
Um único kit para uma perfeita restauração em óxido de zircônio!

 › Granulação diamantada especial para elevada performance e durabilidade 

 › Correção fácil de pontos de contacto

 › A seguir a correções com apenas dois passos para se criar brilho

 › Os novos polidores Jota Swivel permitem criar uma superfície 
oclusal perfeitamente lisa e adaptada ao dente antagonista
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on the spot

Granulação diamantada especial para elevada performance e durabilidade 
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Preparação das superfícies 
oclusais:
Quando necessário, a colusão e os 
pontos de contacto podem ser 
corrigidos com o Diamond Z833F. 
Este instrumento pode ser ainda 
utilizado para o  acabamento 
de espaços interdentários em 
restaurações de múltiplos 
elementos.

Alisamento da superfície:
O Glaze Prep GP662 é  utilizado 
para alisar a superfície e eliminar 
possíveis defeitos (p. ex., erros 
durante o processo de desgaste). 
O desgaste de margens a  seguir 
ao processo de sinterização 
e  correções dos pontos de 
contacto são feitas com o mesmo 
instrumento.

Perfeito alto brilho para restaurações de óxido de zircónio
O óxido de zircónio tem-se tornado rapidamente popular devido à sua elevada solidez, biocompatibilidade e benefícios 
estéticos, em particular com variações altamente translúcidos. A utilização de óxido de zircónio monolítico tem registado 
igualmente um crescimento contínuo, em particular em aplicações molares. A elevada dureza deste material coloca 
à prova os instrumentos rotativos. Em particular o óxido de zircónio, que tende a criar microfissuras ao ser preparado 
incorretamente, exige instrumentos talhados à medida. A preparação tem de ser completada sem criar calor local e deve 
produzir resultados altamente estéticos, com ótima relação custo-eficácia. Outro problema consiste na abrasão do dente 
antagonista devido à superfície oclusal áspera da restauração de óxido de zircónio. Uma superfície bem polida apresenta 
uma superfície mais lisa do que uma esmaltada e proporciona, por isso, avantagens claras para o dente antagonista.

Com o Jota ZIR Gloss Chairside Kit para preparação e polimento, disponibilizamos um sistema especialmente adaptado, 
cujos instrumentos rotativos cobrem todas as fases de trabalho. A gama de polidores diamantados de duas fases, 
especialmente desenvolvidos e baseados na nova tecnologia Jota Swivel, é completada pelos comprovados instrumentos 
diamantados Jota, com granulação otimizada, para garantir ótimos resultados de corte e uma alta durabilidade. Os novos 
polidores Swivel ZIR Gloss criam uma superfície brilhante perfeita e  são ideais para o  polimento de áreas oclusais. 
Apresentam grandes vantagens em comparação com os polidores clássicos em forma de chama em termos de eficácia 
e durabilidade.

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 25.000 rpm. 

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 25.000 rpm.

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 160.000 rpm.

Desgaste dos pontos de fixação:
O ponto de ligação da barra de 
suporte ou do canal de injeção 
é  desgastado com o  Glaze Prep 
GP662. Não é  necessário um 
arrefecimento com água! Caso 
contrário, é  necessário secar 
a restauração antes da sinterização.



on the spot

Pré-polimento da superfície 
e superfície oclusal:
O novo Jota Swivel Polisher 
ZIR9863M é  ideal para um pré-
polimento da superfície oclusal. 
Após correções menores, o Swivel 
é  ideal para recuperar o  brilho 
e alisamento iniciais da superfície.

Polimento de alto brilho 
da superfície:
A superfície é, por fim, precisamente 
polida com o  Swivel ZIR9863F 
para se obter um alto brilho. Um 
polimento de alto brilho melhora 
a estabilidade do óxido de zircónio 
e  reduz a  abrasão do dente 
antagonista.

Resultado final

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 160.000 rpm.

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 10.000 - 12.000 rpm.

Velocidade recomendada:
A velocidade deve ser  
aprox. 10.000 - 12.000 rpm.

Correções para uma perfeita 
adaptação:
Para adaptações a  seguir ao 
processo de sinterização, tais 
como desgaste da margem ou 
pequenas correções visando 
uma perfeita adaptação, pode 
utilizar-se o Diamond Z850F. 
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ZIR9861M.RA.040

O Glaze Prep é  um corpo abrasivo multiuso 
em forma de esfera. É ideal para acabamento 
e  correção de superfícies, bem como para 
o desgaste de canais de fundição e correção 
de pontos de contacto. Este instrumento 
utiliza-se sem arrefecimento de água durante 
o processamento de óxido de zircónio.

 25.000 rpm

GP662.RA.035

Z833F.FG.023

Broca diamantada com granulação de 
aglomerado fi no tal como utilizada no Z833F. 
Este instrumento caracteriza-se por uma 
superfície muito lisa depois da preparação. 
A  forma cónica com ponta arredondada 
é ideal para o acabamento de margens.

 160.000 rpm

Z850F.FG.018

O novo Jota Swivel da série ZIR Gloss 
caracteriza-se por resultados perfeitos e uma 
longa vida útil. O Swivel verde escuro, com 
uma granulação diamantada média e  um 
aglomerado especialmente desenvolvido, 
é ideal para um pré-polimento da superfície 
oclusal.

 10.000 - 12.000 rpm

O Jota Swivel verde claro da série ZIR Gloss, com 
granulação diamantada fi na, pertence à fase 
fi nal do sistema de polidores. Este polidor 
diamantado é  utilizado, principalmente, 
para o polimento de alto brilho da superfície 
oclusal e  apresenta grandes vantagens em 
comparação como a forma clássica de chama.

 10.000 - 12.000 rpm

ZIR9861F.RA.040
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Broca diamantada com granulação de 
aglomerado diamantado fi no. No caso de 
instrumentos diamantados Z, é  utilizada 
uma granulação especial com ângulos muito 
regulares e superfícies planas para se conseguir 
resultados de corte efi cazes e  uma alta 
durabilidade. O instrumento em forma de esfera 
é ideal para pequenas correções de superfícies 
oclusais a seguir ao passo de sinterização.

 160.000 rpm


