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MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE TYPODONT E PARA CONSUMO NA 

CLÍNICA 

 

• Typodont montado em classe I (01 para cada aluno) com dentes de resina 

• 02 bocas de bráquetes marca Orthometric – prescrição Roth de 7 a 7 slot 0.022” 

• 02 caixas de tubos triplos Roth para soldagem em molares superiores c/ gancho 

(01 caixa p/ molar direito e 01 caixa p/ molar esquerdo) 

• 02 caixas de tubos duplos Roth para soldagem em molares superiores c/ gancho 

(01 caixa p/ molar direito e 01 caixa p/ molar esquerdo) 

• 02 caixas de tubos duplos Roth para soldagem em molares inferiores c/ gancho 

p/ PLA (01 caixa p/ molar direito e 01 caixa p/ molar esquerdo) 

• 02 caixas de tubos duplos para soldagem Roth para soldagem em molares 

inferiores c/ gancho (01 caixa p/ molar direito e 01 caixa p/ molar esquerdo) 

• 01 caixa de tubos linguais (Orthometric/ Morelli) 

• 01 caixa de ganchos tipo bola para prender no arco (Morelli) 

• Kit de Bandas pré-fabricadas (marca Uniden ou Morelli individualizadas) para 

dentes molares superiores e inferiores 

• 02 Placas Lábio Ativas com gancho 0.045”  

• 01 Arco Extra Bucal 0.045” (01 para cada aluno) 

• 01 Maçarico a gás (Blazer) (01 para cada aluno) 

• Gás para maçarico (comprar em tabacarias: pode ser 4 para turma) 

• Fluxo para solda (04 para turma) 

• Fio de solda prata (04 para turma) 

• Fio de amarrilho 0,20 mm (01 rolo) 

• Fio de amarrilho 0,25 mm (01 rolo) 

• Fio de amarrilho 0,30 mm (01 rolo) 

• Fio Duro Elástico 0,016” (01 rolo) 

• Fio Duro Elástico 0,018” (01 rolo) 
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• Fio Duro Elástico 0,020” (01 rolo) 

• Fio Duro Elástico 0,6 mm (01 rolo) 

• Fio Duro Elástico 0,7 mm (01 rolo) 

• Fio Duro Elástico 0,8 mm (01 rolo) 

• Fio de aço retangular 0,017”x 0,025” em varetas (01 pacote) 

• Fio de aço retangular 0,018”x 0,025” em varetas (01 pacote) 

• Fio de aço retangular 0,019”x 0,025”em varetas (01 pacote) 

• Fio de TMA 0,017”x 0,025”em varetas (02 varetas) 

• 01 Tensiometro 

• 02 Estrelas de Boone ou marcador para bandas (com marcação de 2,5/ c/ marcação 

5) ou 01 posicionador de bráquetes  

• 01 Caneta para transparência de ponta grossa azul ou preta ou Lápis 

dermatográfico 

• 01 Cimento de ionômero de vidro (pó e líquido)  

• 01 Cola tipo Super-bonder gel (01 para cada aluno) 

• 01 bisnaga de resina fotopolimerizável de cor clara (01 para aluno): ortocem 

 Obs.: Não comprar resina biofix 

• Bengalinhas (01 pacote por aluno) 

• Alastic em cadeia medio e curto (01 rolo de cada por aluno) 

• Diagrama  de Interlandi (01 para cada aluno) – comprar na Abzil 0800111068 

• Lâmparina a álcool (01 para cada aluno) 

• Plástico grosso de cor clara 60x60 cm para proteção de bancada (01 para cada 

aluno) 

• Cera Rosa n° 7 (01 caixa) 

• Brocas fresadas para desgastes em acrílico tipo pera e chama  

• Pedras montadas de forma cilíndrica e cônica 

• Torre para contornar fio retangular (SEM TORQUE) 

• Máquina de solda a ponto da marca Kernit modelo Pontomac (a clínica dispõe!)  
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INSTRUMENTAL: 

• Colocador de elástico  (07 para cada aluno)  

• Adaptador de bandas tipo rabo de peixe (01 para cada aluno) 

• Porta agulha de Mathieu pequeno – 10 cm (03 para cada aluno)  

obs.: Não comprar do tipo Mayo 

• Sputinik de ponta reta (instrumento para dobrar fio de amarril) (03 para cada 

aluno) 

• Dobrador distal (instrumento para dobrar fio na distal do molar) (03 para cada 

aluno) 

 Espátula n° 24 (03 para cada aluno) 

• Porta bengalinhas de metal com ponta dupla (06 para cada aluno) 

• Pinça para colagem de braquetes (04 para cada aluno) 

• Pinça para colagem de tubos 

• Removedor de cimento tipo “unha de gato” (semelhante ao removedor de tártaro 

antigo) (02 para cada aluno) 

• Mordedores de bandas triangular (03 para cada aluno) 

• Espátula n° 7 (01 para cada aluno) 

• Placa de vidro espessa (01 para cada aluno)  

• Alicates: - Alicate de corte de fio grosso (opção de comprar em casa de 

ferragem):  

• Alicate de corte de fio de amarril importado (01 por aluno) - entrar em contato 

com a N&F Ortho Dental (0800 703 0766) para cotação de preço (marca RMO – 

Rock Moutain Orthodontics). 

