
 

LISTA DE MATERIAIS Endodontia I -  PARA OS ALUNOS 

Paramentação e Biossegurança no Laboratório 

Máscaras descartáveis , Luvas de látex descartáveis para procedimentos,  Óculos de Proteção 

Campo plástico branco para bancada (35 x 55 cm) ou pode ser o mesmo utilizado nos outros laboratórios. 

Instrumentos Rotatórios 

Caneta de alta rotação (Dabi Atlante ou Kavo)  autoclavável ou similar 

Micromotor e contra-ângulo (Dabi Atlante ou Kavo) autoclaváveis ou similar 

Manequim para o Laboratório 

Atenção os manequins de Dentistica e Periodontia não servem, pois não há espaço para a realização das radiografias 
que deverão ser realizadas durante o tratamento endodôntico. Não será aceito o manequim de Dentística 

01 - Manequim para Endodontia – modelo DENT-ART ou similar (para Endodontia) 
 

  Dentes naturais (não tratados endodonticamente) E/OU  artificiais (ver opção abaixo) 
 Providenciar a montagem dos dentes no manequim para o primeiro dia de aula LABORATORIAL. (Seguir orientações 

dos professores) 

IMPORTANTE: Trazer os dentes já no inicio das aulas para que haja tempo de pedir os dentes artificiais no caso do 

aluno não conseguir todos os dentes naturais (extraídos). Serão cobrados na ENDO 1 que o aluno 

tenha OBRIGATORIAMENTE 8 DENTES. 
 

1ª OPÇÃO:  Trazer  TODOS OS 08 Dentes naturais, hígidos, restaurados ou cariados (não muito 

destruídos)  

 8 DENTES UNIRRADICULARES (incisivos e caninos superiores ou inferiores) 
 

OU 
 

2ª OPÇÃO  Para aqueles alunos que tiverem dificuldades em adquirir TODOS os  dentes naturais para 

montagem do manequim, poderão utilizar dentes artificiais, no MÁXIMO 04 DENTES ARTIFICIAIS (os 

outros 04 dentes obrigatoriamente deverão ser naturais)   
 

O aluno deverá providenciar pelo menos 04 dentes (INCISIVOS OU CANINOS) naturais e 04 dentes 

ARTIFICIAIS. 

 

Para adquirir os dentes artificiais temos duas possibilidades: 

1)Adquirir os dentes artificiais pelo site (marca IM do Brasil) Pedir os dentes Permanentes 

artificiais radiopacos individualizados ou pedir a hemi arcada superior e inferior ( o lado da arcada 

não importa!) 
Fabrica de dentes -  IM do Brasil Ltda: Contato do Representante em SP- Sr. Ivo, (11) 3013-2706, (11) 2268-1015, (11) 

99963 8917;  (11) 2268 2278;   (11) 30132706    e-mail: vendas@imdobrasil.com.br  

Ou o aluno poderá fazer o seu pedido pelo Site da IM do Brasil : http://www.imdobrasil.com.br/ 

 

Ou 

 

2) ou nas Dentais (da marca BOKAS)- que poderá ser adquirida diretamente no site 

http://bokasmanequins.com.br / Esses dentes poderão ser adquiridos individualmente ou até 04 

dentes radiotransparentes. 
 

IMPORTANTE: O aluno deverá trabalhar em dentes hígidos também, então a sugestão é ter medate dos dentes 

hígido e a outra metade em dentes artificiais. O melhor é ter todos os dentes naturais.  

Importante: NÃO comprar os dentes artificiais da Marca dentart, pois são de baixa qualidade!! 

