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Termékinformációk

A NexxZr Shine egy kétfázisú, gyémánt  
polírozórendszer, amely fogászati kerámiák (pl.  
cirkónium-oxid, alumínium-oxid, lítium-diszilikát 
vagy üvegkerámia) hatékony polírozására alkalmas. 
A stabil, gyémántot tartalmazó gumipolírozók  
egyszerű és hatékony használatukkal lenyűgözik 
felhasználóikat. Hosszú élettartamot és természetes 
hatású ragyogást biztosítanak. A NexxZr Shine  
egységes felszínt biztosít a monolitikus, héjazott és 
részlegesen héjazott fogpótlások számára  
egyaránt. A különféle struktúrák és felszínek  
optimális polírozása érdekében háromféle,  
speciálisan kialakított formában kapható: Twist17, 
Turn18 és Tip5. Ezek a formák simító (1. fázis,  
előpolírozás) és fényező (2. fázis, magasfényű 
polírozás) szemcsemérettel kaphatók.
A termékválasztékot a NexxZr Shine Paste egészíti 
ki, amely minden alkalmazásra megfelelő.  
Eltávolítja a mikrokarcolásokat és magasfényű,  
tükörfényes felületet hoz létre.

Javallatok
Fogászati kerámiák (pl. cirkónium-oxid,  
alumínium-oxid, lítium-diszilikát vagy üvegkerámia) 
szájüregen kívüli (extraorális) polírozása.

Ellenjavallatok
 › A páciens szájában történő (intraorális)  

felhasználás
 › Minden egyéb alkalmazás, amely nem szerepel 

a javallatok között

Tárolás és eltarthatóság
 › Száraz, pormentes helyen tárolja 2–28°C között.
 › A nem megfelelő tárolási körülmények  

megrövidíthetik a termék élettartamát, továbbá 
károsíthatják a termék megfelelő működését.

 › A NexxZr Shine Paste polírpasztát használat után 
azonnal le kell zárni.

 › Ne használjon sérült polírozóeszközöket.
 › Használjon elszívót, továbbá viseljen maszkot és 

védőszemüveget.
 › Csak akkor használjon kézidarabot, ha az  

megfelelő technikai állapotban van és  
megfelelően karbantartott. 

 › Győződjék meg róla, hogy a kézidarab  
meghajtása zavartalan.

 › A polírozóeszközt biztonságosan kell rögzíteni a 
kézidarabban.

 › A törési kockázat mérséklése érdekében ne  
billentse/ne emelje meg a forgó mozgást végző 
műszert.

 › Ne hagyja túl sokáig forogni a polírozóeszközöket 
ugyanazon a ponton, mert ez lokális  
túlmelegedést okozhat.

 › Ha túllépi a maximális megengedett sebességet, 
a polírozóeszközök hajlamosak vibráló mozgásra. 
Ez károsíthatja a polírozóeszközt; meghajolhat a 
műszer nyele és/vagy eltörhet a műszer.

 › A túl nagy mértékű érintkezési nyomás  
károsíthatja a fogpótlást és felgyorsíthatja a 
polírozófej kopását is.

 › A NexxZr Shine Paste használata során vegye  
figyelembe a Biztonsági Adatlapon (SDS)  
leírtakat.

 Figyelmeztetések

Anyagösszetétel 

Összetevők
Gyémántrészecskék, szintetikus gumi,  
segédanyagok és adalékanyagok
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Használati útmutató

Előpolírozás (1. fázis: elsimítás)
A kerámia fogpótlások polírozását simító NexxZr 
Shine polírozóval kell végezni (sötétszürke). 

Magasfényű polírozás (2. fázis: fényezés)
A kerámia fogpótlások magasfényű polírozását  
fényező NexxZr Shine polírozókkal (világosszürke) 
kell elvégezni, vagy pedig használjon NexxZr Shine 
Paste polírozópasztát és kecskeszőr kefét. 

A feldolgozással kapcsolatos útmutatás:
 › Optimális sebességtartomány:
 ›  7,000 – 12,000 rpm
 › Maximális sebesség: 20,000 rpm
 › Maximális kontaktnyomás:  2 N (200 g)
 › Csak forgó polírozókat helyezzen a kezelendő 

felületre.
 › A barázdaképződés elkerülése érdekében  

finom mozdulatokkal végezze a polírozást.
 › Használat közben biztosítsa a keletkező por 

megfelelő elszívását.

Tisztítás
Miután teljesen elvégezte a fogpótlás polírozását, 
alaposan tisztítsa meg gőztisztítóval vagy  
ultrahangos kádban.



Gyártó

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
T +1 253 214 0389
E info@sagemax.com

sagemax.com
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