
 

 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENDODONTIA   

RELAÇÃO DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS 

1 – INSTRUMENTAL CLÍNICO 2 – INSTRUMENTAL PARA 
IRRIGAÇÃO E SUCÇÃO

  ̧       

           

 

 

 
 

  
 

 

  

     
  

  
  

  

  

    
 

 
 

   
  

  

  
  

.    

• Sonda exploradora n°5
• Pinça clínica
• Pinça clínica infantil *
• Espelho bucal de primeiro plano n° 5
• Espátula para cimento endodôntico n°24 
   SUPER flexível (de preferência da ODOUS)
• Tesoura reta de ponta fina (pequena) para 
   cortar cones de guta
• Calcadores para amálgama (para acomodar 
   material selador na cavidade)
• Colher de dentina de haste longa e “cabeça” 
   pequena (menor possível) (de preferência 
   da Millennium ou ODOUS)
• Sonda endodôntica* (ambas 
   extremidades retas)
• Sonda periodontal

 

•  Kit da Ultradent para irrigação: a seringa,
    as navitips Gauge 29 (branca, amarela, 
    azul e verde)
•   Kit sucção com 2 opções: da Ultradent: 
    white mac, capilary tip roxa, Luer Vacum 
    ou Kit sucção
•   FLEX da  Ângelus
•   Pontas para irrigação e pontas 
     complementares
     para Ultrassom, serão adquiridas
     individualmente e também pela Turma 
     (vou orientar em aula)

 

*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio



 

 

 

   
        

           

 

 

 
 

  
 

  

  

     
  

  
  

  

  

    
 

 
 

   
  

  

  
  

.    *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio
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3 – MATERIAL E INSTRUMENTAL COMPLEMENTAR

01 régua endodôntica milimetrada calibradora
  (preferência da Maillefer)

01 régua endodôntica normal
01 arco de Ostby (plástico) comum ou articulado
01 lamparina a álcool
01 perfurador de Ainsworth
01 alicate porta grampo tipo Palmer ou Ivory
01 caixa de lençol de borracha para isolamento

  absoluto
•    Grampos para dique de borracha

  n° 212R e 212L, 209, 206, 205 e 201
•   Grampos especiais para dique de borracha

  Ivory n°14, 0, 00, 1, 1A, 26 ou 27 e W8A
•    Limitadores de penetração (stop de borracha

  cursores de borracha)
01 jogo de calcadores para guta digitopalmares

  simples para canal (plugger) tipo Paiva (com 6)
01 lupa simples de mão (para análise da

  radiografia e também de distorções nas limas)
01 porção de MTA (marca da  ngelus)
01 embalagem de microbrush
•   Matriz e porta matriz

01 lupa de cabeça ou acoplada ao óculos de
  proteção para atendimento com fotóforo*

•    (magnificação). NÃO É OBRIGATÓRIO!
•    Grampos para revelação de filmes

  radiográficos
01 placa de vidro
01 fio dental
01 tira de lixa de aço (para auxiliar no

  isolamento absoluto)
01 pote de Dappen de vidro
01 cimento obturador de canais :

AH Plus (Dentsply) somente esse!!!!!
01 vidro Citrol (solvente para guta percha)
01 lâmina de bisturi 15 e outra 11
01 frasco de E.D.T.A.-T (compra na Farmácia

  Fórmula e Ação) Vou orientar em aula.
01 Hidróxido de Cálcio P.A.
01 placa ou cápsula de Petri de plástico

  (com 3 divisões), ou similares
01 tamborel – ou ESPONJAS compradas no

  mercado para organizar limas.
01 TopDam (ou barreira gengival similar)
01 Superbonder
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*Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

4 – MATERIAL DE PROTEÇÃO

• Plástico para bancada no laboratório e
  para proteção do paciente indicamos
  avental amplo com

• Proteção de ombros
  usados em salão de beleza!

• Luva, máscara, gorro, óculos de
  proteção e sobreluvas

• Jaleco do Curso com o
  LOGO DA INSTITUIÇÃO

o representante que faz os jalecos estará 
conosco, para laboratório e clínica

5 – INSTRUMENTAL PARA 
ABERTURA CORONÁRIA

01 micro-motor com contra-ângulo em
  ótimo estado de uso

01 caneta de alta rotação, caso interesse
  comprar uma nova, que seja com LED

01 broca LN para baixa rotação (esférica)
01 broca CPDRILL (HELSE)
01 broca TRIPLE GATES (HELSE)
•    Brocas para alta-rotação diamantadas:

  1012,1014 e l015 (esféricas) (2 de cada)
•   Brocas para alta-rotação diamantadas:

