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TABELA
GRAMPOS
PARA ISOLAMENTO

Função
Servir de ancoragem e estabilizar o lençol de borracha no colo do dente.

Estrutura
É constituído de duas garras das quais procede:
- uma lâmina de ancoragem ao dente com várias formas
- um orifício onde se insere a pinça porta grampos
- duas pequenas proteções chamadas asas com a função de afastar os tecidos.
O arco que une as duas garras, devido à sua elasticidade, permite ao grampo ter uma presa ao dente.
A abertura do grampo depende do grau de elasticidade do arco.

Composição do Produto:
Aço Inox
Modo de Uso:
É um instrumento de uso exclusivo para odontológos. Devendo ser usado exclusivamente para o isolamento dos
dentes durante os tratamentos clínicos, usado pelo profissional de acordo com sua habilidade e conhecimento
científico. Antes do uso o instrumento deve ser lavado e esterilizado.
Precauções, restrições, advertências ou cuidados especiais:
O produto deve ser usado somente por profissionais de odontologia que já têm toda a informação científica necessária
para o devido uso do produto.
Todo instrumental odontológico deve ser submetido à esterilização, antes de ser utilizado.
Não são necessários cuidados especiais durante o uso.
Armazenar em local seco, livre de poeira, umidade, ao abrigo de luz, em prateleiras.
Instrumento não-perecível. Sua vida útil depende dos cuidados aplicados durante seu manuseio.
Esterilização em auto-clave. Recomenda-se temperatura máxima de 135º C.
Esterilização em estufa. Recomenda-se temperatura máxima de 180º C.
Validade Indeterminada
Produto não Estéril

Arco
Orificio

Asa Medial

Asa Lateral
Lamina de ancoragem

GRAMPOS PARA ISOLAMENTO PRISMA
LINHA INFANTIL
0

A1
Para molares
Inferiores decíduos
do lado esquerdo

00

A2

Incisivos inferiores.
Especialmente em
posição irregular

Para molares
Inferiores decíduos
do lado direito

A3
Para molares
superiores decíduos
do lado esquerdo

A4

1

1A
Para molares
superiores decíduos
do lado direito

A5

A6

Principalmente para
incisivos laterais e
caninos superiores.
Pré molares
alongados

Para molares
permanentes
’’jovens’’ do
lado esquerdo

Para molares
permanentes
’’jovens’’ do
lado direito

Para pré-molares
superiores em
geral. Curvatura
de garras adaptadas
na linha gengival

Caninos, pré-molares
incisivos e em alguns
molares de tamanho
reduzido e raízes

2

13A

14

14A

26N

27
Para molares e prémolares superiores.
Garras achatadas

2A

Para molares e prémolares em geral
com colo largo.
Garras amplas

W2

Indicado ao isolamento
do dente durante o
tratamento clínico.
O grampo p/ Isolamento
só pode ser utilizado com
a Pinça Palmer , sua
utilização depende da
ação das duas peças.
Selecionar o grampo de
acordo com o tipo e o
tamanho do dente .

(Sem asas) Para
molares superiores
(ambos os lados)

Para cavidades
distais em molares
grandes

8A

Sem asas para
molares em
geral

200

12A

Para pré-molares
superiores e
inferiores

207
Para pré-molares
superiores e
inferiores

208

210

202

Para pré-molares
superiores e
inferiores,
sobretudo os
volumosos
e em casos de
molaresdecíduos
Menor que o 208,
indicado
principalmente
para pré-molares
inferiores
Para incisivos,
caninos, caninos e
em alguns casos
também prémolares
Para anteriores
grandes

211
Para todos os
dentes anteriores
incisivos

Para todos os
dentes anteriores
cervicais

212R

Para dentes
anteriores e
inferiores de
canino
lado esquerdo

212L

Para dentes
anteriores e
inferiores de
canino
lado direito

Para molares
superiores

203
(Serrilhado) Para
molares do lado
direito

206

Para molares
inferiores

Para raizes de
molares superiores

Para molares
superiores
grandes

212

201

Para molares
parcialmente
erupcionados,
extremamente
retentivo

205

209

(Sem asas) Para
molares inferiores
(ambos os lados)

29N

Para molares
inferiores
parcialmente
erupcionados

Similar ao 203,
mas indicado para
o lado esquerdo

Sem Asas para
pré-molares

Sem asas. Indicado
para dentes
posteriores

W8A

Para molares
inferiores amplos
e em casos de
erupção parcial.
Mais largo

28N

W2A

7

(Universal)Para
molares em geral,
especial em casos
de erupção parcial

27N

Indicado para prémolares posteriores
sem asas

Grampo p/ Isolamento
em Aço Inox

204
(Serrilhado) Para
molares do
Lado esquerdo

Para molares
inferiores,
sobretudo
volumosos (amplos)

Para molares
inferiores do lado
direito e primeiros
molares decíduos

Utilizações sugeridas. Em certos casos, o uso depende do julgamento clínico do profissional
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