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Isolamento Absoluto

O isolamento absoluto tem como objetivo eliminar ou diminuir a umidade no campo de trabalho 
durante os procedimentos odontológicos e proporcionar mais segurança ao paciente. Além disso, o 
risco de contaminações bacterianas é reduzido, possibilitando uma prática clínica com condições 
assépticas e permitindo um melhor aproveitamento do material restaurador.

Materiais e instrumentais utilizados no isolamento absolutoMateriais e instrumentais utilizados no isolamento absoluto
• Dique de borracha/lençol de borracha; 
• Arco porta-dique; 
• Perfurador de borracha; 
• Pinça porta-grampos; 
• Grampos; 
• Lubrificante hidrossolúvel; 

• Caneta; 
• Fio dental; 
• Tiras de lixa; 
• Espátula de ponta romba; 
• Tesoura. 

2.1.

Selecionar
o grampo.

Enlaçar o grampo 
como medida de 

segurança.*

Demarcar o lençol 
em quadrantes.

3.

5.4.

Colocar o 
lençol no arco 

de Young.

6.

Lubrificar o 
lençol de 
borracha.

Demarcar o lençol 
na cavidade oral.*

https://www.dentalspeed.com/grupo/arco?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_arco_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/alicate?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_alicate_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/pinca?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_pinca_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/modelo/lubrificante-em-gel-50g-caborgel-12290?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_lubrificante_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/grampo-para-isolamento?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_grampo_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/fios-dentais?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_fio_dental_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/tira-para-acabamento-e-polimento?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_tiras_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/espatula?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_espatula_paper_isolamento
https://www.dentalspeed.com/grupo/tesoura?utm_source=rd+station&utm_medium=e_book&utm_campaign=link_tesoura_paper_isolamento


*2. A fim de facilitar os procedimentos de preparo e restauração, deve-se evitar a adap-
tação do grampo diretamente sobre o dente que será restaurado.

*5. Nessa etapa de demarcação do lençol na cavidade oral, leva-se o conjunto arco/len-
çol. O Dentista pressiona o dique de encontro aos dentes que serão isolados, até que 
seus contornos sejam facilmente percebidos e demarcados com a caneta, para poste-
rior perfuração.

*12. Utilizar hipoclorito de sódio 1% ou 2,5%, ou clorexidina 2%.  Com a gaze, esfregue 
sobre o dente, grampo e lençol de borracha. Faça isso no sentido de dentro para fora 
do campo operatório.

Importante*Importante*
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12.

Completar a vedação 
da borracha com o 

material para barreira 
gengival, quando 

necessário.

11.

Usar fio dental para 
invaginação do lençol 

nos espaços interdentais 
e fazer a confecção das 

amarrias.

10.

7.

Perfurar o 
lençol de 
borracha.

9.

Adaptar o grampo na 
cervical do dente, na 

região vestibular e 
lingual/palatina.

8.

Colocar o conjunto (gram-
po + arco + lençol), pela 

técnica de Parulla.

Realizar a 
desinfecção

do campo
operatório.* 




