
 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS INDIVIDUAIS 
 

 
 Disciplina : Endodontia Operatória 

 
     

- 01 jaleco branco de mangas longas padrão da faculdade, com identificação 

- 01 Foto 3X4 para colocar na ficha (não pode ser Xerox)  

- Agulhas para irrigação: Endo-Eze. (3) /aspiração: Capilary tips roxa e verde (2 cd)  

- 01 Arco de Ostby(plástico) 

- Manequim articulado + refil para Endodontia da PRONEW. O manequim articulado pode ser o mesmo 

utilizado nas outras disciplinas. 

- 01 Bandeja metálica 30x40cm  

- 01 caixa Borracha em lençol para isolamento, espessura média  

- 04 de cada Brocas para alta-rotação diamantada 1011,1012, 3080 ou 3082 

- 02 de cada Broca para baixa rotação CA877  

- 01 de cada Brocas para baixa rotação esférica 2, 4 e 6  

- 02 de cada Broca para baixa rotação longa, 28 mm, núm. 2, 4 

- Broca de Gattes-Glidden longa  2, 3 e 4 

- 01 caixa Broca de Lentulo Sensipast nº 1 e 2 – 20 mm 

- 02 Caixas  para esterilização de material  

- 01 de cada Calcadores para canal núm. 1, 2, 3 e 4 ou tipo Odous ou calcadores duplos Golgran 1/2 e 

3/4. 

- 01 Cânula e ponta metálica para aspiração. 

- 01 Campo cirúrgico de mesa  branco +/- 50 x 70 cm 

- 10 Cartelas para radiografia com 4 furos 

- 01 de cada Compactador de McSpadden nº, 45, 50 e 60 - 25 mm 

- 01 caixa Cones acessórios de guta-percha B7 ou R7  

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

- 01 Contra ângulo convencional  

- Copos de vidro pequeno, tipo aperitivo 

- Copo descartável de 110 ml 

- Cursores de silicone 

-  Dente artificial Incisivo Central superior transparente (PRONEW).  



- Dente artificial Incisivo Central superior radiopaco (PRONEW). 

 - Dente artificial Molar inferior radiopaco (PRONEW). 

 - Dente natural extraído: Primeiro pré-molar superior com duas raízes retas e separadas. 

- 01 Escariador com haste longa (Mailleffer de preferência, B 130 ou 5/6 ou 11/12 ou 17/18). 

- 1 caixa Espaçadores digitais para canal 25 mm  

- 01 Espátula para cimento núm. 24, flexível 

- 01 Espátula metálica para inserção de materiais plásticos (guta percha) 

- 01 Espelho bucal núm. 5 (front surface) 

- 01 Fio dental 

- Frasco plástico para solução irrigadora EDTA, Sol. Milton e álcool (3), tipo almotolia (Âmbar). 

- 01 Fósforo ou isqueiro 

- 01 de cada Grampos para isolamento, 200, 206, 208 e 211, 14 e 26(sem asa)  

- 05 Grampos para revelar radiografia  

- 01 Lamparina a álcool (com álcool) 

- 1 caixa Limas Flexofile 1a série (15-40) 21 mm  

- 1 caixa Limas Flexofile 1a série (15-40) 25 mm  

- 1 caixa Limas Flexofile 1ª série (15-40) 31 mm  

- 1 caixa Limas K-File 2ª série (45-80) 21 mm  

- 1 caixa Limas K-File 2ª série (45-80) 25 mm  

- 1 caixa de cada Limas tipo K 08 e 10 - 21 mm  

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

- Mandril para contra-ângulo 

- 01 Micromotor com ponta reta e contra-angulada 

- 01 Peça de mão de alta-rotação  

- 01 caixa Películas radiográficas Ultraspeed da Kodak ou Agfa . 

- 01 Pinça hemostática pequena reta 

- 01 Pinça perfuradora de borracha 

- 01 Pinça porta-grampo Palmer 

- 01 Pinça angulada para algodão, mordentes precisos 

- 01 Placa de vidro fina, despolida 

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

- 01 caixa de cada Pontas de papel absorvente 1a e 2a séries 

- 01 PVPI 

- 01 Régua milimetrada de PVC transparente 15 cm 

- 01 Régua Endodôntica milimetrada metálica 4 ou 15 cm 

- 01 Seringa Carpule 

- 05 Seringa Lüer-Lok de 5 ml da Ultradent, sem agulha 

- 01 Sonda exploradora núm. 5 

- 01 Sonda exploradora modificada para Endodontia 



- 01 Tesoura reta pequena 

- 01 Tamborel para limas 

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

 

Prof. Alisson Kirchoff e Profa. Vanessa Machado 

 

*PODEM HAVER MODIFICAÇÕES NA LISTA NO DECORRER DO PERÍODO, MAS SERÁ AVISADA PELOS PROFESSORES 