• Alicate de corte distal (importado) 

• Alicate 139 (para fio grosso) Nacional  (descrever as características do alicate q 

eles devem comprar). 

• Alicate removedor de banda (347) de ponta fina (tipo triangular) 

• Alicate Dela Rose (109) marca OTC 

• Alicate de Nance (01) 
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• Alicate de Tweed para confeccionar ômega (351)  

• Alicate para torque (01 par) (4428) 

o Alicate para torque individual (01 par ou conjunto) 

o Alicate Universal (410) para confecção de Barra Transpalatina 

o Alicate Weingart 120 com Widia marca OTC  

o Alicate Trident (200) 

o Alicate para prender gancho ao arco (comprar na fábrica ICE 011 3904-

8345) 

o Alicate curvo para remover bráquetes 

 

Obs.: Os alicates nacionais de boa qualidade podem ser das marcas OTC 

(preferencialmente), Starlet e Quinelato. Os alicates importados podem ser das marcas 

Unitec, Orthopli, RMO, American Orthodontics ou Dentaurum Dentaurum  

 

 

MATERIAL PARA CEFALOMETRIA 

 

• 30 folhas de papel Ultrafan (para traçado cefalométrico) 

• Lapiseira 0.5 mm 

• Borracha tipo Faber Castel  

• Conjunto de esquadros e Transferidor ou 

• Protractor: importantíssimo para cefalometria, substitui esquadros e transferidor 

• Template  

• Durex 
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MATERIAL PARA EXAME ORTODÔNTICO 

 

• 01 kit básico para exame composto de bandeja, pinça clínica, espelho e sonda 

exploradora (01 para cada paciente); 

• Caneta esferográfica; 

• Lápis ou lapiseira 0.5 mm; 

• Fio dental; 

 

 

 

MATERIAL PARA MOLDAGEM 

 

• 01 conjunto completo (infantil e adulto) de moldeiras plásticas Morelli  

• 01 cuba de borracha 

• 01 espátula para gesso e alginato 

• 01 babador de plástico 

• Alginato 

• Gesso comum 
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MATERIAL PARA CONFECÇÃO/ADAPTAÇÃO DE BANDAS (CLÍNICA) 

• Elásticos separadores 

• Bandas pré-fabricadas individuais para molares superiores e inferiores (marcas 

Uniden ou Morelli)  

• 02 adaptadores de banda I-300 

• 02 adaptadores de banda tipo “rabo de peixe” 

• 02 adaptadores de banda tipo mordedor triangular 

• 02 removedores de cimento tipo “unha de gato” 

• 01 caneta para transparência (ponta grossa cor escura) 

• 01 espátula n. 24 

• 01 placas de vidro espessa 

• Cimento de ionômero de vidro para cimentação (pode ser substituído por cimento 

resinoso fotopolimerizável – Phyton da TP Orthodontics (0800 7743400) ou Ultra 

Permaband da OrthoSource (0800 510 3001)/ Meron/ Vidrion 

• Rolos de algodão pré-fabricados finos 

• Porta-rolo de algodão 

• Porta-detrito 

• Sugadores descartáveis 

 

 

 

 



Lista de Material 

Especialização em Ortodontia  

 

 

MATERIAL PARA COLAGEM DE BRÁQUETES E DEMAIS ACESSÓRIOS 

(CLÍNICA) 

 

• Abridor de boca 

• 01 régua milimetrada flexível 

• 04 pinças para colagem de bráquetes e 02 pinça para colagem de tubos (marca 

morelli) 

• Porta-bengalinha ponta dupla de metal (01 por paciente) 

• Porta-agulha mathieu pequeno (01 por paciente) 

• Sputinik de ponta reta (instrumento para dobrar fio de amarril) (01 para cada 

paciente) 

• Dobrador distal (instrumento para dobrar fio na distal do molar) (01 para cada 

paciente) 

• 01 lâmparina a álcool  

• 01 estrela de boone ou marcador de bandas (01 para cada paciente) 

• 01 posicionador de bráquetes (01 para cada paciente) 

• 01 bisnaga de resina fotopolimerizável  ortocem, tph a-1 ou a-2, ou similar de cor 

clara, ou ortho lite cure color change, ou aqualite da orthosource (01 por aluno) 

• 01 frasco de adesivo fotopolimerizável compatível com a resina selecionada (01 

por aluno) 

• 01 caixa de aplicadores descartáveis para adesivo tipo microbrush (01 por aluno) 

• 01 seringa de ácido fosfórico 37% (01 por aluno) 

• Pedra pomes para uso odontológico (01 frasco por aluno) 
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• Pote dappen plástico ou de silicone  

