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Instrucțiuni de utilizare

NexxZr® Shine
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Informații despre produs

NexxZr Shine este un sistem de lustruire diamantat 
în două etape pentru lustruirea eficientă a  
ceramicii dentare, cum ar fi ceramica pe bază de 
oxid de zirconiu, oxid de aluminiu, disilicat de litiu 
sau sticlă. Instrumentele de lustruit din cauciuc  
impregnat cu diamante, stabile dimensional,  
impresionează utilizatorii printr-o manipulare  
simplă și eficientă. De asemenea, au o durată de 
exploatare îndelungată și oferă o strălucire cu  
aspect natural. NexxZr Shine realizează o suprafață 
uniformă atât pentru restaurările monolitice, cât și 
pentru restaurările fațetate și parțial fațetate. Sunt 
disponibile trei forme special adaptate, pentru  
lustruirea optimă a diferitelor structuri și suprafețe: 
Twist17, Turn18 și Tip5. Aceste forme sunt  
disponibile cu o granulație netedă (faza 1, pre- 
lustruire) și una pentru luciu (faza 2, lustruire  
pentru un grad ridicat de luciu).
Gama de produse este completată de pasta de 
lustruit diamantată NexxZr Shine Paste, adecvată 
pentru toate tipurile de utilizare. Aceasta netezește 
micro-zgârieturile, realizând un finisaj de oglindă, 
cu grad ridicat de luciu.

Indicație
Lustruirea extraorală a ceramicilor dentare, cum ar 
fi ceramica pe bază de oxid de zirconiu, oxid de 
aluminiu, disilicat de litiu sau sticlă.

Contraindicații
 › Utilizarea directă în cavitatea bucală a  

pacientului (intraorală)
 › Orice alte utilizări care nu sunt enumerate la  

indicații

Depozitare și termen de valabilitate
 › A se păstra într-un loc uscat, ferit de praf, la 

2–28°C.
 › Condițiile de depozitare incorecte pot scurta 

durata de valabilitate și pot afecta funcționarea 
corectă a produsului.

 › Pasta de lustruit NexxZr Shine Paste trebuie  
închisă imediat după utilizare.

 › Nu utilizați instrumente de lustruit deteriorate.
 › Utilizați o unitate de extracție și purtați o mască 

facială și ochelari de protecție.
 › Utilizați doar piese de mână aflate într-o stare 

tehnică adecvată și care au fost întreținute  
corespunzător. 

 › Asigurați-vă că unitatea de acționare a piesei de 
mână funcționează corespunzător.

 › Instrumentul de lustruit trebuie să fie blocat 
bine în piesa de mână.

 › Pentru a reduce riscul de rupere a  
instrumentului, evitați înclinarea/mobilizarea în 
timpul rotației.

 › În timpul rotației, nu poziționați instrumentul de 
lustruit în același loc timp îndelungat, deoarece 
acest lucru poate duce la supraîncălzirea  
localizată.

 › Instrumentele de lustruit au tendința să vibreze 
dacă se depășește viteza maximă admisă. Acest 
lucru poate deteriora instrumentul de lustruit, 
poate duce la îndoirea tijei și/sau ruperea  
instrumentului.

 › Presiunea de contact excesivă poate provoca 
deteriorarea restaurării, precum și uzura  
accelerată a capului instrumentului de lustruit.

 › Când utilizați NexxZr Shine Paste, respectați Fișa 
cu date de securitate (SDS) a pastei.

 Avertizări!

Compoziția materialului 

Componente
Particule de diamant, cauciuc sintetic, excipienți și 
agregate
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Instrucțiuni de utilizare

Pre-lustruire (faza 1, netedă)
Pre-lustruiți restaurările ceramice cu ajutorul  
instrumentelor de lustruit NexxZr Shine netede (gri 
închis). 

Lustruirea pentru un grad ridicat de luciu (faza 2, 
luciu)
Realizați lustruirea pentru un grad ridicat de luciu a 
restaurărilor din ceramică cu ajutorul instrumentelor 
de lustruit NexxZr Shine pentru luciu (gri deschis) 
sau cu ajutorul pastei de lustruit diamantate  
NexxZr Shine Paste împreună cu o perie din păr de 
capră. 

Instrucțiuni de prelucrare:
 › Interval de viteză optimă: 7,000 – 12,000 rpm
 › Viteză maximă: 20,000 rpm
 › Presiune maximă de contact:  2 N (200 g)
 › Așezați instrumentele de lustruit aflate în rotație 

numai pe suprafața care trebuie prelucrată.
 › Lustruiți cu mișcări delicate, pentru a evita  

formarea de șanțuri.
 › Asigurați extracția suficientă a prafului în timpul 

utilizării.

Curățarea
După lustruirea completă a restaurării, curățați-o 
bine cu jet de abur sau într-o baie cu ultrasunete.



Producător

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

sagemax.com
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