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LISTA DISCIPLINA MATERIAIS DENTÁRIOS 
 

01 seringa CENTRIX com pontas descartáveis 

01 tubo de vaselina sólida 

01 placas de vidro 

01 espátula de inserção n. 1  

01 aplicador dycal reto 

01 espátula n. 24 

01 Brunidor n.29  

01 condensador duplo para amálgama n.1 tipo WARD 

01 condensador duplo para amálgama n.2 tipo WARD 

01 condensador duplo para amálgama n.3 tipo WARD 

01 esculpidor de HOLLENBACK n. 3 S (Duflex ou Golgran) 

01 cabo para espelho n. 25 

01 espelho n. 5 

01 sonda exploradora n. 5 

01 pinça clínica 

01 bandeja de inox 

01 manequim Top Articulado PRONEW  

Dentes para o manequim Pronew com cavidades preparadas (Classe I - 44, 46, 37, 36, 
35,34,27) 

Dentes para o manequim Pronew com cavidades preparadas (Classe V – 15, 13, 26,45) 

Dentes para o manequim Pronew com cavidades preparadas (Classe III – 11, 12, 22,23) 

01 caixa de aplicadores descartáveis tipo Microbrush 

01 potes DAPPEN 

01 porta amálgama (metálico ou plástico) 

02 espátulas para inserção de resina composta n. 1, ½ e 3080. (Millennium ou SSWhite) 

01 óculos de proteção 

01 pacote de sugador descartável 

01 jaleco branco com logomarca da NASSAU e nome do aluno bordados (manga longa) 

01 caixa de máscara descartável 
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01 caixa de gorro descartável 

01 caixa plástica para organizar os materiais  

01 caixa de luvas descartáveis para procedimento 

01 foto 3 X 4 

01 plástico para proteção da bancada  

01 recipiente para colocação de lixo 

01 bochecha de silicone               

01 cubeta para alginato 

01 Espátula de aço inoxidável para gesso  

01 Seringa plástica milimetrada de 50 ml 

01 Espátula plástica para alginato 

01 Espátula para manipulaçãoo de cimento n. 72 ou 74 

01 Espátula para manipulaçãoo de cimento n. 36 e 31. 

01 pincel tigre pêlo de camelo série 266 n. 1 e 2 

01 tesoura 

01 seringa para moldagem 

01 jogo de moldeiras perfuradas com moldeira parcial 

01 tira de poliéster 

01 isolante para gesso 

01 balança para gesso 

01 Conta-gotas 

01 medidor de pó( alginato) 

01 meniddor de água ( alginato) 

01 espátula de madeira 
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MATERIAL DE CONSUMO – Material em grupo  

 

 

Hidróxido de cálcio em pó. 

Hidróxido de cálcio cimento (Dycal) 

CIV  

Ácido fosfórico 

Resinas compostas variadas 

Fotopolimerizador 

Amálgama em cápsula 

Amalgamador 

Sistemas adesivos 

Alginato ( 01 pacote por dupla) 

Silicona de condensação 

Silicona de adição ( para demonstração) 

Cimento de óxido de zinco e eugenol para moldagem 

Cimento de fosfato de zinco 

Óxido de zinco e eugenol restaurador –IRM 

Gesso Comum tipo II 

Cimento resinoso dual 

Gesso Especial 


