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Disciplina de Endodontia I (MO051) 

Individual  

• 50g Algodão  

• 01 Arco de Ostby (plástico) (não pode ser o dobrável...) 

• 01 Articulador para Endodontia, Dent-Art, sistema plugado, sem dentes, sem sulcos p/ 

radiografia (novo ou usado em bom estado – se for usado, antes de comprar, submeta-o a 

avaliação de um dos professores). 

• 01 Bandeja de alumínio ou aço inox +/- 20 x 35 (não pode ser bandeja plástica) 

• 01 Broca para baixa-rotação tronco-cônica, ponta inativa, diamantada, CA877 (2). 

• Brocas para alta-rotação esféricas, diamantadas, 1011 e 1012. 

• 01 Broca para alta-rotação tronco-cônica, ponta inativa, diamantada 3082. 

Os itens anteriores, brocas para alta-rotação e baixa-rotação, diamantadas, fazem parte do kit 

da KG Sorensen para a Disciplina de Endodontia I da UFPR (4801.8098 – Kit Laboratório 

Endodontia) 

• Broca para alta rotação, longa, 28 mm, núm. 2 e 4 (e mandril para adaptação de broca de 

alta rotação ao contra-ângulo de baixa rotação) 

• 02 Brocas de Gates-Glidden, longa, número 2  

• 01 Broca de Gates-Glidden, longa, número 3 

• 01 Broca de Gates-Glidden, longa, número 4 

• 01 caixa, Broca Lentulo, Sensipast, FKG, ref. 180  

• 03 Caixas de alumínio ou aço inox para esterilização de material  

• 01 Calcador Endodôntico Digital de Berger (Angelus) (ref 3960) 

• Calcadores Paiva, duplos, números 1/2 e 3/4, (Golgran/Millennium – código 63-9;63-10) 

(comprar especificamente estes...) 

• 01 Campo cirúrgico, +/- 50 x 70 cm – TNT branco. 

• Cera utilidade 

• Cimento de Ionômero de Vidro 

• Cimento para obturação de canal, tipo Grossman, pó e líquido (Endofill) 

• 01 Cola Super Bonder ou similar (em estado colante...) 

• Colgadura para radiografias periapicais 

• 01 Compactador de McSpadden, número 60, 21 mm (cuidado com kits antigos que 

• tem outros números...) 

• 01 Caixa,  Cones acessórios de guta-percha B7  

• 01 caixa de cada, Cones de guta-percha 1 a série (15-40) e 2 a série (45-80) 

• Cursores de silicone 

• 05 Dentes naturais  

• 05 Dentes naturais para montar no articulador  (2 Caninos Superiores ou Inferiores, Pré-

molar Superior com 2 raízes diferenciadas, Molar Superior e Molar Inferior, ambos com 

raízes diferenciadas),  

• Dentes artificiais permanentes com polpa, radiopacos, sem abertura coronária 

(www.imdobrasil.com.br) para treinamento de abertura coronária: Incisivo Central e 
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Lateral Superior, Incisivo Central Inferior, 1 o Pré-molar Superior, 1 o Pré-molar inferior, 1 

o Molar Superior e 1 o Molar Inferior) 

 

• Disco de carborundum fino 

• 200 mL EDTA 17% (neutro)  

• Escariador com haste longa (Cureta longa num. 02 da Golgran ou escavador 17L/18L da 

SSWhite ou outro, similar à Cureta Mailleffer/Dentsply 17/18) 

• 03 Espaçadores digitais para canal número 30 (azul) – Medin  

• 01 Esparadrapo largo pequeno 

• 01 Espátula para cimento número 24 flexível 

• 01 Espátula metálica para inserção de materiais plásticos (p.ex. Duflex 6632 - #1 – ref. 

10435) 

• 01 Espelho bucal número 5, de primeiro plano (front surface) 

• 01 Fio ou fita dental 

• 03 Frasco plástico para solução irrigadora, tipo almotolia  

• 01 Fósforo ou isqueiro. 