1012 e l014 (esféricas) haste longa (HL)
(1 de cada)

•   Brocas para alta-rotação diamantadas:
3080 KG Sorensen (3 ou 4 brocas)

1  Broca EndoZK (passo o contato da representante
  caso não encontrem)

1  Broca para alta-rotação transmetal ou similar
1  Broca para alta-rotação carbide 1558

  (remoção amálgama, resina, ionômero)
•   Brocas de Gates-Glidden n° 1, 2, 3, 4,

5 e 6 de 32 mm
06 Tubos de vidro, ou tubos de ensaio, ou

  embalagens especiais, para esterilização e
  armazenamento do instrumental endodôntico
  em autoclave
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7 – INSTRUMENTAL ENDODÔNTICO

01 cx. Lima tipo K n° 08 com 25 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 08 com 21 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 10 com 25 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 10 com 21 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K nº 15-40 com 21 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 15-40 com 25 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K FLEX com 21mm de 15-40
01 cx. Lima tipo K FLEX com 25mm de 15-40
01 cx. Lima tipo K n° 15-40 com 31 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 45-80 com 21 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 45-80 com 25 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n° 45-80 com 31 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo K n o 90-140 com 31 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo Hedstroen n o 10, 15 e outra 20 de 21mm*

  (usadas no desgaste anticurvatura)
01 cx. Lima tipo Hedstroen n° 15-40 com 21 mm de comprimento
01 cx. Lima tipo Hedstroen n° 15-40 com 25 mm de comprimento
01 cx. de extirpa-nervos estandardizados (com 6 de diâmetros diferentes)
01 caixa de espaçador digital com 6 (finger spreaders) de níquel-titânio

  evitar o da Dentsply (A-B- C-D)
01 cx. cones de Guta-percha (principal) de 15-40, 45-80
02 cx. cones de Guta-percha (auxiliar) XF/B7/R7 e FF/B8/R8

  (da marca Meta de preferência)
02 cx. cones de papel absorvente esterilizados n° 15-40 e 45-80
Compactadores de Mac-Spadden 50 e 70, de 21mm
Obs..: Instrumentos rotatórios e reciprocantes utilizados durante o curso,

  assim como os cones apropriados de guta percha, serão solicitados
  no momento certo para comprar!!!

.

 *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio



 

 

 

   
        

           

 

 

 
 

  
 

  

  

     
  

  
  

  

  

    
 

 
 

   
  

  

  
  

.    *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

8 – DENTES NATURAIS EXTRAÍDOS: HIDRATADOS

9 – MEDICAMENTOS E MATERIAL COMPLEMENTAR

01 caixa de filme radiográfico periapical (Kodak) e um KIT posicionador para Radiografias
01 caixa Calen e Calen PMCC e Seringa ML (rosqueável para Calen) ou Ultracal (Ultradent)
01 caixa agulhas para anestesia longa – SEPTOJECT XL, para usar com Calen

  (da marca SEPTODONT)
•   Navitips Gauge 29 (branca, amarela, azul e verde) para utilizar com o Ultracal
01 vidro de Otosporin (da marca Wellcome)
•   Tricresol formalina
•   Formocresol
•  Clorexidina gel 2% (fórmula e ação)
•  Anestésico Mepivacaína 2% especial com adrenalina e Citocaína e Articaína 4%
•  Agulhas para anestesia curta – 30G (Terumo ou Nipro)
•  Agulhas para anestesia pediátricas
•  Pomada Oncilon A em orabase (ou genérica)
01 rolopac fino
01 EndoIce ou EndoFrost (para teste de vitalidade pulpar)
01 cimento provisório – Cimpat, Coltosol ou Citodur
01 ionômero de vidro (Maxxion R ou VIDRION R, pó/líquido)
Obs.: trazer resina para restauração (ataque ácido, primer, adesivo)



 

 

 

   
        

           

 

 

 
 

  
 

  

  

     
  

  
  

  

  

    
 

 
 

   
  

  

  
  

.    *Este programa pode sofrer alterações sem aviso prévio

ESTE CURSO OFERECE

álcool para lamparina,
álcool 70, revelador e fixador,
soluções irrigadoras (hipoclorito e clorexidina, soro fisiológico, água oxigenada e destilada)

APARELHOS DISPONÍVEIS

ultrassons,
cuba ultrasônica para limpeza dos materiais,
seladora para envelopes para autoclave,
autoclaves,
fotopolimerizadores,
localizadores apicais,
motores elétricos para endodontia mecanizada,
contra-ângulos oscilatórios,
radiografia digital do sistema EVO da Micro Imagem e microscópio da D.F. Vasconcelos.


