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Lista de Materiais 

 
Material Ortodôntico 
Alicate 139 (Orthoply 034, Dentronix ou ICE (c/ponta de vídea) 
Alicate removedor de bandas (nacional) – 1 por dupla/trio 
Alicate Barra Palatina (Quinelato) -  QO 195.00  
Calcador de bandas - “bandpusher” (Quinelato) tamanho médio 
Extrator de excessos (ICE) 
Mordedor - “bandseater” (1 triangular) 
Lápis dermatográfico (Mitsubishi – branco) 
Fios metálicos: 0,7mm e 0,8mm (1 rolo 50g); 0,9mm e 1,0mm (1 metro) – Morelli 
Bandas ortodônticas (Morelli): U= 35,5 e L= 34,5, e 35,5 
Acrílico pó (Polímero) Autopolimerizável (Tamanho pequeno - Rosa da JET) Monômero 
Autopolimerizável - 1 frasco  e conta gotas 
Parafuso expansor 7,0 mm  (Morelli)  
 
Material Odontológico 
Porta agulha Mathieu 
Kit acadêmico (alta rotação, baixa rotação e peça reta) 
Trio (pinça, sonda e odontoscópio) 
Espátula 7 (para cera)  
Espátula 31 (para cera) 
Espátula Lecron 
Tesoura curva (pequena) 
Lamparina Metálica  
Pedras Montadas: 1 cilíndrica cinza, 1 cônica  cinza (pequenas) e 1 em forma de pêra branca 
Mandril para tira de lixa  
Motor de Bancada Beltec (D100)  
Placa de vidro (1) e Pote Dappen (2) 
Pincel  – 1 médio e 2 pequenos (0 e 1) 
Escova de dentes  
Jogo de moldeiras Infantil (metálicas) + Moldeiras adulto (metálicas) 
KIT American Burs ou Mini Kit Ortodôntico(Disco diamantado, Fresa em forma de pêra/ colarinho 
vermelho, Fresa de forma cônica/ tronco-cônica, Pontas polidoras de acrílico para peça reta) 
 
Material de ferragem 
Alicate de corte de inox articulado (Ferragem, sugestão: Vonder, Tramontina) 
Régua metálica milimetrada (Ferragem, sugestão: Vonder) 
Lima meia cana ou triangular com 15cm de comprimento (comprar em ferragem) 
 
OBSERVAÇÃO:  
As aulas práticas exigem o uso de EPI.  
O material e instrumental deve ser individual e completo.  
Não é permitido o uso de bermudas, regatas ou vestimenta similar, assim como chinelos, nas aulas 
teóricas ou práticas.  


