Especialização em Ortodontia

LISTA DE MATERIAIS
ALICATES:
Alicate 139 - para fio leve*;
Alicate de corte de amarrilho* (02 a 04 unidades);
Alicate de corte de fio pesado;
Alicate154 - Corte distal (02 unidades);
Alicate 442 - Alicate de fio retangular, sem furo* (02 unidades);
Alicate 350 - Tweed (conformador de ômega / ômega Loop);
Alicate 058 - Alicate para apertar gancho;
Alicate 158 - Conformador de amarrilho;
Alicate 347 - Saca bandas*;
Alicate 120 - Weingard;
Alicate formador de presilha #6F48.
*alicates de melhor qualidade

INSTRUMENTAIS:
Torre para contornar fios retangulares;
Pinça Mathieu (porta agulha) 14cm (04 unidades);
Pinça clínica (04 unidades);
Pinça ortodôntica para colagem de brackets (04 unidades);
Pinça ortodôntica para colagem de tubos (02 unidades);
Afastador minessota;
Espelho clínico Nº 05 (04 unidades);
Sonda exploradora Nº 05 (04 unidades);
Sonda periodontal milimetrada;
Condutor de amarrilho sputnik (dobrador de amarrilho - 04 unidades);
Tesoura para ouro (melhor serrilhada);
Espátula para cera Nº 07;
Espátula Lecron Nº 05;
Aplicador de ligadura elástica colocação e extração (04 unidades);
Destacador para tampa do tubo conversível;
Estrela de Boone (3,5mm - 4,0mm - 4,5mm - 5,0mm) (04 unidades);
Calcador de bandas;
Dinamômetro intra-oral;
Dinamômetro extra-oral (de 100 a 1600g);
Adaptador de bandas plástico com triângulo na ponta (02 unidades);
Calcador de bandas tipo alavanca (02 unidades);
Placa de vidro (02 unidades);
Bandeja clínica metálica, média (04 unidades);
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Régua milimetrada flexível;
Cuba de borracha (grande);
Cuba de borracha (média);
Espátula de gesso (metal);
Espátula de alginato (plástico);
Pote Dappen;
Porta rolinho de algodão;
Porta detritos;
Kit de moldeiras;
Conjunto de afastadores (para colagem);
Brocas para remoção de resinas - específicas para Orto - multilaminadas (02 unidades);
Escova de Robson (02 unidades);
Espelho de mão para explicações ao paciente;
Espelho para fotografia oclusal;
Afastadores acrílicos de lábios para fotografias intrabucais - infantil e adulto.
BRACKETS, TUBOS E AUXILIARES (sempre com CANALETA 0,022”X 0,030”):
EDGEWISE
Conjunto de brackets Edgewise 5 a 5 (04 bocas);
Pacote de tubo duplo conversível para soldagem (Edgewise/Ricketts) com gancho central
0,22/0,51 (Morelli);
Pacote de tubos simples universal para colagem Edgewise/Ricketts 1º e 2º molar com gancho
central (Morelli).
STRAIGHT WIRE ROTH
Conjunto de brackets Roth (0,022”X 0,030” - ABZIL ou TP Orthodontics 5 a 5 com ganchos
(6 bocas);
Pacote de tubo duplo conversível 0,022”X 0,028 / 0,051 - para soldagem S. D. (Morelli);
Pacote de tubo duplo conversível 0,022”X 0,028 / 0,051 - para soldagem S. E. (Morelli);
Pacote de tubo duplo conversível 0,022”X 0,028 / 0,051 - para soldagem I. D. (Morelli);
Pacote de tubo duplo conversível 0,022”X 0,028 / 0,051 - para soldagem I. E. (Morelli);
Pacote de tubo para colagem Roth 0,022” Duplo conversível 1º Molar S. D. C/ gancho distal
(Morelli - 20.11.417);
Pacote de tubo para colagem Roth 0,022” Duplo conversível 1º Molar S. E. C/ gancho distal
(Morelli - 20.11.418);
Pacote de tubo para colagem Roth 0,022” Duplo conversível 1º Molar I. D. C/ gancho distal
(Morelli - 20.11.411);
Pacote de tubo para colagem Roth 0,022” Duplo conversível 1º Molar I.E. C/ gancho distal
(Morelli - 20.11.412);

www.intitutoprime.odo.br
Rua Barão de Loreto, 59, Graça - Salvador - Bahia | (71) 3054-1166

