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 Item Imagem ilustrativa 

01 01 Régua rígida de 30 centímetros e uma régua de celuloide flexível; 

02 01 Protetor de bancada (plástico ou borracha) com 60 cm X 60 cm, para bancada de laboratório 

03 02 guardanapos de pano branco (30 cm   X 30 cm) para paciente; 

04 01 guardanapo de pano branco (20 cm X 20 cm) para plastificação de godiva; 

05 02 rolos de papel toalha de papel; 01 toalha de rosto; 01 corrente para prender guardanapo; 01 rolo de papel 

alumínio, 01 rolo de filme de PVC; 

06 02 jogos de instrumental para exame clínico (espelho com 

cabo, sonda clínica e periodontal); 

 
07 01 Sonda Rhein ou Calcador Donaldson ou 

sonda clínica no. 9 modificada; 
 

08 Instrumentos manuais de corte para preparos 

dentários; 

 
09 Curetas Mac Call no.13, 14, 17 e 18; 
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10 01 Lamparina comum (vidro ou metálica) e 01 

lamparina tipo Hanau; 

 
11 01 Espátula no. 7 e Le Cron;  

  
12 01 espátula para cera no. 31; 

 
13 Espátula para inserção de fio retrator, ou Espátula No.1 para silicato 

(deve ter forma de machado numa extremidade e enxada na outra, 

ambas sem ângulos vivos);  

 
14 01 canivete afiado e 01 faca de escultura em 

cera (tipo macrodentes); 

# 

15 01 espátula “Duflex®”no. 24 e 36, para cimento; 

 

 

16 02 pinças para algodão curva e reta; 

 
 

17 03 pinceis no. 2, 3 e  01 no. 10 (pelo natural); 
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18 01 lápis cópia ou dermográfico (roxo) “Faber®”; 

 
19 01 lápis preto no.2; Lapiseira com grafite colorido 

0,7mm (não deve ser usado grafite 

cinza!); 

 
20 01 Mandril para peça de mão (mandris p/ discos 

de carborundum pequeno); 

 
21 01 mandril para tiras de lixa; 

 
22 01 jogo de moldeiras tipo “HDR®” – “ANATOMO-

FISIOLÓGICAS AG” (para godiva); 
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23 01 plano de Fox; 

 
24  

 
25 01 compasso de Willis; 

 
26 01 Gral de borracha e espátula metálica rígida 

para gesso; 

 

 

27 01 placa de vidro (8cm X 15cm) de dupla textura (um lado liso e 

o outro asperizado); 

 
28 01 pote de vidro com tampa para manipular 

resina acrílica; 03 potes Dappen de vidro; 
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29 01 gral de cerâmica ou vidro sem tampa com no mínimo com 11,5cm de 

diâmetro de boca) – disponível em lojas de utilidades. 

 
30 Discos de lixa sortidos, discos Sof-Lex  e; 

 
31 01 Kit de pontas tipo Enhance®; 

 
32 1 kit  de Pontas p/ para acabamento de 

amálgama (marrom, verde e azul) – 

baixa rotação; 

 
33 Brocas para peça de mão: esféricas no. 4 e 10;  

 
34 01 Pedra montadas pequenas: “Miniatur Rubin 

Fraser, no.19 (em forma de chama, 

preferencialmente);   

 
35 Discos de Carburundum 27 SSW; 
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36 01 Brocas Peeso no.10 e 12 (pequena e média);    

 
 

37 .Brocas tronco-cônicas Batt  no. 014 e 016 de 28 

mm (pequena, média e grande); 

 
38 Manequim Odontológico “Prodens®” com a boca 

completa (somente dentes novos); 

 
39 Pedra montada “Trimers”, para peça de mão e 

em forma de chama;  

 
40 Broca de aço em forma de chama e pêra, para 

desgaste de vulcanite; 

  
41 Jogo de moldeiras de aço ou de alumínio perfuradas (AG) 

ou Vernes; 01 moldeira parcial Hemi-arcada perfurada; 

 
42 Fio dental; 

 

 



 Unidades de Prótese Dentária - 2015

43 Pontas diamantadas Sorensen 3070 (tronco-

cônicas), 3118 (chama), 4138 (T-C com ponta de 

bala), 1036 (cone invertido), 1014, 1015, 1016 

(esféricas), 2214, 2215, 3215, 3216 (cilíndricas c/ 

ponta de bala) ou Kit de pontas KG para a FO-

UFPel, referência no.6731. 

