
Corecţii morfologice pentru dintele de porţelan: 

CCoorreeccţţiiii  mmoorrffoollooggiiccee  ccuu  vvâârrff  ddee  ddiiaammaanntt  ssaauu  ccaarrbboorruunndd..  

             ▼ 

ŞŞlleeffuuiirreeaa  ccuu  ccoonnuurriillee  NNoorriittaakkee  

             ▼ 

LLuussttrruuiirreeaa  ccuu  NNoorriittaakkee  PPeeaarrll  SSuurrffaaccee  ((CC))  

             ▼ 

CCooaacceerreeaa  ggllaazzuurriiii  //  AAuuttooggllaazzuurraarree  

             ▼ 

LLuussttrruuiirreeaa  ccuu  NNoorriittaakkee  PPeeaarrll  SSuurrffaaccee  ((FF))    

((ccuu  eexxcceeppttiiaa  ccoolloorraarriiii  eexxtteerrnnee))  

Tipuri: 

SS  ––VVeerrddee  --  ((mmiicc,,  ffiinn))    

SS  --  GGaallbbeenn  --  ((mmiicc,,  mmeeddiiee))    

LL  ––GGaallbbeenn    ––  ((mmaarree,,  mmeeddiiee))  

LL  ––  RRoossuu  ––  ((mmaarree,,  ggrroossiieerr))  

Conţinut:  
100 bucăţi cu o mandrină 

 

 
 

 
Con abraziv pentru prelucrare 

 
    Conul abraziv Noritake este o hârtie abrazivă, foarte practică în şlefuirea: dintelui de porţelan, dintelui de răşină, şi metale.  
    

 Calităţi: 

• Poate fi folosit într-o varietate mare de prelucrări. 

• Face ca şlefuirea suprafeţelor curbate să fie mai uşoară datorită formei sale. 

• Garantează o finisare perfectă. 
 

Instrucţiuni: 

11..    PPeennttrruu  ddiinnţţii  ddee  ppoorrţţeellaann  ssii  aaccrryyllaatt..  (S-Verde, S-Galben) 

22..    PPeennttrruu  pprrootteezzăă  aaccrryylliiccăă..   După o prelucrare cu freza extra dură, în continuare se foloseşte   L-Roşu pentru şlefuire. 

33..    PPeennttrruu  mmeettaallee  dduurree  ccaa  ppuunnţţiillee  sscchheelleettaattee..  După o prelucrare cu freza din carborund se foloseşte în continuare pentru şlefuire L-Roşu şi L-Galben. 

44..    PPeennttrruu  mmeettaallee  mmooii  ccaa  aalliiaajjuull  PPaallaaddiiuumm..  După o prelucrare cu freza din carborund se foloseşte în continuare pentru şlefuire L-Galben. 

Note:  Ataşaţi conul până la o distanţă de 2mm de mandrină. Faceţi un test să vedeţi dacă este bine centrată şi fixată mandrina.  
 

Precauţii: 

• A nu se folosi decât pentru şlefuirea protezelor dentare.  

• Introduceţi complet mandrina în orificiu, de asemenea asiguraţi-vă că mandrina este bine prinsă în orificiu. 

• Viteza recomandată este de 8.000-12.000 rpm. 

• Nu uitaţi să purtaţi ochelari de protecţie pentru a evita posibilele răniri ale ochilor. 

• A se păstra într-un loc uscat, întunecos, pentru a evita deteriorarea din cauza umidităţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noritake Meister Finish – fibra de alumina pentru lustruire 
 

 Fibrele de alumină sunt un material al erei spaţiale. Noritake a colaborat cu una din universităţile de vârf din Japonia pentru a dezvolta un 

material de lusruire pe bază de fibre de alumină. Noritake Meister Finish este o premieră mondială, prima ustensilă de lustru realizată din acest 

material al erei spaţiale. 

 

 Caracteristici: 
1. Materialul are o densitate foarte mare, de aceea lustruieşte foarte bine. 

2. Meister Finish nu zgârie suprafaţa restaurării aşa cum fac majoritatea instrumentelor de lustru, permiţând obţinerea unor suprafeţe mai fine. 

3. Suprafaţa vârfului nu se încarcă. 

4. Fibrele de alumină sunt întrepătrunse şi dispuse divergent realizând o structură solidă, care nu se fracturează nici nu se ciobeşte. 

5. Se încălzesc destul de greu în timpul folosirii. 

 

Aplicaţii: 
1. Şanţuri pe faţa ocluzală a restaurărilor metalice: pentru a obţine forme anatomice mai rotunjite înainte de lustruirea finală. Puteţi ascuţi vârful pe 

o suprafaţă abrazivă diamantată (fig. 1, 2). 

2. Pe faţa interioară a restaurărilor metalo-ceramice sau integral metalice: pentru îndepărtarea plusurilor şi potrivirea adaptării. 

3. Suprafaţa găurii de acces a unei coroane pe implant: pentru îndepărtarea plusurilor şi lărgirea găurii. Folosind o suprafaţă abrazivă diamantată se 

poate ajusta diametrul instrumentului pentru a se potrivi cu cel al găurii. 

4. Colereta metalică: pentru curăţirea acesteia. 

5. Faţa dentală a RCR: pentru îndepărtarea plusurilor. 

 

Tipuri:  Culoare  Tip 
 BBrruunn  grosier 

  AAllbbaassttrruu  mediu 

 RRooşşuu  fin  


