MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 2019/2
Lista de instrumentais (individual)
Material de uso pessoal
EPI (completo): óculos de proteção, luvas de procedimento, gorro, máscara e jaleco.
INSTRUMENTAIS
Micromotor, peça de mão (PM), contra ângulo com mandril
Trio (pinça, sonda e espelho)
Jogo de moldeiras metálicas perfuradas para desdentados
Jogo moldeira parcial
Lapiseira com grafite n° 05
Fita crepe (3M – preferência)
Lamparina à álcool, metálica
Espátula Lecron
Espátula n° 7
Espátula n° 36
Espátula n° 31
Alicate n° 139
Cabo de bisturi
Espessímetro
Compasso de ponta seca
Pincéis n° 0 – redondos pelo de marta
Pincéis n° 10
Pote de vidro (Jon) incolor 3 para manipulação de resina acrílica
Tesoura Iris reta
Gral de borracha flexível
Espátulas p/ gesso e alginato rígidas
Medidor de água e de pó para alginato
Proveta plástica (medidor de água - ml)
Placas de vidro lisas e largas
Faca para fruta

1 fresa gesso/moldeiras. (corte cruzado grosso - forma ogival) (edenta
verde, no 251, ref. Dlc-5450.060hp) Alternativa: (odontomega preta,
ref. 509001)
1 fresa desgaste acrílico. (corte cruzado padrão - forma tronco-cônica)
(edenta azul, no 79, ref. Dlc-5610.045hp)
Alternativa: (odontomega verde, ref. 406801)
1 fresa acabamento acrílico. (corte cruzado fino - forma ogival)
(edenta vermelha, no 251, ref. Dlc-5420.060hp)
Alternativa: (odontomega amarela, ref.203001)
1 fresa anatomia acrílico. (corte cruzado fino - forma cilíndrica ponta
reta)
(edenta vermelha, no 364, ref. 0320.023hp)
Alternativa: (odontomega vermelha, ref.302502)

UNIDADE / QUANTIDADE
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Jogo de pontas Ogivais para polir acrílico (1 kit completo)
OU
Manequim Pronew (Prodens) Top Articulado – com todos os dentes
hígidos (sem preparos ou cavidades já realizadas);
Conta gotas de vidro. Geralmente farmácias de manipulação
Jogo de moldeiras metálicas para dentados (4 tamanhos – 1, 2 ,3 e 5;
Vernes); OBSERVAÇÃO: a no 4 nunca será utilizada, desnecessário
comprá-la.
Espátula flexível no 24F

1
1
1 de cada
1

Espátula de resina composta 3078
Potes Dappen de VIDRO transparente (NÃO PODE SER
COLORIDO);

1

Pontas diamantadas (KG Sorensen), 1014, 3216

1 de cada

MATERIAIS DE CONSUMO
Lâminas de bisturi no 15, 12 e 11
Folhas de lixa d’água no 320
Alginato comum
Gesso tipo IV
Cera 7
Cera utilidade

UNIDADE / QUANTIDADE
10 unidades de cada
1 para 3 alunos
1 para cada 5 alunos
1 kg para 3 alunos
1 caixa para 5 alunos
1 caixa para 5 alunos
1 pote - Grande (220g) com medidor
para 10 alunos
1 pote – Grande (440g) com medidor
para 10 alunos
1 caixa para 5 alunos
1 para cada 10 alunos
1 kit para 10 alunos
1 kit compatível com a silicona anterior para 10 alunos
Será fornecido
1 tubo
Será fornecido
1 caixa para turma
1 kit para turma
Será fornecido
1 Unidade Para Cada 5 Alunos
Será fornecido
1 para cada 5 alunos
1 para cada 5 alunos
Será fornecido
Será fornecido
2 Unidades
1 Unidade a cada 5 alunos

Líquido de acrílico
Pó de Acrílico incolor
Godiva baixa fusão (Kerr ou DFL)
Silicone de condensação ou de adição – pastas leves (base e catalisadora)
Silicone pesado (massa) compatível com a leve (adição ou condensação)
Adesivo universal para moldeira (Zhermack)
Isolante para gesso (cel-lac) 500 ml
Vaselina em pasta
Resina composta cores A3 dentina e A3 esmalte
Microbrush
Tira de poliéster
Ácido fosfórico
Ionômero de vidro
Sistemas adesivos
Cimento resinoso
Cimento fosfato de zinco (pó e líquido)
Pó de acrílico pequeno cor 66 (Jet/dencor)
Clareador de consultório (Peróxido de hidrogênio 35%)
Placa de moldeira de clareamento de 1 mm
Barreira gengival resinosa (TopDam)
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