
O especialista em processamento de óxido de zircônio

 › Aquecimento reduzido 
 › Ausência de produção de faísca na rotação recomendada
 › Arrefecimento por água é desnecessário
 › Risco minimizado de criação de microfissuras no  

 processamento a seco
 › Pressão de trabalho reduzida
 › Número reduzido de rotações 
 › Longa vida útil
 › Desgaste rápido de material
 › Rotação cêntrica isenta de vibrações
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SZ601 A esfera é ideal para tra-
balhar superfícies oclusais.

SZ623 A roda é a forma mais 
indicada para efetuar o desgaste 
mais grosseiro, necessário em 
elementos de pontes.

SZ638 O abrasivo cilíndrico é 
utilizado para conseguir uma 
adaptação perfeita da estrutura 
ao dente preparado.

SZ638 O cilindro é ainda indica-
do para arredondar superfícies 
vestibulares.

SZ652R O abrasivo cônico é um 
verdadeiro allrounder e ideal 
para o processamento de  
margens e de superfícies  
vestibulares. 

SZ660 A fim de conseguir a 
forma anatômica correta dos 
bordos incisais, utiliza-se o  
instrumento em forma de  
granada.

SZ667 A forma de bola rugby 
é a mais indicada para moldar 
superfícies palatinais, bem como 
superfícies linguais de dentes 
anteriores.

SZ722 A fim de separar espaços 
interdentários e ainda para  
efetuar um desgaste efetivo e 
suave de material, recomen-
da-se a forma de lente.

SZ736 O cone invertido é ext-
remamente útil para o trabalho 
em espaços interdentários e 
superfícies oclusais.

AD120 Todos os instrumentos 
abrasivos JOTA Zirconflex podem 
ser afiados e adaptados às suas 
necessidades especificas, rapida-
mente e de um modo simples, 
utilizando o afiador JOTA para 
instrumentos abrasivos.

No material dióxido de zircônio, encontramos a combi-
nação ideal das seguintes propriedades: elevada  
estabilidade, resistência à fractura, elevada estética e  
biocompatibilidade, o que o torna indicado para a  
utilização em medicina dentária. Estas propriedades 
devem-se á estrutura mineralógica do óxido de zircônio. 
No entanto, esta mesma estrutura é também responsá-
vel pela extrema sensibilidade do material durante o seu 
processamento. Do ponto de vista do técnico o processa-
mento deve ser tão rápido e simples quanto possível, e 
simultaneamente deve existir reduzido desenvolvimento 
de calor e a superfície deve permanecer lisa e isenta de 
microfissuras. O JOTA Zirconflex oferece a solução ideal, 
desenvolvida exclusivamente para o acabamento de  
dióxido de zircônio. Mesmo na ausência de arrefecimento 
por irrigação, há um desenvolvimento mínimo de tem-
peratura o que evita uma transição de estado, nociva ao 
material. O desgaste de material efetua-se de um modo 
suave e rápido, com reduzida pressão de contato, de modo 
que a probabilidade de se desenvolverem microfissuras é 
mínima. O Zirconflex é o instrumento ideal para o acaba-
mento de dióxido de zircônio sinterizado.

Imagem de dióxido de zircônio processado com Zirconflex, 
no microscópio eletrônico com ampliação de 1000x. Tor-
na-se evidente um perfil de superfície muito regular e liso, 
sem qualquer microfissura. Esta superfície possui a  
estrutura ideal e está apta para o revestimento com mate-
rial de estratificação.

O trabalho em dióxido de zircônio com JOTA Zirconflex oferece a meu ver 
bastantes vantagens. Mesmo exercendo reduzida pressão de contato e com 
um número reduzido de rotações, o Zirconflex efetua um desgaste efetivo 
de material. A superfície resultante é lisa e perfeitamente preparada para o 
revestimento. A vantagem principal é todavia, a reduzida produção de calor 
durante o processamento a seco do dióxido de zircônio, e a resultante ausên-
cia de indução de microfissuras. ZTM Volker Brosch 

JOTA zirconflex produto concorrente

10μm 10μm



on the spot

 SWISS MADE

jota product line
ZIRCONFLEX

35000–50000

SZ601.HP.035

31000–44000

SZ602.HP.040

21000–29000

SZ623.HP.060

50000–70000

SZ638.HP.025

35000-50000

SZ652R.HP.035

  Representante JOTA
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JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, www.jota.ch  SWISS MADE

28000–44000

SZ660.HP.040

35000–50000

SZ667.HP.035

25000–35000

SZ732.HP.050

19000–27000

SZ736.HP.065

7000-10000

SZ722.HP.180

JOTA Zirconflex Kit
As formas mais correntes/importantes, utilizadas, encon-
tram-se desde já disponíveis num prático Kit. A Ivoclar  
Vivadent recomenda os instrumentos abrasivos JOTA Zircon-
flex para o processamento dos seus materiais IPS e.max  
e ZIrCAD (dióxido de zircônio).