 

Importantíssimo:    Os professores não se responsabilizarão por outras marcas de dentes artificiais, nas quais o 

alunos poderão ter dificuldades para desenvolver o trabalho laboratorial, prejudicando sua avaliação final 
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Instrumental Clinico Auxiliar 

01 Estojo ou Caixa inox PERFURADA para instrumental (20x10x5)- para os instrumentais clínicos FAVA ou similar 

01 Sonda exploradora no 5 

01 Tesoura pequena de ponta reta fina 

01 Pinça clínica com guia e parte ativa estriada (SS White / Duflex ou similar) 

05 Colgaduras unitárias (grampos) para filme radiográfico 

Material de Consumo – para o arquivamento das radiografias que serão entregues no final das atividades práticas 

01 Caixa de Cera lâmina n7 Rosa 

02 Frascos plásticos tipo coletor universal (para o laboratório)- comprar na farmácia 

01 Frasco de Fixador (500ml) - para o processamento das radiografias 

10 Cartelas radiográficas de plástico ou de papel com 6 divisórias- para o arquivamento do tratamento endodôntico 

01 Pasta de plástico com divisórias plásticas para arquivamento dos trabalhos laboratoriais/ etiquetada(Aluno) 

01 Caneta Marcador Retroprojetor Pilot- tinta permanente para marcar as cartelas radiográficas (Comprar na papelaria) 

Material para Irrigação dos canais radiculares 

02 Seringas plásticas de 5 cc com êmbolo de silicone autoclaváveis (Ultradent)   

06 Agulhas p/ irrigação – (Endo Eze Amarela Ultradent – comprar na Dental)  

06 Agulhas hipodérmicas de 20x 5,5mm (comprar em farmácia) 

01  Cânula metálica para aspiração - com a  agulha metálica (30X7) 

03  Pontas Capillary Tip (0.14) autoclaváveis (p/ aspiração) ou Pontas Capillary Tip (0.19) autoclaváveis 

05  Seringas descartáveis de 5ml 

01 Blister 
Ponta Easy Clean Blister Easy ( Comprar 01 blister com 6 unidades) ou se você preferir comprar a caixa toda, 

poderá dividir com seus colegas 

Instrumental Endodôntico - para a Instrumentação dos canais radiculares 

01 Caixa de Filme radiográfico-  Aghfa ou Kodack  

01 Cuba inox pequena FAVA MF320050- 0,8cm ou similar 

01 Tamborel ou Clean Stand marca Angelus, Maillefer ou similar 

01 Envelope com limitadores de silicone (stop) com 50 ou 100 

01 Caixa para Endo PERFURADA para 72 limas (20X10X5)- Para a organização das limas  FAVA OU similar  

Obs: ou pode ser a caixa de inox com 48 furos. 

01 Régua metálica calibradora milimetrada (perfurada c/ diâmetros 25 ao 140) – Preferência: Angelus ou Prisma ou 

similar 

01 Régua  Milimetrada (simples)  

Importante KIT de LIMAS Instrumentos endodônticos manuais, marcas sugeridas:  Dentsply-Maillefer®;   

Observação importante- O aluno poderá adquirir o KIT já com todos os itens, ou optar por comprar cada item 

separadamente.   

A marca de lima Injecta  não é recomendada por deformar muito. 

Atenção: no KIT de limas vem com as brocas carbides, brocas de largo e de gates glidden (A BROCA 

ENDO Z FOI REMOVIDA DO KIT) 

Tipo 

  

Calibre Comprimento 

21mm 25mm 31mm 

Limas Tipo K #08  1cx  

Limas Tipo K #10  1cx  

Limas Tipo K #15  1cx  

Limas Tipo K #15 a #40 1cx 2cx 1cx 

Limas Tipo K #45 a #80  1cx 1cx 

Limas Tipo Hedstroen #15 a #40  1cx  

Limas Tipo Hedstroen #45 a #80  1cx  

Broca  Lentulo  COD: 3457 

- Sortida Nº 1-4 - CA 

1 CX de 21mm (preferência) 

OU de 25mm 

Apenas 1 cx 

- Sortida Nº 1-4 - CA 

1 caixa de limas de niquel titânio manual da Prodesing M (Marca Easy): para dentes posteriores 

1 caixa de limas de niquel titânio manual da Prodesing M (Marca Easy): para dentes anteriores 

