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Disciplina de Materiais Odontológicos II  ( MO048) 

 

● 01 peça de mão para alta rotação. 

● 01 micro-motor com contra-ângulo. 

● 01 porta-amálgama metálico ou plástico. 

● 03 condensadores duplos para amálgama tipo WARD no 1, 2 e 3. 

● 01 esculpidor tipo HOLLENBACK no3 SS. 

● 02 brunidores para amálgama no 29 e 33. 

● 02 espátulas de aço inoxidável: no 24 e 50 (ou 70). 

● 01 espátula para inserção no 1. 

● 01 instrumento duplo para hidróxido de cálcio (aplicador). 

● 01 pinça para algodão no 317. 

● 01 sonda exploradora dupla no 5. 

● 01 escavador duplo de dentina no 5 ou 11 1/2. 

● 01 tesoura. 

● 01 instrumento de Le Cron no 5. 

● 01 cabo de bisturi tipo BARD-PARKER no 3 / lâminas de bisturi no 11, 12 e 15. 

● 01 placa de vidro com 2,5 cm de espessura. 

● 01 kit de instrumentos em teflon, para inserção de resina composta. 

● 01 espátula para manipulação de teflon (Marca: JON). 

● Espátulas Thompson para inserção de resina composta. 

● 02 potes dappen. 

● Tiras de poliester. 

● Tiras de lixa (de óxido de alumínio) para polimento. 

● Discos de óxido de alumínio para polimento do tipo Sof-lex ou similar. 

● Fio ou fita dental. 
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● Escova Robinson para profilaxia. 

● 01 pincel no 0. 

● 01 kit de taças e pontas de borracha abrasiva para polimento das 

restaurações de amálgama. 

● 01 kit de taças e pontas de borracha abrasiva para polimento das 

restaurações de resina composta. 

● Pontas siliconizadas abrasivas tipo Enhance (baixa rotação). 

● 01 kit de brocas de 12 lâminas para baixa rotação para acabamento das 

restaurações de amálgama. 

● 01 broca carbide para alta rotação no 2, 57, 245, 329, 330, 556, 1557. 

● 01 ponta diamantada para alta rotação no 1012, 1052, 1092, 1190. 

● Pedra montada abrasiva de óxido de alumínio (cinza ou verde), baixa 

rotação, para acabamento em rests de amálgama. 

● Pedra montada abrasiva de óxido de alumínio (branca), baixa rotação, para 

acabamento em rests estéticas diretas. 

● Brocas multi-laminadas (30 e 40 lâminas) para acabamento/polimento em 

resina composta. 

● Discos (mini) de feltro e mandril para polimento em restaurações de resina 

composta. 

● Lubrificante hidrossolúvel. 

● Manequim MOM modelo 8099 (Materiais Dentários - UFPR) – Dental 

Curitibana 

● Toalha para as mãos. 

● Guardanapo plástico de 50 X 50 cm, de qualquer cor, para proteger a 

bancada de trabalho. 

● Bandeja para aparar o spray da alta rotação quando do preparo cavitário. 

● Indumentária branca. 
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● Óculos protetor / Gorro / Máscara / Luvas para procedimentos. Caneta / 

caderno 01 foto 3 X 4. 


