
Lista de Materiais de Dentística Operatória I
Atenção :Esta  é a lista completa dos materiais e instrumentais necessários para as
aulas de Dentística Operatória I-5º Período (Favor conferir se vc já adquiriu alguns 

Instrumentais e materiais em Disciplinas anteriores)

 2 adaptadores para broca de alta rotação, para o micro motor (contra ângulo). Atenção – pedir ao 
vendedor, produto de boa qualidade.

  1 jogo de pontas abrasivas de borracha para polimento de amálgama, (tipo pêra e taça).
  1 jogo de pontas de silicone(sortidas) para polimento de Resina Composta (Pontas Enhance 

ou similar).
  4 escavadores duplo número: 5, 11 ½, 18 e 20.
  1 perfurador de Ainsworth.
  1 pinça porta grampo ( de Palmer ou de Brewer)
  1 arco de Young (ou de Ostby, ou porta dique da “Jon”)

1 caixa de lençol de borracha
1 tb de lubrificante KY  ou Vaselina sólida 

  6 grampos para  Isolamento Absoluto número: 204, 207, 210, 212, 26 e W8A.
  1 tesoura reta
  Lâmina de Bisturi nº12 e nº 15 e Cabo de bisturi.
  1 tesoura para ouro(ou para metal)
  1 rolo de fio dental
  ½. Dúzia de tiras de lixa de aço.
  1 escova de aço para limpar brocas
  1 espátula nº 24
  1 porta matriz para amálgama (Tofflemire ou Ivory)
  1 caixa de matriz de 5 mm

1 caixa de matriz de 7 mm.
1 Kit Unimatrix (Palodent , ou Matriz Individual TDV)

  1 caixa de cunha de madeira
  1 vidro de Verniz (Copaline ou similar)
  1 kit de espátulas para inserção de resina composta JONS ou similar
  1 espátula nº 1 para inserção de resina ou Ionômero (Titânio ou similar)
  1 jogo de espátula para resina composta de Teflon- ou para resinas compostas
  1 espátula de Thompson nº6
  1 pincel pêlo de camelo nº 00
  5 instrumentos cortantes manuais de Black (Preferência: Duflex) nº 8-9, 14-15, 28-29  e 23
  1 alicate nº 121
  1 alicate nº 141
  4 condensadores de Hollenback (Duflex) para amálgama nº 1, 2, 3, e 6

2 condensadores de Ward (duflex) para amálgama nº1 e 2
1 condensador de Odontopediatria [Cal Hol  1]

  2 brunidores nº 29 e 33
  1 condensador Clev-Dent ( Duflex) nº 21.
  Esculpidor Discóide Cleóide
  Esculpidor Hollenback 3, 3s, 3ss e Lê Cron.

        Espátulas 7,31, 70 ou 72,  36.
  1 aplicador de Hidróxido de Cálcio [duplo]
  1 porção de pedra pomes de granulação fina e Branco de Espanha.

1 pacote de amalgloss
            1 tb de Gel isolante .( Oxiblock FGM



  1 Pasta para Polimento de resina Composta(Diamond, Foto-gloss, Poligloss - TDV; Poli I e 
Poli II - Kota)

  3 taças  de borracha(profilaxia) para contra ângulo
  3 escovas de Robinson tipo taça
  3 escovas tipo pincel,3 escovas tipo roda
  3 rodas de feltro pequenas
  1 jogo de brocas multilaminadas (12 lâminas)  para acabamento  de amálgama.
  1 caneta de alta rotação, acompanhada de saca broca e óleo lubrificante
  1 micro-motor (contra-ângulo) e peça reta para baixa rotação
  2 mandris para discos para contra ângulo(baixa rotação)
  2 mandris para discos para peça reta (baixa rotação)
  1 caixa de tiras de poliéster da 3M
  1 caixa de tiras de lixa de papel (2 granulações) da 3M
  1 caixa de disco de lixa Soft-Lex
  1 jogo de matriz  transparente do sistema TDV [ pré-molares; molares; anteriores]
  1 jogo de brocas e pontas – Atenção: a KG-Sorensen tem um Kit Dentística Operatória, 

para alta rotação exclusiva do ITPAC. Além deste Kit, comprar ainda as brocas de alta rotação
;1,2;3;4; ½, ¼ e 33 ½.;   1012, 1014, 2135,2135 F 2200,3203, 3216, 3195FF,  3118FF , 
3118F, 3118, 2136, 2136F, 1012,1013,1015, [repor as brocas que estão faltando]

Brocas multilaminadas 30 lâminas 7664F e 9642FF
2 espelho bucal com cabo
2 sonda exploradora
2 pinça clínica
1 Manequim com Dentes Artificiais (para Dentística Operatória) e mais 2  jogos de dentes 

artificiais  
06 Dentes Naturais: 3 molar superior, 3 molar inferior, 2 pré-molares .
Macro-modelo do MOLAR
1 pacote de campo operatório Branco descartável ( pode ser de TNT)
Plástico de bancada branco
Gorro, máscara, luvas, jaleco e óculos de proteção.
Pacotes pequenos de gazes e algodão

         2 porta-amálgama ( 1 de plástico e 1 de metal)
1 lençol de camurça ou dedal de borracha
1 placa de vidro grossa
2 potes de Dappen
Prendedor de guardanapo, campo operatório, babador para paciente, guardanapo de 

papel,pacote de canudinho de refrigerante, Rolopax, saco de dindin, cotonetes, óculos proteor 
para o paciente.

Caixa de metal inox 
10 películas de radiografias
Seringa carpule 
1 Protetor para luz Halógenea (raquete)
2 moldeiras parciais

         Materiais que podem ser comprados em grupo. Atenção: toda a responsabilidade dos 
material comum é do grupo.  

            2 resinas compostas,cor A2 e A3 (Micro-híbrida ou Nano particulada ) 
                   Condicionador Ácido e o Adesivo,

1  Cimento de Ionômero de Vidro restaurador (qualquer marca)
1 jogo de Cimento de Ionômero de Vidro Forrador (qualquer marca)
1 frasco de verniz cavitário
1 vidro de liga de prata (amálgama dental) preferência Tytin Plus e 1 vidro de mercúrio
1 caixa de godiva em bastão de baixa fusão

            1 jogo de Cimento de Hidróxido de Cálcio.
            




