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Disciplina de Materiais Odontológicos I (MO055) 

Individual 

• **01 Bloco de cera para escultura (da anatomia) / enceramento progressivo 

• 01 Protetor plástico para bancada de 50 X 40 cm. 

• 02 Quilos de gesso pedra tipo III (Herodent) 

• 01 Pote de vaselina sólida 

• 01 Espátula plástica para gesso e alginato 

• 01 Faca para gesso tipo canivete 

• 01 Gral (tigela) de borracha tamanho grande 

• 01 Placa de vidro espessa para manipulação 

• 01 Esculpidor Lecron nº 5 

• 01 Jogo de moldeiras perfuradas superior e inferior 

• 02 Moldeiras parciais perfuradas – cabo móvel 

• 01 Esculpidor Hollenback 3S 

• 01 Espátula metálica nº 36 

• 01 Gotejador de cera (jogo de Peter Thomas) 

• 01 Espátula para manipulação de cera Duflex nº 7 

• 01 Bloco para manipulação (Truplast – tamanho grande) 

• 01 Pincel nº 0 (redondo) e nº10 (chato) 

• 01 Potes Dappen de vidro 

• 01 Pote de vidro com tampa para resina acrílica 

• 02 Seringa para elastômero 

• 01 Pino para troquel – duplo e com capa 

• 01 Fresa metálica para resina acrílica 

• 01 Broca de carburundum média de formato cone invertido 

• 01 Kit Acadêmico: caneta de alta rotação, micro-motor, contra-ângulo e peça reta 

• 01 Lamparina a álcool 

• 02 Placas borrachóides de 1mm de espessura – redonda 

• 01 Óculos de proteção 

 

• 01 Caixa de luvas de procedimento 

• 01 Caixa de gorro 

• 01 Caixa de máscaras descartáveis 

• 01 Jogo completo de campo para equipamento odontológico (clínica) 

• 01 Caixa plástica etiquetada 

Turma  

• 08 Refil de alginato (Jeltrate) 

• 06 Refil de alginato (Hydrogum) 
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• 08 Caixas de pasta para impressão a base de óxido de zinco e eugenol (Pasta de 
Impressão LS) 

• 02 Silicone de condensação – massa densa (Perfil ou similar) 

• 04 Silicone de condensação – fluida (Perfil ou similar) 

• 04 Ativador para silicone de condensação universal 

• Kit de poliéter (Impregum Soft) 

• Adesivo para poliéter 

• 1,2 Quilo de pó de resina acrílica autopolimerizável incolor 

• 12 Frascos de líquido para resina acrílica autopolimerizável com 60 ml cada 

• Frascos de super bond 

• Caixa de parafusos pequenos (120 unidades) 

• Caixas de godiva em bastão 

• Caixas de cera 7 (rosa) 

• Quilos de gesso tipo V (Exadur V) 

• ** Cera para escultura/enceramento progressivo 

 


