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USO LABORATORIAL E CLÍNICA: 

• Jaleco branco (mangas compridas); 

• Gorro; 

• Máscara; 

• Luvas descartáveis; 

• 02 óculos de proteção (paciente, profissional); 

• Agulhas para anestesia (longas e curtas); 

• 02 bandejas de inox 20x30 (aproximadamente); 

• 02 exploradores clínicos nº5; 

• 02 kits pontas Rhein; 

• 02 espelhos nº5 (primeiro plano) com cabo; 

• 02 escavadores de dentina; angulados de pescoço longo (Maillefer nº17-18 

ou 11-12 ou similar); 

• 02 espátulas para cimento nº 24; 

• 02 pinças clínica; 

• 02 placas de vidro; 

• 02 réguas milimetradas do tipo calibradoras; 

• 02 tesouras pequenas de ponta reta; 

• 02 tamboréis para instrumentos endodônticos; 

• 03 calcadores apicais tipo Paiva (fino, médio e grosso); 

• 01 lâmpada a álcool; 

• Isqueiro; 

• 01 endofrost.  

 

DENTES: 

• Molares para laboratório- esterilizados; 

 

ISOLAMENTO: 

• 01 cx lençol de borracha; 

• 01 pacote guardanapo grande; 

• 02 portas grampo; 

• 02 perfuradores de borracha; 

• 02 arcos para dique de borracha dobrável; 

• 01 fio dental; 

• Tiras de lixa metálica; 

• Grampos números: 200, 201, 205, 26,14A, 8A. 
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ANESTESIA: 

• 02 seringas carpules; 

• 01 cx (50) anestésicos Articaína 4% Epinefrina; 

• 01 anestésico tópico. 

 

RADIOGRAFIA: 

• 01 cx de filme periapical; 

• 05 presilhas para radiografia; 

• 01 lupa; 

• 01 pacote de molduras plástica ou papel; 

• 01 jogo de Cone Indicador; 

• 02 pinças hemostática retas (tamanho médio). 

 

IRRIGAÇÃO/ASPIRAÇÃO: 

• 02 seringas descartáveis 5 ml; 

• 02 kits aspiração; 

• Agulhas ultradent (amarela, roxa); 

• 01 pacote sugador descartável. 

 

PEÇAS ROTATÓRIAS: 

• 01 micro motor de baixa rotação; 

• 01 peça de alta rotação. 

 

CIMENTOS: 

• AH Plus, MTA Fillapex, Sealer 26; 

• Cimento de ionômero de vidro; 

• Citodur ou similar. 

 

MEDICAMENTOS: 

• 01 EDTA trissódico líquido; 

• 01 Hidróxido de Cálcio P.A.; 

• 01 Otosporin; 

• 01 Tricresol Formalina ou formocresol; 

• 01 Calen PMCC; 

• 01 Calen. 
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BROCAS: 

 

Baixa rotação para contra-ângulo: 

 

• Esférica 3, 5 e 7 - 01 de cada 

• LN 28 mm; 

• Gates Glidenn 1, 2, e 3 (curtas) - 01 de cada. 

 

Alta rotação: 

• Diamantada esférica 1012, 1014, 1016 - 01 de cada; 

• Endo-Z (Mallefer) 01 unidade; 

• 02 diamantada 3081ou 3082 ou 3083; 

 

INSTRUMENTOS MANUAIS: 

 

Limas tipo K: 

• 21 mm 08; 

• 21 mm 10; 

• 25 mm 10; 

• 21 mm 1ª série;  

• 21 mm 2ª série;  

• 25 mm 1ª série.   

 

Limas tipo Flexo-File: 

• 21 mm 1ª série - 01 caixa;  

• 25 mm 1ª série - 01 caixa. 

Limas tipo Hedströem: 

• 21 mm 1ª série - 02 caixas. 

 

Sistemas: 

• Pro taper Next; TruNatomy; 

• Logic; 

• Reciproc Blue/Waveone Gold. 

 

 



Lista de Material 

Aperfeiçoamento em Endodontia 

 

 

 

Espaçadores digitais: 

• 21 mm 15-35 - 01 caixa. 

 

Guta – condensor:  

• Compactadores McSpadden nª 50, 60, 70 - 01 unidade de cada;  

 

CONES DE GUTA-PERCHA: 

 

Principal: 

• 1ª série – 01 caixa; 

• 2ª série – 01 caixa; 

• Cones específicos para os sistemas pro taper Next, Logic, Reciproc 

Blue/Waveone Gold. 

 

Acessórios: 

• 28 mm XF (extra-fine) - 01 caixa; 

• 28 mm Ff (fine-fine) - 01 caixa; 

• CONES DE PAPEL ABSORVENTE; 

• 1ª série – 01 caixa; 

• 2ª série – 01 caixa. 

 