(35/01 e 35/05) 

 

Adquirir estas limas no site: http://www.easy.odo.br/     ou nas Dentais 
 

Item obrigatório - Brocas Específicas para Acesso Endodôntico- não aceitamos as brocas da Dentística 

 

01 Estojo Endo Inox 8 Divisões 12x5x2cm FAMI  (cod. 2830032) ou Fava- para colocar as brocas de endo 

  Brocas Esféricas Carbide FG HL nº 2, 3 (28 mm de pescoço longo -1 unidade de cada) 

http://www.easy.odo.br/


 Brocas Esféricas diamantadas FG nº  1011, 1012, 1013 (1 de cada) 

 Broca Esférica diamantada FG nº 1012, 1013, 1016 HASTE LONGA (1 unidade de cada) 

 Tronco-cônica diamantada de ponta inativa nº 3083,  2082, (1 unidade de cada) 

 Broca de Gates-Glidden nº 2 e 3  (32 mm -3 de cada), 

 

 Brocas de Largo nº  2  (2 de cada)   

 

Materiais para Obturação dos canais radiculares 

01 Jogo (15-40 ou A, B, C e D) de espaçadores digitais de aço inox de 25mm - (este item vem no Kit de 

limas) 

01 Cimento Endodôntico Endofill 

01 Frasco de EDTA trissódico (20ml) 

01 Frasco de Hipoclorito de Sódio (1%- solução de Milton ou 2,5% Solução de Labarraque) 

02 Pote Dappen de silicone 

 KIT DE INSTRUMENTAL MILLENIUM- KIT LEÃO ( vc pode comprar todo KIT ou adquirir separadamente cada 

instrumental-  todos os ITENS são OBRIGATÓRIOS) 

Os instrumentais deste KIT são:  

 

KIT ENDO UNILEÃO- MILLENNIUM 

1 condensador de Luca  cod 61-82 

1 calc paica 1-2  cod  63-18 

1 calc paiva 3-4  cod  63-19 

1 sonda exploradora 6 142-34 (similar Sonda Rhein-ponta reta) 

1 cureta longa pulpo 17-18  cod 70-84 

1 espátula intrafill  cod 95-5 

 

01 Caixa de Cones de guta percha estandardizados 1série 15 a 40 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar) 

01 Caixa de Cones de guta percha estandardizados 2série 45 a 80 (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar) 

01 Caixa de cones de guta percha secundários M (Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar) 

01 Caixa de cones de guta percha secundários FM ((Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar) 

01 Caixa de cones de guta percha secundários MF ((Roeko, Dentsply-Maillefer, Tanari ou similar) 

01 Caixa de cones de papel absorvente (de  1a série) (Se for para o paciente deve ser o estéril) 

01 Caixa de cones de papel absorvente (de  2a série) (Se for para o paciente deve ser o estéril) 

01 Placa de Petric (plástico ou vidro- ITEM OBRIGATÓRIO NO ESTÁGIO CLINICO) 

01 Placa de vidro despolida de 5 mm no mínimo 

01 Lamparina a álcool – a mesma usada em escultura 

01 Isqueiro ou caixa de fósforo pequena 

01 recipiente plástico tipo Tupperware para guardar os materiais de consumo (opcional) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prótese 01 
 
Indumentária padrão:  
 
Roupa branca COMPLETA 
jaleco branco padrão Unileão 
Óculos de proteção, Gorro, Máscara e Luvas de procedimento  
 
Material e Instrumental 
 
01 Par de modelos de gesso para prótese Total  



01 kit moldeiras perfuradas para desdentado total 

01 caixa metálica perfurada (para o jogo de moldeiras) 