 

 

44 Brocas multilaminadas 284 e 7404F. Ou, ao 

invés das pontas citadas, um Kit de pontas KG 

para a FO-UFPel, referência no.6731. 

 

 

  

45 
 
 

Broca tronco-cônica multilaminada, serrilhada Transmetal; 

 
46 Brocas FG Carbide para alta rotação 169 ou 

170L , 700L (4), 7283, 9406 

 
 
 

 

47 Tubetes adaptadores metálicos (dourados) de alta para 

baixa rotação (não adquira os tubetes plásticos); 

 

 
 

48 02 pedras RII Rubi, uma em forma de chama 

(preferêncialmente) e a outra esférica (pequenas); ou, 

ponta diamantada em tipo KG PM 720G ou 744PM FAVA e 

PM 6 ou  7, ou similares, ambas somente para peça reta; 
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49 01 kit de pontas para polimento de cerâmica, tipo 

Viking KG ou similares; 

 

 
50 01 kit de 03 pontas para polimento de resina acrílica, tipo Viking 

KG ou similares; pontas para polimento de resina; 

 
51 Pinos de latão p/ troquél – 6 unidades (pequenos e médios); 

 
52 Pinos de latão para provisório, 03 pequenos e 03 médios; 

 
 

53 Pedras de Arkansas (óxido de alumínio, tipo Dura-White) – alta 

rotação, chama e tronco-cônica; 

 
 

54 01 Disco (com mandril) de diamante dupla face 

para peça reta (7/8 de diâmetro); 

ou  
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55 Discos de feltro pequenos para peça reta e peça de mão, de 

preferência impregnados; 

 
56 Um jogo de dentes de estoque de resina acrílica anterior e superior 

correspondente, semelhantes ao tamanho/forma dos dentes do 

manequim, tipo Biotone® ou similares; 

 
57 01 Escala de cor Dentron® para dentes plásticos (tipo 

Biotone®);  

 
58 01 Escala de cor VITA Classical® ou 3D-

MASTER® ou correspondente para cerâmica; 

 
 

59 01 avental de mangas compridas (para o laboratório) e roupagem branca completa para atividades clínicas, 

segundo as normas de Biossegurança da FOUFPel; não será permitido o ingresso de alunos com bermudas ou 

similares dentro do laboratório!; 
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60 01 Articulador semi-ajustável (BIOART®) com arco facial ou outra 

marca que apresente distância intercondilar regulável (Tipo 

ARCON) e 03 pares de plaquetas de retenção (não 

recomendamos o Gnatus JP30®); 

 
61 Delineador (facultativo); 

 
62 Conformador de curva de spee; 

 
63 01 Espessímetro; 

 
64 01 Compasso de ponta seca, metálico; 

 
 

65 01 Micro-motor c/ peça reta e contra-ângulo;  01 Motor de alta rotação; 

 

66 02 Pinças Miller; 
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67 02 Fresas de carbide de tungstênio (1 ponta "Minicut"/ 1 

ponta "Maxicut" marca EDENTA ou similar); Os formatos 

da fresa deve ser pêra para maxicut e número 2200 para 

minicut); 

 
 

 

68 Medidores para alginato (para água e pó),  

 
69 01 Seringa para injeção de material de 

moldagem; 

 
70 01 seringa LUER de plástico 15 ml ou superior; 

 
71 01 Saca-prótese com pontas intercambiáveis; 

 
72 01 pinça hemostática reta. 

 
73 01 isqueiro;  

 
 

 
ATENÇÃO: 
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TODO o material deverá ser apresentado de acordo com as normas de biossegurança da FOUFPEL para 

atendimento nas clínicas. 

 

IMPORTANTE:  

Todos os itens são absolutamente importantes, necessários e devem ser apresentados na sua totalidade pois 

este é um dos critérios de avaliação. Os alunos que não possuírem o instrumental solicitado não poderão 

exercer as atividades clínicas e laboratoriais. Todos os ítens, exceto pontas diamantadas e descartáveis, 

oriundos de semestres anteriores podem ser reaproveitados desde que solicitada avaliação pelos professores. 

Aconselhamos que o instrumental e aparelhos sejam identificados para evitarem-se extravios ou 

desaparecimentos. Não será permitido o empréstimo de instrumental entre alunos no momento da aula prática. 

Dependendo do caso clínico outros materiais serão necessários e solicitados pelo Professor, portanto o aluno 

deverá planejar a sua atuação clínica com a devida antecedência, para programar e preparar o material 

necessário.  

 


