
Informacja o produkcie

ZrO2 | Instrumenty do 
szlifowania  ZR
Specjalne instrumenty do gabinetów dentystycznych

W zależności od wskazania można zastoso-
wać instrument o odpowiedniej ziarnisto-
ści. Do trepanacji rekonstrukcji z ZrO2 
można zastosować najbardziej abrazyjne 
instrumenty o gruboziarnistym nasypie 
(pierścień zielono-biały). W celu dopasowa-
nia uzupełnienia można zastosować instru-
menty powodujące nieco mniejsze znosze-
nie materiału o ziarnistości normalnej 
(niebiesko-biały pierścień) lub drobnej 
(czerwono-biały pierścień). Specjalne 
instrumenty ZR fi rmy Komet są wręcz 
stworzone do precyzyjnej obróbki tlenku 
cyrkonu, a w przyszłości nie będzie można 
się bez nich obejść w codziennej praktyce. 

Atrakcyjny wygląd oraz dobre samopoczu-
cie są niezwykle ważne dla każdego czło-
wieka.Ogromną rolę w samoświadomości 
ludzkiej ogrywa zadbane i nieskazitelne 
uzębienie, dlatego też coraz bardziej popu-
larne stają się estetyczne rekonstrukcje 
protetyczne w kolorze zębów naturalnych. 

Dwutlenek cyrkonu (ZrO2) – w kręgach 
fachowych zwany po prostu tlenkiem cyr-
konu  - jest niezawodny i trwały, jednak 
trudny do obróbki. Szlifowanie łączników 
ceramicznych, trepanacja lub dopasowanie 
rekonstrukcji ceramicznych wykonanych z 
ZrO2 to codzienne wyzwania lekarza denty-
sty. Po przeprowadzeniu szeregu testów 
opracowano instrumenty ZR, pozwalające 
sprostać tym zadaniom. Specjalny rodzaj 
wiązania ziaren diamentu sprawia, że 
instrumenty te charakteryzują się znacznie 
większą trwałością i wydajnością w zakre-
sie znoszenia materiały niż inne narzędzia 
tego typu.  
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Zastosowanie 

1. Łatwe dopasowywanie korony z ZrO2  
przy użyciu ZR862.314.016.

2. Szybka trepanacja przy użyciu specjal-
nego wiertła o okrągłym kształcie  
ZR6801.314.010/014.
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Wskazówka:
Do usuwania rekonstrukcji z ZrO2 zale-
camy przecinak do koron z dwutlenku 
cyrkonu (zdjęcie 3):

nasyp gruboziarnisty nasyp średnioziarnisty

  ZR850.314.016

  ZR6801.314.010

  ZR6801.314.014

  ZR6881.314.012

  ZR6801L.315.014

  ZR6881.314.016

  ZR6856.314.025

  ZR6830L.314.014

  ZR6379.314.014

  ZR6390.314.016

  ZR6379.314.023

  ZR6807.314.016

  ZR6850.314.016

  ZR6801L.314.018   ZR862.314.016

  ZR379.314.014

  ZR863.314.014

  ZR379L.315.014

  ZR801L.315.012

  ZR801L.315.014

  ZR390L.315.014

  ZR972.314.020

  ZR8881.315.016

  ZR8850.314.016

  ZR8801L.315.008

  ZR8863.314.014

  ZR8379.314.014

  ZR8801L.315.010

  ZR8801L.315.014

  ZR8801L.315.018

  ZR8379L.315.014

  ZR8379L.315.023

  ZR8390L.315.014

  ZR8972.314.020

new

new

new

new

nasyp drobnoziarnisty

Instrumenty polerujące zawierające 
ziarna diamentowe przeznaczone 
do polerowania ceramiki o wysokiej 
wytrzymałości (np. ZrO2)  

Do ostatecznego polerowania 
polecamy Set 4622:

przecinak do koron

  4ZR.314.012

  4ZR.314.014

Wskazówki dot. stosowania:

• Optymalna liczba obrotów wynosi 
(160.000 min-1.

• Ponieważ wyższy moment obrotowy 
(w porównaniu z tradycyjną turbiną) 
pozwala na bardziej efektywną obróbkę  
ZrO2, zaleca się stosowanie czerwonej 
kątnicy.   

• Szczególnie przy trepanacji należy sto-
sować maksymalne chłodzenie sprayem 
wodnym (co najmniej 50 ml/min.)

• Pracować stosując wyłącznie niewielki 
nacisk (<2N). 

 