01 Bandeja 15x22 cm 

01 Espátula 7 

01 Espátula 31 

01 Espátula 36 

01 Espátula 24 

01 Espátula Le cron 

01 Lamparina a álcool 

01 Lamparina a álcool de pressão manual (Lâmpada Hanau) ou Maçarico odontológico 

01 Pote de vidro com tampa (tipo PALADON) 

01 Articulador Semi-ajustável (Modelos A7 Plus ou 4000-S) ou similar de outra marca Gnatus etc. 

01 Arco facial (Standart ou Elite) (obs: alguns modelos de articulador já trazem o arco) 

02 cubetas de borracha 

01 Espátula metálica para gesso 

01 Espátula plástica para alginato. 

01 Faca para gesso 

01 “Boca completa de dentes artificiais” (1 x 28 ou 4 placas), Trubyte Biotone 33 graus, modelo 264 (com 
2E e 32L), de qualquer cor 

01 Régua flexível 

02 placas de vidro 

01 Mesa de Camper 

01 tesoura reta inox Iris 12cm 

 

01 concha para cera (Essa concha para cera pode ser confeccionada utilizando concha de cozinha e um 
copo em alumínio de espessura fina e 500g de gesso comum de construção) 

02 folhas de EVA (para cobrir a bancada) 

01 caixa de fósforo ou Isqueiro 

01 bisnaga de vaselina 

02 frascos conta-gotas (pode ser, por exemplo, frasco de dipirona gotas ou descongestionate nasal) 

02 elásticos largos (5mm) (tipo elástico ou liga para cédulas de dinheiro) 

01 fita adesiva (tipo crepe ou durex) 

01 pincel chato 18 (comprar em casa de artesanato ou material escolar) 

01 lapiseira grafite 0,5 ou 0,7 

01 borracha 

01 pincel para CD 

01 Folha de lixa d`água no 220 

 

01 Kit Borrachas para resina acrílica – Tipo Exa (acabamento e polimento) 



Ponta branca – desgaste pesado, Ponta cinza – desgaste, Ponta verde – alisamento, Ponta amarela – 

polimento 

 

 

01 Disco serrilhado ventilado para cerâmica e resina 

 

01 FELTRO SCOTH BRIGHT FINA: PRÉ-POLIMENTO - USAR A SECO 

 

01 Mandril + 03 discos pequenos de carborundum 

  

03 Fresas de Tungstênio Corte Cruzado: 01 Cilíndrica (Tarja Azul), 01 Pera (Tarja Azul), 01 Esférica (Tarja 

Azul),  

 

01 Broqueiro para pontas Maxcut 

 



 

01 liquido acrílico autopolimerizavel em frasco com conta-gotas( pequeno) 
01 caixa de cera 7 ( Wilson ou Newmax) 
01 frasco de resina acrílica incolor pequena 

 

Curso de Odontologia 

Disciplina de Estágio 2 e 3 (Periodontia) 

 

ATENÇÃO: 

a) Observar a quantidade solicitada de cada instrumental e verificar se já possui algum de 
semestres anteriores. 

b) Adquirir material preferencialmente das marcas sugeridas. 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 rolo 500mt Plástico filme 

01 un Jaleco branco modelo da clínica escola UNILEÃO 

01 pac. c/100 Gorro 

01 cx c/50 Máscara 

01 cx Luvas de procedimento 

01 pct c/50 Sobreluva 

02 un Óculos de proteção 

01 un Caixa metálica media perfurada 

01 un Pinça clínica 

01 un Espelho bucal número 05 com cabo 

01 un Sonda OMS (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Sonda de Williams ou PCP UNC 15 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Sonda de nabers (com marcação) (Millenium ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de Gracey 5-6 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de Gracey 7-8 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de Gracey 11-12 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de Gracey 13-14 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de McCall 13-14 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Cureta de McCall 17-18 (Millenium, Trinity ou Hu-Friedy) 

01 un Pote dapen de vidro  

01 un Pode dapen de silicone ou plástico 

05 un Escova de robinson 

05 un Taça de borracha 

01 un 01 pedra p/ afiação retangular do tipo Arkansas ou da India (Northon; 
Hu-Friedy ou Jon) 



01 rolo Papel Grau cirúrgico com filme para esterelizacão do instrumental 

Obs: Obrigatório o uso de roupa branca e sapato branco fechado durante as aulas práticas. 

