
 

 

Lista de material para clínica 
 

 
Material básico  

Bandeja com: espelho clínico, sonda, pinça, curetas, espátula de manipulação e 
inserção. 

Em todas as sessões trazer o material básico. 
 

1) Material para Anestesia 
Carpule 

Tubos anestésicos 
Agulhas descartáveis curtas 

Anestésico tópico gel 

Sugador 
Rolo de algodão e gaze 

 
2) Isolamento Absoluto (I.A.) 

Dique de borracha 
Arco de Young adulto 

Perfurador e porta grampo 
Grampos 206, 208, 14 A, 212, 211 e 00 

fio dental 
sugador 

 
3) Profilaxia e aplicação de flúor 

Baixa rotação 
Escova de robinson e taça de borracha 

creme dental 

pote dapen 
evidenciador de placa 

cotonete 
fio dental 

flúor neutro gel 
moldeira descartável de aplicação de flúor 

sugador 
 

4) Adequação do meio bucal (Isolamento relativo I.R.) 
IRM pó  - líquido 

espátulas :inserção e manipulação 
Rolos de algodão 

escavadores de dentina 
gaze 

fio dental 

sugador 
Placa de vidro 

 
 



 

 
 

5) Exodontia e cirurgia 
Material Anestesia 

sugador 
gaze 

bisturi 
cabo para bisturi 

tesoura reta afiada 
sindesmótomo 

fórceps todos os números (adultos) 
alavancas 

fio de sutura nylon montado(3 zero) 
mantiê ou porta agulhas 

 

 
6) Selante 

I.A. ou I.R. 
Bisnaga resinoso (Fluroshield) ou kit ionômero fotopolimerizável (Vitro Fil LC) 

Sonda exploradora  
Micro-motor + escova robinson 

Água oxigenada 
Ácido fosfórico 37% 

Rolo de algodão 
sugador 

 
7) C.I.V. 

Anestesia , I.A  ou  I.R. 
Rolo de algodão 

Espátulas plásticas: de manipulação e de inserção 

bloco de papel 
fita de poliéster 

microbrush 
vaselina sólida 

curetas para dentina 
baixa rotação e alta rotação 

brocas esféricas para baixa (n. 1,2,3.4.6) 
cunha de madeira 

matriz de aço 0,5 mm 
Cimento de Ionômero Convencional (Maxxion R) 

kit ionômero fotopolimerizável (Vitro Fil LC) 
 

8) Resina 
Anestesia e I.A. 

fita de poliéster 

microbrush 
curetas para dentina 

baixa rotação(2,4,6,8 e 10) e alta rotação 



brocas esféricas diamantadas e para baixa rotação 

cunha de madeira 
matriz de aço 0,5 mm 

porta matriz 
espátula de inserção especial 

pincel para escultura 
recortador marginal 

ponta dycal 
lixas para acabamento e tiras de lixa para resina 

mantiê ou porta agulha 
 

Tipos de resina odontopediatria : Z100 A1, A2 –ou  filtec 0,0 ou0,5 
                                                Ou  Durafill – A1 ou B1 

             
Adesivos : Scotch Bond multiuso purpose 

                onestep e outros 

ácido fosfórico 37% 
 

 
9) Endodontia 

 Anestesia e I.A. 
Limas tipo Kerr 1ª série e especiais 

cursores 
régua milimetrada metálica 

seringa luer 
bolinha de algodão estéril 

cone de papel absorvível 
Líquido de Dakin 

Soro fisiológico 
Curetas de dentina 

brocas esféricas 

Placa de vidro 
 

Material de obturação:  
 Pasta iodoformada – (Iodofórmio, Rifocort, paramonoclorofenol.) 

 Hidróxido de Cálcio pó e Propilenoglicol    
 Formocresol - pulpotomia                

Todos instrumentais são os usados para adultos: 
 

Comprar especificamente para Odontopediatria: 

 Abridor de boca de borracha pequeno e grande 
 Posicionador radiográfico infantil 

 Bexigas para enfeite e premiação da criança 
 Espelho de mão para criança se ver 

 Livros infantis 
 Babador infantil e enfeite do box 

 fórceps 18D e 1(infantil) 

 