• 20 Gaze em compressas  

• Grampos para isolamento marca KSK ou Hu-Friedy ou Hygenic 201 ou 4, 26, 206 ou 1, 209, 

211 ou 9 (14 opcionais) 

• 05 Grampos para revelar radiografia  

• 02 Guta-percha em bastão para restaurações provisórias  

• Guardanapos de papel 

• UltraCal XS 

• Lâmina de bisturi número 15 

• 01 Lamparina a álcool 

• 01 caixa  Lençol de Borracha para isolamento absoluto, Madeitex ou Sanctuary, 13,0 x 13,0 

• 01 caixa Limas Flexofile ou Flexicut 1ª série (15-40) 21 mm  

• 01 caixa Limas Flexofile ou Flexicut 1ª série (15-40) 25 mm  

• 01 caixa Limas Flexofile ou Tipo K 1ª série (15-40) 31 mm  

• 01 caixa Limas Tipo Hedströem 1ª série (15-40) 25 mm  

• 01 caixa Limas Flexofile ou Tipo K 2ª série (45-80) 25 mm  

• 01 caixa Limas Flexofile ou Tipo K 2ª série (45-80) 31 mm  

• 01 caixa Limas Tipo K ou C-Pilot 08 e 10 25 mm de cada  

• 01 caixa Lima NiTi (opcional) 1ª série (15-40) 25 mm  

A empresa Maillefer/Dentsply e a empresa VDW têm estas limas, além de outros itens da lista, 

em kits para a Disciplina de Endodontia I do Curso de Odontologia da UFPR). Os kits não são 

iguais. Verifique a composição o que está no kit e o que deve ser comprado a parte... 

• 01 Lubrificante KY ou similar 

• 01 Lupa com 5 cm de diâmetro, 4 a 10 aumentos 

• 01 Mandril para contra-ângulo 

• 01. Micromotor com ponta reta e contra-angulada 

• 01  Peça de mão de alta-rotação e saca-broca 

• 50 Películas radiográficas Ultra Speed Carestream (DF 58) ou Contrast Speed E da DFL (DV 

58)  

• 01 Pinça hemostática pequena reta 
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• 01 Pinça perfuradora de borracha 

• 01 Pinça porta-grampo Ash ou Palmer 

• 01 Pinça angulada para algodão (“mordentes precisos”) 

• 01 Placa de vidro fina com um lado despolido 

• 01 Placa de Petri, 8 cm de diâmetro, com repartições 

• Ponta descartável para seringa tríplice 

• Pontas de aspiração (Endo Tips Angelus – cod 811/816) 

• Pontas de papel absorvente 1 a e 2 a séries, estéreis, embaladas em tiras. 

• Pontas descartáveis para seringa tríplice (Angelus Triple Tips – cod 241) 

• 02 Potes de Dappen  

• 10 Ponta para irrigação 27Gx25mm MK Life  

• 05 Ponta para irrigação com saída lateral 27Gx25mm MK Life ou Ponta Endo-Eze Irrigator 

amarela (Ultradent) 

• 01 Pote de Paladon ou similar 

• 01 Régua milimetrada de PVC transparente 15 cm 

• 01  Régua calibradora endodôntica (Intermedium- Angelus) ou (Maillefer) (opcional) 

• 01 Régua de endodontia ou Endo Lens da Angelus 

• Resina acrílica de auto-polimerização, pó e líquido. 

• 05 Seringa Lüer-Lok de 5 ml, descartável, sem agulha  

• 01 Sonda exploradora número 5 

• 01 Sonda exploradora modificada para Endodontia. 

• 1 pacote de  Sugador descartável para Endodontia  

• Tamborel para apoio dos instrumentos endodônticos (Endometric – Angelus; ou Endo 

Clean – Maillefer; ou Tamborel de alumínio autoclavável – Maquira; ou Tamborel da VDW 

ou similar). 

• 01 Tesoura reta pequena cirúrgica 

• 03 Tubetes de anestésico  

• 16 Vidros Farmacêuticos (tipo penicilina 5 x 2 cm) ou tubos de ensaio de pirex, 10x 1 cm  

 

Turma  

• Álcool Etílico Hidratado 92,8º INPM 3 litros 

• Cartelas para radiografia com 2 e 4 furos 5 x 100 

• Cimpat 2 frascos 

• Eucaliptol ou Citrol (20 ml) 1 frasco 

• Localizador Apical Eletrônico * 1 unidade 

• Otosporin 2 frascos 

• PRP 2 tubetes 

• PVPI 2 frascos 

• Revelador e Fixador Carestream 12 frascos de cada 

• Toalhas de papel 5 x 100 

 