• Escova de robson tipo taça para profilaxia (01 por paciente) 

• 01 pacote de lixas de aço para polimento de amálgama com 4 mm (01 pacote por 

aluno) 

 

 

MATERIAL ADICIONAL 

 

• Kit de fotografia (abridores de boca para foto/ espelho para fotografia) 

• Maçarico para clínica (pequeno) 

• Ponta diamantada 2200 para desgaste interproximal (02 para cada aluno) 

• Broca transmetal tronco-cônica (02 para cada aluno) 

• Ponta diamantada 3195F (serie dourada para acabamento em resina) (02 para cada 

aluno) 

• Broca multilaminada para remoção de resina (02 para cada aluno)  

• Ponta diamantada esférica 1014 ou 1015 (02 para cada aluno) 

• Disco diamantado para desgaste interproximal face dupla tipo extra-fino (02 para 

cada aluno) ver site: http://www.coraldent.com.br/produtos 

• Disco diamantado para desgaste interproximal face única tipo extra-fino (02 para 

cada aluno) ver site: http://www.coraldent.com.br/produtos 

• Mola helicoidal fechada de Níquel-titânio para retração com argola nas duas 

extremidades tamanhos 7,0 mm  9,0 mm (4 unidades de cada por aluno) 

• Mola helicoidal aberta de Níquel-titânio para compressão em varetas (01 pacote 

por aluno) 

• 01 rolo de filme de PVC 

• 01 caneta de alta rotação com saca-brocas ou pump (01 por aluno) 

http://www.coraldent.com.br/produtos
http://www.coraldent.com.br/produtos
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• 01 micro motor e 01 contra-ângulo (01 por aluno)  

• 01 peça reta ou micro-motor com adaptação para peças de mão (01 por aluno) 

• Mandril para disco para peça de mão (01 por aluno) 

• Disco de carborundum (03 por aluno) 

 

Obs.: O material a seguir poderá ser adquirido na TP Orthodontics através do fone: 0800-

130016  

 

• Fio de Níquel-Titânio 0,012” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,012” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,014” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,014” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,016” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,016” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,018” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,018” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,020” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de Níquel-Titânio 0,020” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno) 

• Fio de Níquel- Titânio 0,016x0,022” formato Straight-wire superior (1 pacote por 

aluno) 

• Fio de Níquel- Titânio 0,016x0,022”  formato Straight-wire inferior (1 pacote por 

•  
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• Fio de Níquel- Titânio 0,017x0,025” formato Straight-wire superior (1 pacote por 

aluno) 

• Fio de Níquel- Titânio 0,017x0,025”  formato Straight-wire inferior (1 pacote por 

aluno) 

• Fio termoativado 0,014” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio termoativado 0,014” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio termoativado 0,016” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio termoativado 0,016” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de aço 0,018” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de aço 0,018” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio de aço 0,020” formato Straight-wire superior (1 pacote por aluno)  

• Fio de aço 0,020” formato Straight-wire inferior (1 pacote por aluno) 

• Fio retangular aço 0,017”x0,025” formato Straight superior (1 pacote por aluno)  

• Fio retangular aço 0,017”x0,025” formato Straight inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio retangular aço 0,018”x0,025” formato Straight superior (1 pacote por aluno)  

• Fio retangular aço 0,018”x0,025” formato Straight inferior (1 pacote por aluno)  

• Fio retangular aço 0,019”x0,025” formato Straight superior (1 pacote por aluno)  

• Fio retangular aço 0,019”x0,025” formato Straight inferior (1 pacote por aluno)   

• Tubo cruzado (1 pacote por aluno) 

• 02 caixas de  tubos duplos para colagem de molares superiores 

• 02 caixas de tubos duplos Roth com gancho para colagem de molares  superiores 

(01 caixa p/ o lado direito e outro p/ lado esquerdo)   

• 02 caixas de tubos duplos Roth com gancho para colagem de molares  inferiores 

(01 caixa p/ o lado direito e outro p/ lado esquerdo) 
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• 02 caixas de tubo simples Roth com gancho para colagem de molares  superiores 

(01 caixa p/ o lado direito e outro p/ lado esquerdo) 

• 02 caixas de tubo simples Roth com gancho para colagem de molares  superiores 

(01 caixa p/ o lado direito e outro p/ lado esquerdo)  

• Botões linguais para colagem (1 pacote por aluno) 

• Botões linguais para soldagem (1 pacote por aluno) 

• Ganchos para colagem (1 pacote por aluno) 

• Ganchos para soldagem (1 pacote por aluno) 

• Gancho bola reto (1 pacote por aluno) 

• Stops (1 pacote por aluno) 

• Esporões (1 pacote por aluno) 

• Anti-Rotation  (1 pacote por aluno) 

• Tubo de proteção 

• Elásticos intermaxilares: 1/8 leve, médio e pesado; ¼ leve, médio e pesado; 3/16 

leve, médio e pesado; 1/2 leve, médio e pesado; 5/16 leve, médio e pesado. 

 


