepte şi curbe; 
    - elevatoare drepte şi curbe; 
    - foarfece chirurgicale drepte şi curbe; 
    - canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; 
    - oglinzi dentare; 
    - sonde dentare; 
    - pense dentare; 
    - spatule bucale metalice; 
    - excavatoare duble de diferite mărimi; 
    - pense Pean; 
    - lampă de spirt sau arzător de gaze; 
    - linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile); 
    - matrice, portmatrice Ivory; 
    - matrice, portmatrice circulare; 
    - separatoare de dinţi Ivory; 
    - mandrine piesă dreaptă şi unghi; 
    - seringă uniject cu ace; 
    - ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă); 
    - mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi; 
    - instrumentar de detartraj de diferite forme; 
    - freze pentru turbină din oţel şi diamantate; 
    - freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi; 
    - gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; 
    - bol de cauciuc; 
    - spatulă pentru malaxat gips; 
    - cuţit pentru ceară; 
    - materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare; 
    - materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; 
    - materiale termoplastice; 
    - materiale pentru coafaj pulpar; 
    - materiale pentru obturaţii provizorii; 
    - materiale pentru obturaţii fizionomice; 
    - aliaj de Ag + Hg; 
    - cimenturi dentare diferite; 
    - materiale pentru terapia endodontică; 
    - soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; 
    - substanţe anestezice injectabile şi de contact; 
    - echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari). 