Especialização em Ortodontia

Pacote de tubo p/ colagem Roth/Capelozza 0,022”- Simples conversível 1º Molar S. D. C
gancho distal (Morelli - 20.19.200);
Pacote de tubo p/ colagem Roth/Capelozza 0,022”- Simples conversível 1º Molar S. E. C
gancho distal (Morelli - 20.19.201);
Pacote de tubo p/ colagem Roth/Capelozza 0,022”- Simples conversível 1º Molar I. D. C
gancho distal (Morelli - 20.19.202);
Pacote de tubo p/ colagem Roth/Capelozza 0,022”- Simples conversível 1º Molar I. E. C
gancho distal (Morelli - 20.19.203).
FIOS
Fios de aço em varetas redondos: 0,016”; 0,018” e 0,020”;
Fios de aço em rolo redondos: 0,014”; 0,016”; 0,018" e 0,020”;
Fios de aço em varetas retangulares: 0,017”x 0,025”, 0,018”x 0,025" e 0,019”x 0,025”;
Fios uma (Titânio Molibidiênio) em varetas retangulares: 0,017”x 0,025";
Fios de NiTi liga ordenaria (superior) 0,012”, 0,014”, 0,016” e 0,018”;
Fios de aço em rolo: 0,7mm, 0,8mm e 0,9mm;
Fios de latão em rolo: 0,8mm.
ACESSÓRIOS
Conjunto (kit) de bandas - anéis ortodônticos (do 32 ao 40, com maior quantidade nos
números 35 a 38);
Caixas de acrílico para organizar bandas pré-fabricadas (superior e inferior);
Caixa de acrílico para brackets e acessórios (Morelli - Branca);
Pacote de Gurim sem gancho (02 unidades);
Pacote de Gurim com gancho alto (para mini implantes) lado direito;
Pacote de Gurim com gancho alto (para mini implantes) lado esquerdo;
Chave para Gurim;
Stops para fios ortodônticos;
Pacote de ganchos de pressão;
Pacote de botão lingual para colagem;
Pacote de botão lingual para soldagem;
Pacote de tubo lingual para soldagem 2x0,036”1º molar universal C/ gancho central;
Pacote de tubo cruzado (Criss Cross);
Pacote de mola fechada NiTi para mini parafuso 7mm;
Mola aberta NiTi 178mm (Morelli);
Tela malha 80;
Pacote de ligaduras Kobayashi curtas;
Fio para amarrilho 0,008”(0,020mm) e 0,010” (0,025mm);
Arco extra bucal - 0,045”- médio duro (03 unidades);
Tala ortodôntica para elástico cervical (02 unidades);
Elástico ortodôntico cervical com fivela dupla (02 unidades);
Casquete para tração alta médio;
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PLA - 0,045”- sem gancho;
Caixa para aparelho removível (10 unidades);
Elásticos - 1/8”; 3/16”; 1/4”e 5/16” (leve e médio);
Pacote de ligadura elástica modular cinza (outras cores são opcionais);
Elástico corrente (curto, médio e longo);
Elásticos para separação (verde);
Diagrama de Interlandi.
MATERIAIS DE CONSUMO
Máscaras descartáveis;
Gorros descartáveis;
Luvas de procedimento;
Óculos de proteção;
Ionômero de vidro para cimentação de bandas;
Resina para colagem de brackets (kit Transbond XT);
Ácido fosfórico a 37%;
Ácido fluorídrico a 10%;
Silano;
Microbrush;
Pedra pomes;
Branco de Espanha;
Rolinhos de algodão;
Fio dental;
Tiras de lixa de aço de 5mm;
Disco de aço para stripping (desgaste interproximal uma face);
Sugadores;
Cera Nº 07;
Cera utilidade;
Alginato;
Gesso comum branco;
Carbono para articulação;
Películas para RX periapical;
Sacos de geladinho;
Canudos;
Solda de prata;
Fluxo de solda;
Acrílico autopolimerizável (líquido e pó incolor).
MATERIAIS DE CONSUMO
Toalha de rosto;
Plástico grosso de bancada 60cm x 40cm;
Filme plástico de PVC;
Super Bonder;
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Pedras montadas de desgaste de acrílico;
Fresa tipo maxicut (tungstênio) para desgaste de acrílico (formato de pera);
Discos de carborundum;
Borracha abrasiva para polimento de metal (verde);
Discos de feltro para peça de mão (02 unidades de cada) e arco de serra para recortar gesso;
Conta gotas;
Lixa d’água Nº 400 e 600 (02 unidades);
Isolante para resina acrílica;
Pincel pequeno;
Vaselina líquida;
Paquímetro 15cm.
MATERIAL PARA CEFALOMETRIA
Luvas de pano;
Lapiseira 0,5mm;
Borracha para lápis;
Esquadro;
Transferidor;
Durex;
Bloco de papel vegetal ou papel acetato;
Negatoscópio.
EQUIPAMENTOS
Motor de alta rotação (turbina);
Motor de baixa rotação (micro);
Contra-ângulo;
Peça reta;
Maçarico a gás (preferencialmente da marca BLAZER);
Isqueiro;
Gás para isqueiro e maçarico.
Outros materiais poderão ser indicados no decorrer do curso a depender da demanda de casos clínicos específicos e do
consumo na clínica.

www.intitutoprime.odo.br
Rua Barão de Loreto, 59, Graça - Salvador - Bahia | (71) 3054-1166

