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3º PERÍODO 

LISTA DE MATERIAIS DA DISCIPLINA FPO – FUNDAMENTOS DA PRÁTICA ODONTÓLOGICA 
 

 01 Kit TDV Suprema 

 Pincel pelo de Marta chato curto (Caçula/Palimontes) 

 Pincel pelo de Marta 308 no1, no2, no0  da marca Tigre 

 Tira de lixa de aço 

 Tira de lixa de papel 

 Porta Algodão com mola 

 Porta detrito inox  

 Escova de aço para limpeza de brocas 

 Kit de acabamento e polimento para resina composta Diamond Master (FGM) 

 Mandris para disco de lixa (2 para contra-ângulo e 2 para peça de mão). OBS.: caso 
opte pela compra do kit de acabamento e polimento para resina composta 
Diamond Master (FGM), não há necessidade desses mandris. 

 Kit de borrachas para polimento de restaurações – Jiffry Ultradent (verde, amarelo e 

branco) 

 Expandex transparente e afastador labial Arcflex FGM 

 Escova Polidora de carbeto de silício – Polishing Brush 

 Kit de moldeiras totais (dentados) metálicas perfuradas em aço  

 Kit de moldeiras totais (dentados) plásticas (Morelli) 

 2 moldeiras parciais metálicas perfuradas 

 Gral de borracha (2 unidades) 

 Espátula para alginato 

 Espátula para gesso 

 Medidor de alginato 

 Lamparina a álcool 

 Seringa de moldagem 

 Articulador semi-ajustável – Bio-art  A7 plus com arco facial standart  

 Pinça Müller (porta-carbono) 

 Carbono Accu-film (uma caixa para a turma; + 10 folhas por aluno) 

 Ponta de tungstênio Maxi-cut (referência 1508,Edenta) 

 Ponta de tungstênio Mini-cut (referência 1520, Edenta) 



 Vaselina sólida 

 Umidificador (pote tipo “tupperware”) 

 Esponja para limpeza (amarela e verde) 

 Luva de borracha  

 Palito de picolé ou de madeira 

 Seringa plástica de 10ml (sem agulha) 

 Balança de semi-precisão DIGITAL (com graduação menor que 100g – comprar em  

loja de utilidades domésticas) 

 Especímetro  

 Kit de Espátula para resina composta SUPREMA (Millenium) - (Espátula Suprafill ½, 
Espátula Suprafill 2, Calcador de fio 3059 com serrilha, Espátula número 2, Espátula 
Almore, Sonda PCP + Sonda número 5 em um único instrumento). OBS.: Para facilitar 
a aquisição de espátulas para resina composta foi desenvolvido um kit juntamente à 
empresa de instrumentais Golgran Millenium.  Sendo assim, não tem 
obrigatoriedade em sua aquisição e por esse motivo, estão descritos os instrumentais 
separadamente. Há disponível um Kit similar da empresa Duflex para resinas 
compostas.  

 

OBSERVAÇÃO: FOI DESENVOLVIDO UM KIT COMPLETO DE INSTRUMENTAIS JUNTAMENTE 

COM A EMPRESA DUFLEX A FIM DE FACILITAR A AQUISIÇÃOO DOS INSTRUMENTAIS. ESSE 

KIT NÃO TEM CARÁTER OBRIGATÓRIO. ELE CONTEMPLA TODOS OS INSTRUMENTAIS 

SOLICITADOS NO SEGUNDO E GARNDE PARTE DOS MATERIAIS DO TERCEIRO PERÍODO.  

 

 


