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on the spot

“Não é à toa que chamamos a turbina de alta rotação 
de “caneta de alta rotação”. A empunhamos como 
uma caneta, e, como quem desenha sobre o papel, 
desenhamos sobre a estrutura dentária. Cortes e 
desgastes preparam e modelam nossos objetivos. 
Não é de se estranhar então, que a precisão do traço 
e sua regularidade sejam dependentes da ponta que 
trabalha. Jota com 105 anos de experiência significa 
o prazer e a diferença em instrumentos rotatórios 
de corte. Precisão suíça alinhando técnica e arte nas 
preparações dentárias 
Simplesmente clássico“

Dr. Kina

Kit 1716

Kit 1717



on the spot on the spot

Este Start Kit apresenta uma série introdutória de cinco 
pontas diamantadas para preparo de coroa total. Como todo 
Kit, ela é uma sugestão para desenvolver de forma racional 
preparações dentárias para restaurações clássicas. A partir 
desta série, sugiro que você, de acordo com suas preferências 
e necessidades complemente e personalize seu Kit. 

Bons preparos e divirta-se!

Dr. Sidney Kina

Quando estamos realizando um preparo dentário que precisa, por exemplo de 1,5mm de desgaste dentário (coroas metalocerâmicas ou coroas de ZrO2), faça os sulcos 
ligeiramente menos profundos ao total pretendido. Isto é importante porque no momento da união dos sulcos de orientação, sempre precisamos aprofundar ligeira-
mente o desgaste final para planificação e regularização da superfície dentária.

 

Dica:

Ponta diamantada cilíndrica com 1,5mm de diâmetro com ponta ogival. Utilizada para criar sulcos de orientação com dois objetivos: 

1. Orientação anatômica (fazendo sulcos paralelos as diferentes inclinações da anatomia dentária). 
2. Controle da quantidade de desgaste (calibrando a profundidade do sulco a partir da referência do diâmetro de 1,5mm).

Esta ponta diamantada também é utilizada para os grandes desgastes, por exemplo a união dos sulcos de orientação.

Passo 1 – 3146 (881.FG.014) 

Passo 2 – 3203 (859.FG.012)

Ponta com formato de Agulha utilizada para o acesso ou slice 
das faces proximais mesial e distal.

Passo 3 – 3139 (850.FG.021)

Ponta diamantada tronco-cônica de término arredondado com ân-
gulo de 3° para o desenho das inclinações corretas do preparo 
dentário (Princípios de retenção e estabilidade).

Para o ângulo correto, 
mantenha a ponta  
diamantada sempre 
paralela ao eixo de 
inserção proposto no 
preparo dentário.

 

Passo 4 – 3118 (830.FG.023) Passo 5 – 3146F (881F.FG.014)

Ponta diamantada em forma de chama para desgaste da  
face palatina.

Ponta diamantada de acabamento, cilíndrica com 1,5mm de diâ-
metro com ponta ogival. Utilizada para acabamento da superfície 
do preparo dentário e para finalização do término cervical (Desen-
ho chanfrado).

Para um acabamen-
to e polimento mais 
fácil da superfície-
dentária, indica-se sua
utilização em contra
-ângulo multiplicador 
(1:4,5 ou 1:5) em 
caneta de baixa ro-
tação (micromotor).
 

Dica:

Dica:

Resultado Final

jota kit 1716+1717
STARTER KIT COROA TOTAL  
BY DR. SIDNEY KINA

 SWISS MADE  SWISS MADE



on the spot

 SWISS MADE

jota kit 1716+1717
STARTER KIT COROA TOTAL  
BY DR. SIDNEY KINA

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 MADECE

 0
40

8

3118 - (830.FG.023) 

3139 - (850.FG.021)

3203 - (859.FG.012)

LIGUE E GARANTA O SEU NO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DA SUA PREFERÊNCIA.

speedgraph.com

Telefone: 0800 774 7900 
www.gutierreodonto.com.br

Estado: PR
Cidade: Curitiba
Telefone: (41) 3232-1022

Estado: MG
Cidade: Belo Horizonte
Telefone: (31) 3201-5240
dentaltiradentes.com.br

Estado:GO
Cidade: Goiânia
Telefone: (62) 3223-0502
www.dentalferreira.com.br

Estado:SP
Cidade: Araraquara
Telefone: (16) 3336-6164
www.multydental.com.br

Estado: RS
Cidade:Porto Alegre
Telefone: (51) 3083-5100
www.dentalweb.com.br

Estado: RS
Cidade:Caxias do Sul
Telefone: (54) 3223-0811
Telefone: (54) 3223-1531

Estado: SP
Cidade: Sorocaba
Telefone: (15) 3233-2045
www.dentalcirurgica.com.br

www.suryadental.com.br
Telefone: 0800 602 1717
Maringá (PR) 0800 600 1935
Curitiba (PR) 0800 600 1043

3146 - (881.FG.014)

3146F - (881F.FG.014)

Dental Globo
Telefone: (62) 3294-4737
www.dentalglobo.net