 

 

 

    

 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS 
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REQUERENTE: DISCIPLINAS E ESTÁGIOS DE CIRURGIA ODONTOLÓGICA  

 

 

Indumentária Geral 

 

 Jaleco Branco de punho fechado e gola tipo padre (modelo padrão da UNILEÃO) 

 Óculos de Proteção 

 Roupa Branca (Calça e Sapato Fechado) 
 

Instrumental Geral para cada alun 

 1 Micro-motor 

 1 Peça Reta 

 1 Motor de Alta Rotação 

 2 Espelhos Clínicos 

 1 Sonda Exploradora  n° 5 

 2 Pinças Clínicas 

 2 Sondas periodontais OMS 

 1 conjunto de  Posicionadores Radiográficos 

 1 pote dapen de silicone (autoclavável) e 1 pote dapen de vidro ou (2 potes dapens de silicone) 

 01 manequim dentado 

 1 ponta de sugador dabi       
 

Instrumental Específico para cada aluno 

 

 Caixa metálica perfurada 

 1 Seringas Carpule  

 1 Cabos de Bisturi nº 03 de “Bard-Parker” 

 1 Sindesmótomos duplo nº 1 



 1 Afastadores de Minesota 

 1 Pinças hemostáticas “Halstead” mosquito curvas 

 2 cubas inox para soro 200 ml (cuba grande) 

 1 Cureta alveolar de “Lucas” nº 85 

 1 cureta alveolar de “Lucas” nº 86 

 1 Aspirador Cirúrgico metálico (ou 1 caixa de aspiradores cirúrgicos descartáveis estéreis) 

 1 Descolador de Molt n° 09 

 1 Descolador de Freer1 Pinça Microdentada do tipo  “Dietrich” (14 cm) ou “Adson Brown” (12 cm) 

 2 Pinça de dissecção (10 a 14 cm)  

 2 Tesouras retas de “Íris”  

 1 Pinças de “Allis” 

 1 Pinças Backaus 

 1 cinzel bizelado (não é o goivo) 

 1 martelo cirúrgico 

 1 Lima para osso 

 1 alveolótomo curvo 

 2 Brocas de Aço Esféricas Haste Longa nº 6 (alta rotação) 

 2 Brocas Tronco-cônica nº 702 Haste Longa (alta rotação) 

 1 Brocas Tronco-cônica nº 702 (peça reta) 

 1,5 mts (150 cm) de mangueira de silicone branca (transparente) n. de referência 204 esterilizável (não 
cortar) 

 

Material de consumo para cada aluno 

 

1. Material de proteção (EPIs – Máscara tripla camada, Óculos de proteção, luva cirúrgica (15 pares de tamanho 
adequado para a mão de cada aluno) e caixa de luvas de procedimento). 

2. Filme de PVC 
3. Guardanapo / Esponjas Dupla face (limpeza) 
4. 10 fios de sutura nylon 5-0 ou seda 4-0 de agulha com secção triangular (Para prática laboratorial) 
5. 05 lâminas de bisturi n. 15 (Para prática laboratorial) 
6. 05 seringas descartáveis de 20 ml com agulha 25 X 7 para irrigação 
7. Escova de robson e taça de borracha (02 de cada) 
8. Kits Cirúrgicos descartáveis TNT (tecido não tecido) de gramatura espessa (do contrário serão descartados) 

esterilizados ou em embalagem apropriada para esterilização; contendo 02 jalecos, 01 campo fenestrado, 01 
campo para mesa, 02 camisas para canetas de alta rotação e aspirador, 01 protetor de refletor. Cada aluno 
deve iniciar com 05 kits.  

