


















MOLAR + GRAMPO

MOLAR

PRÉ-MOLAR / CANINOS 
INCISIVOS SUPERIORES

INCISIVOS INFERIORES

Perfurador de Dique de Borracha



Palmer

Função: Abrir o grampo e colocá-lo no dente

Pinça Porta Grampo





















Classificação dos grampos quanto à forma: sem asa e com asa

Classificação dos grampos quanto à finalidade:

=> Grampos comuns:
=>  200 a 205 => Molares
=> 206 a 209 => Pré-molares
=>  210 e 211 => Anteriores

=> Grampos para retração:
=>  212 => Anteriores
=>  1A => Posteriores

=> Gampos especiais:
=> 26 => Molares
=> W8A => Posteriores
=>  14A => Posteriores
=>  14 => Molares
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Isolamento Absoluto

Deve ser isolado no mínimo 4 dentes
 (um para distal e um para mesial) - região posterior

Dentes Anteriores - isolar de canino à canino



 Perfurações de canino a canino e grampos nos 
pré-molares sobre o dique de borracha
 Exceção – trabalhar na distal do canino – deve 
perfurar os pré-molares

Isolamento Absoluto

Dentes Anteriores





Oclusal – Isolamento só do dente



Isolamento Absoluto

Profilaxia
Verificação das áreas de contato com fio dental
Ajuste dos pontos de contato proximais
Teste do grampo selecionado

Preparo da Cavidade Bucal

Preso a uma amarria feita com fio dental
Teste do grampo selecionado











Técnicas de colocação do dique de borracha

1ª  -  Coloca-se o grampo selecionado, e depois, a borracha, que 
pode ou não estar adaptada ao arco (somente grampos sem asa)

 2ª - Coloca-se o grampo sem asa com a borracha e leva-se ao 
dente;   posteriormente é colocado o arco; (Técnica de Ingraham)

 3ª - Coloca-se a borracha, presa ao arco, no dente determinado e, 
posteriormente, o grampo (utiliza-se grampo com asa) 

 4ª - Coloca-se o conjunto grampo-arco-borracha a um só tempo    





2ª - Coloca-se o grampo sem asa 

com a borracha e leva-se ao 

dente;   posteriormente é colocado 

o arco; (Técnica de Ingraham)

https://www.youtube.com/watch?v=VFHE_0_LlkQ









Isolamento Absoluto



Isolamento Absoluto

 Hara et al., 2005









Isolamento 
Relativo










