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Informacje na temat produktu

NexxZr Shine to dwufazowy diamentowy system 
do skutecznego polerowania ceramiki dentystycznej, 
m.in. tlenku cyrkonu, tlenku glinu, dwukrzemianu 
litu i tworzywa szklano-ceramicznego. Stabilne  
wymiarowo gumki polerskie z nasypem  
diamentowym zachwycają łatwością użytkowania 
i skutecznością. Dodatkowo charakteryzują się  
długą żywotnością i zapewniają naturalnie  
wyglądający połysk. NexxZr Shine tworzy jednolitą 
powierzchnię zarówno w przypadku uzupełnień 
monolitycznych, jak i licowanych lub częściowo  
licowanych. Gumki polerskie są dostępne w trzech 
specjalnie przystosowanych kształtach  
gwarantujących optymalne polerowanie różnych 
struktur i powierzchni: Twist17, Turn18 i Tip5. Dla 
każdego kształtu dostępna jest ściernica do  
wygładzania (faza 1, polerowanie wstępne) i  
nadawania połysku (faza 2, polerowanie na wysoki 
połysk).
Gamę produktów uzupełnia diamentowa pasta  
polerska NexxZr Shine Paste odpowiednia do 
wszystkich zastosowań. Usuwa mikrozarysowania, 
dzięki czemu powierzchnia zyskuje wysoki, niemal 
lustrzany połysk.

Wskazania
Polerowania ceramiki dentystycznej, m.in. tlenku 
cyrkonu, tlenku glinu, dwukrzemianu litu i tworzywa 
szklano-ceramicznego, poza jamą ustną.

Przeciwwskazania
 › Stosowanie bezpośrednio w ustach pacjenta 

(wewnątrz jamy ustnej)
 › Wszystkie inne przypadki, które nie zostały  

wymienione we wskazaniach

Przechowywanie i okres przydatności
 › Przechowywać w suchym, pozbawionym pyłu 

miejscu w temperaturze 2–28°C.
 › Przechowywanie w nieprawidłowych warunkach 

może skrócić okres przydatności produktu 
i zmniejszyć jego skuteczność.

 › Opakowanie z pastą polerską NexxZr Shine  
Paste należy zamknąć natychmiast po użyciu.

 › Nie używać uszkodzonych gumek polerskich.
 › Używać wyciągu, maski na twarz i okularów 

ochronnych.
 › Używać wyłącznie uchwytów w dobrym stanie 

technicznym, które były poddawane serwisowaniu. 
 › Upewnić się, że napęd uchwytu pracuje bez 

problemów.
 › Gumka polerska musi być pewnie zablokowana 

w uchwycie.
 › Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia narzędzia, 

unikać przechylania/dociskania podczas  
obracania.

 › Gdy narzędzie obraca się, nie pozostawiać  
gumki polerskiej zbyt długo w jednym miejscu, 
ponieważ może to prowadzić do miejscowego 
przegrzania.

 › W przypadku przekroczenia maksymalnej  
dopuszczalnej prędkości gumki polerskie  
zwykle zaczynają drgać. Może to doprowadzić 
do uszkodzenia gumki polerskiej, wygięcia  
trzpienia i/lub uszkodzenia narzędzia.

 › Nadmierny nacisk może skutkować  
uszkodzeniem uzupełnienia oraz  
przyspieszeniem zużywania się głowicy  
polerującej.

 › Podczas używania pasty NexxZr Shine Paste 
przestrzegać jej karty charakterystyki (SDS).

 Ostrzeżenia!

Skład materiałowy 

Składniki
Drobiny diamentowe, guma syntetyczna,  
rozczynniki i kruszywa
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Instrukcja stosowania

Polerowanie wstępne (faza 1, wygładzanie)
Wypolerować wstępnie uzupełnienia ceramiczne 
za pomocą (ciemnoszarych) gumek polerskich 
NexxZr Shine do wygładzania. 

Polerowanie na wysoki połysk (faza 2, nadawanie 
połysku)
Wypolerować uzupełnienia ceramiczne na wysoki 
połysk za pomocą (jasnoszarych) gumek  
polerskich NexxZr Shine do nadawania połysku lub 
diamentowej pasty polerskiej NexxZr Shine Paste 
i szczoteczki z koziego włosia. 

Instrukcje dotyczące użytkowania:
 › Optymalny zakres prędkości:  

 7000 – 12 000 obr./min
 › Maksymalna prędkość: 20 000 obr./min
 › Maksymalny nacisk:  2 N (200 g)
 › Obracające się gumki polerskie przykładać  

wyłącznie do powierzchni, które mają zostać 
poddane obróbce.

 › Polerować łagodnymi ruchami, aby uniknąć  
powstawania rowków.

 › Zapewnić odpowiednie odprowadzanie pyłu 
podczas użytkowania.

Czyszczenie
Po zakończeniu polerowania uzupełnienia  
dokładnie je oczyścić za pomocą wytwornicy pary 
lub w kąpieli ultradźwiękowej.



Producent

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