 
 
 

LISTA DE INSTRUMENTAL E MATERIAL DE DENTÍSTICA PARA OS ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS 2, 3 E 4 – SEMESTRE  
ATENÇÃO: 

1) Verifique os instrumentais que você já possui dos semestres anteriores para aproveitamento nos 

Estágios e chequem as quantidades solicitadas; 

2) Os materiais em destaque com asterisco (*) podem ser adquiridos em kits exclusivos dos fabricantes 

TDV, KG SORENSEN, KERR/KAVO, MILLENIUM GOLGRAN, AMERICAN BURRS 

(instrumentos de corte) especialmente organizados pela equipe de professores da UNILEÃO (solicitar 

nas lojas especializadas ou representantes). 

 

QUANT. DESCRIÇÃO 

01 Caixa metálica média perfurada tamanho: 18x08x05 cm (para instrumental geral) 

01 Caixa metálica grande perfurada (para instrumental de isolamento absoluto) 



01 Bandeja clínica autoclavável tamanho aprox. 24x18x1,5cm 

01 Pinça clínica com extremidade angulada  

01 Espelho bucal plano nº 05 

01 Cabo para espelho nº 25 

01 Sonda exploradora dupla nº 05 

01 Aplicador duplo de hidróxido de cálcio  

01 Espátula de inserção nº 01  

01/cada (*) Recortadores (cortantes) de margem gengival nº 26 e nº 27 (kit Millennium) cabo 8 mm 

01/cada (*) Recortadores (cortantes) de margem gengival nº 28 e nº 29 (kit Millennium) cabo 8mm 

01/cada Escavadores de dentina (colher de dentina) números 11 ½, 14, 17 e 19. 

01 Porta amálgama plástico (exclusivo para amálgama) 

01/cada Condensadores de Ward n
os

 02, 03, 04, 05, 06  

01 Condensador de Hollenback nº 06  

01 Condensador clev dent  nº 21  

01 Brunidor nº 29  

01 (*) Enxada monoangulada 8/9 (ou cortante de Black duplo) (kit Millennium) cabo 8mm 

01 Esculpidor Hollemback  nº 3S (Millennium)  

01 Esculpidor discóide/cleóide  

01 Esculpidores de Frahn (jogo)  

01 Alicate nº 121  

01 Porta matriz de Tofflemire (Atenção: exigir o original!)  

01 Espátula de titânio (Thompson n
os

 2 e 5 ou Millennium Golgran) 

01 Cabo para bisturi nº 3 

01/cada Grampos para isolamento nº
s
: 26; W8A; 201; 203; 204; 206; 208; 209; 212; 212 L e 212 R) 

(marca TECHNEW ou KSK) 

01 Pinça porta grampo (modelo Palmer) (exigir o serrilhada reto)  

01 Alicate perfurador de borracha Ainsworth  

01 Tesoura reta – 11,5 cm 

01 Arco de Young metálico (forma de “U”. Obs.: dar preferência para o achatado, sem garras 

soldadas) 

02 (*) Broqueiros metálicos para brocas e pontas diamantadas  

01 Kit acadêmico – alta rotação, baixa rotação, contra-ângulo e peça reta (Dabi ou Kavo) 

01 Adaptador de brocas de AR para BR (exigir o prateado) 

 (*) BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO (AR) – CARBIDE 

02 245 (Cônica invertida) JET 

02 56 (Cilíndrica) JET 

02/cada 329 e 330 (Periforme curta) JET 

 (*) PONTAS DIAMANTADAS DE ALTA ROTAÇÃO (AR)  

01/cada 1012, 1014, 1016 (esférica convencional) 

01 1046 (cônica dupla convencional) 

01/cada 1090 e 1092 (cilíndrica topo plano convencional) 

01/cada 1149 e 1151 (cônica invertida extremo arredondado convencional) 

01/cada 2135, 2200 (tronco cônica convencional) 

01 3118 (chama convencional) 

01/cada 1190 F e FF, 2135 F e FF, 3195 F e FF e 3118 F e FF (acabamento ultra fino para resina 

composta) 

