
      

 

 LISTA DE MATÉRIAS DE DENTÍSTICA PRÉ-CLÍNICA I 5º PERÍODO   UNITPAC 

Atenção: Esta é a lista completa dos materiais necessários para as 

aulas de Dentística Pré Clínica I e II, sendo dividida em: materiais 
inéditos e materiais que possivelmente você já adquiriu em outras 

disciplinas! 
 

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

extremamente importante) se possível leve o contra ângulo para 
testar a adaptação. 

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. (Duflex) 
1 perfurador de Ainsworth. (Duflex) 

1 pinça porta grampo ( de Palmer ) (Duflex) 

1 arco de Young (ou de Ostby metal) (Duflex) 
1 caixa de lençol de borracha ( que tenha boa qualidade) 

Grampos para Isolamento Absoluto número: 204 E 205, 207 E 208, 
210 E 211, 212, 26 e W8A. (Duflex) 

1 Vaselina sólida  
2 Lâminas de Bisturi nº12 e Cabo de bisturi.  

1 Tesoura reta (Duflex) 
1 rolo de fio dental  

1/2 Dúzia de tiras de lixa de aço.  
1 escova de aço para limpar brocas  

1 porta matriz para amálgama (Tofflemire ou Ivory) (Duflex) 
1 caixa de matriz de 5 mm  

1 caixa de matriz de 7 mm.  
1 caixa de cunha de madeira  

2 espátulas para resina composta de Thompson n 5 e 6 

Instrumentos cortantes manuais de Black  nº 8-9, 14-15, 28-29  e 23 
(Duflex)  

Condensadores de Hollenback (Duflex...)para amálgama nº 1, 2, 3,4 

e 6  
Condensadores de Ward (Duflex...)para amálgama nº 1 e 2  

2 brunidores nº 29 e 33  
1 condensador Clev-Dent (Duflex) nº21  

1 Esculpidor Discóide Cleóide (Duflex)  
2 Esculpidor de Hollenback 3 e 3s. (Duflex) 



1 Porta Amálgama (Duflex) 

1 porção de pedra pomes de granulação fina e Branco de Espanha.  
Pasta para polimento de Resina Composta [Poligloss- TDV ou Poli I e 

Poli II – Kota]  
3 taças de borracha(profilaxia) para contra ângulo  

3 escovas de Robinson tipo taça  
3 rodas de feltro pequenas  

1 jogo de brocas multilaminadas para acabamento de amálgama.  

1 caneta de alta rotação, acompanhada de saca broca e óleo 
lubrificante  

1 micro-motor (Contra-ângulo) e Peça reta (BAIXA ROTAÇÃO)  
2 mandris para discos para contra ângulo(baixa rotação) 

1 caixa de tiras de poliéster   
1 caixa de disco de lixa Soft-Lex  

Brocas e pontas diamantadas – Atenção: a KG-Sorensen tem um Kit 
Dentística Operatória, para alta rotação exclusiva do UNITPAC. OBS: 

esse kit contém pontas e brocas para as 3 Dentísticas do UNITPAC ( 
necessário observar se vem as pontas para os preparos de indireta 

que são: 169L, 170, 2135 e 2135F.) (pode ser uma opção adquirir o 
kit ou comprar só as que serão utilizadas no período). Listadas 
abaixo: 

PONTAS NECESSÁRIAS PARA A DENTÍSTICA PRÉ CLÍNICA I. Brocas e 

pontas nº 245, 556, 56, 3203, 1111, ½, ¼, 1 e 2.  ( comprando fora 
do kit, haverá necessidade de comprar broqueiro avulso) 

1 JOGO CLÍNICO (1 espelho bucal com cabo, 1 sonda exploradora e 1 

pinça clínica no mínimo) 
1 Manequim com Dentes Artificiais (para Dentística Operatória ) mais 

pelo menos mais 1  jogo de dentes artificiais extras. 

1 pacote de campo operatório descartável [Branco]  
Plástico de bancada branco e pano tipo TNT branco para usar na 

bancada, e proteção do equipo. 
Gorro, máscara, luvas, jaleco e óculos de proteção.  

Pacotes pequenos de gazes e algodão   
1 lençol de camurça ou dedal de borracha  

2 potes de Dappen.   
Materiais que podem ser comprados em grupo de até 10 alunos 

(verificar que alguns destes materiais também são pedidos em 
Materiais Dentários II). Atenção: toda a responsabilidade do 

material comum é do grupo.  
1 jogo de Resina Composta Fotopolimerizável (qualquer marca). 

Atenção – se o conjunto de resina não acompanhar o Condicionador 
Ácido e o Adesivo, você terá que compra-los separadamente.  

1 frasco de verniz cavitário 

1 cx de amálgama em cápsulas  



1 caixa de godiva em bastão de baixa fusão  

 

 