 (*) BROCAS DE BAIXA ROTAÇÃO (BR) DE TITÂNIO (EVITAR COMPRAR DE AÇO) 

01/cada ½ ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 (esféricas; para retenção e/ou remoção de tecido cariado) JET 

01 56 (cilíndrica) JET 

 ACABAMENTO/POLIMENTO (AMÁLGAMA E RESINA COMPOSTA) 

01 Kit de brocas multilaminadas para acabamento de restauração de amálgama (conjunto de 06 

brocas nos formatos pera, chama e esférica) (Dentsply/Maillefer ou Wilcos) 

01 (*) Kit de pontas siliconas para acabamento e polimento de resina composta e amálgama de 



prata. Marca American Burrs (Kit Dentística Unileão) 

- Borrachas abrasivas para acabamento e polimento de restaurações de amálgama nas cores 

marrom, verde e azul (opcional KG Sorensen) 

01 (*) Multilaminadas para acabamento em resina composta – 9214 FF / 9714 FF / 9803 FF (itens 

opcionais) JET 

01 (*) Pontas siliconadas para resina (American Burrs, Enhance da Dentsply) 

01 (*) Conjunto de discos sequenciais de acabamento (Sof-lex 3M diâmetro pequeno; Pop-on 3M 

com mandril apropriado; Superfix do kit TDV) 

01 (*) Cartela de tiras de lixa para acabamento de resina composta (3M; ou do kit TDV) 

02 (*) Mini-discos de feltro para polimento de resina composta (Dentsply ou American Burrs) 

 ITENS DIVERSOS 

01 Manequim odontológico (marca Prodens) 

ATENÇÃO: É imprescindível a aquisição de um NOVO CONJUNTO DE DENTES 

ÍNTEGROS (sem cavidades ou desgastes) das arcadas superior e inferior. 

01 Bochecha de silicone para ser utilizada no BOB  

01 Pacote de sugador descartável 

01 (*) Envelope de fita matriz de poliéster 

01 (*) Micro serra arco de serra + lixa; refil (Kit TDV) 

01/cada (*) Caixa de tira de lixa de aço 4 e 6 mm (importada) 

01 (*) Caixa de cunhas de madeira anatômica cores diversas (não adquirir a do tipo pente) 

01 (*) Cunhas elásticas (verde, amarela e azul) (kit TDV) 

01 (*) UNIMATRIX R HARD - sistema de matrizes seccionais da TDV 

01/cada (*) Rolo de fita matriz metálica 5 mm e 7 mm 

01 (*) Matriz de Tofflemire nº 01, pré-molar e molar (kit TDV) 

01/cada Pincel para resina composta tipo pelo de Marta pontiagudo longo (números 2, 1 e 00 da marca 

Kota) 

01 Pote Dappen de silicone pequeno de borda longa cor opaca (marca Indusbelo) 

02 Pote Dappen de vidro  

02 Caixa de lençol de borracha (marca Madeitex; preferencialmente azul ou verde) 

01 Rolo de fio dental encerado sabor menta (somente da marca Johnson & Johnson – 50 metros) 

01 Caneta para retroprojetor azul ou preta (não pode caneta hidrocor) ou caneta permanente para 

marcar CD (modelo: CD Marker da Faber-Castell) 

01 Bisnaga de lubrificante hidrossolúvel (KY, Amorável. À venda nas farmácias) 

01 Lamparina à álcool 

01 Tubo de pinceis descartáveis fino (Microbrush) 

03 Lâminas de bisturi n
o
12 

02 (*) Mandris para contra-ângulo (utilizados para roda de feltro) 

01 Escova de aço para limpeza de brocas 

01 Caixa de luvas descartáveis  

01 Caixa de gorros 

01 Caixa de máscara 

01 Óculos de proteção 

01 Afastador labial bilateral (Expandex, Indusbelo) 

01 Fita veda rosca branca 

01 Jaleco modelo da Clínica Escola UNILEÃO 

 Roupa branca e sapato fechado branco 

 


