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NexxZr® Shine
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Izstrādājuma informācija

NexxZr Shine ir divfāžu dimanta pulēšanas sistēma 
efektīvai zobu keramikas, piemēram, cirkonija  
oksīda, alumīnija oksīda, litija disilikāta vai stikla  
keramikas, pulēšanai. Stabila izmēra gumijas  
pulētāji ar dimanta daļiņām pārsteidz lietotājus to 
vienkāršās un efektīvās lietošanas dēļ. Tie  
nodrošina arī ilgu kalpošanas laiku un dabiska  
izskata spīdumu. Izmantojot NexxZr Shine,  
monolītām restaurācijām un restaurācijām ar  
uzliktiem un daļēji uzliktiem venīriem var izveidot 
vienmērīgu virsmu. Dažādu struktūru un virsmu  
optimālai pulēšanai ir pieejamas trīs īpaši  
pielāgotas formas: Twist17, Turn18 un Tip5. Šīs  
formas ir pieejamas gludu (1. fāze, iepriekšēja  
pulēšana) un spīdīgu (2. fāze, pulēšana līdz  
izteiktam spīdumam) slīpgraudu izmēros.
Šajā izstrādājumu līnijā ir iekļauta dimanta  
pulēšanas pasta NexxZr Shine Paste, kas ir  
piemērota visiem lietošanas veidiem. Tā noņem 
mikroskrāpējumus, nodrošinot izteiktu spīdumu un 
atspoguļojošu apdari.

Indikācija
Zobu keramikas, piemēram, cirkonija oksīda,  
alumīnija oksīda, litija disilikāta vai stikla keramikas, 
ekstraorālai pulēšanai.

Kontrindikācijas
 › Lietošana tieši pacienta mutē (intraorāli).
 › Visi citi pielietojumi, kas nav norādīti indikācijās.

Uzglabāšana un uzglabāšanas laiks
 › Uzglabāt sausā vietā bez putekļiem 2–28 °C 

temperatūrā.
 › Nepareizi uzglabāšanas apstākļi var saīsināt  

uzglabāšanas laiku un pasliktināt izstrādājuma 
pareizu darbību.

 › Pulēšanas pasta NexxZr Shine Paste jāaizver  
uzreiz pēc lietošanas.

 › Neizmantojiet bojātus pulētājus.
 › Izmantojiet ekstrakcijas ierīci, sejas masku un 

aizsargbrilles.
 › Izmantojiet tikai tādus instrumentus, kas ir  

atbilstošā tehniskā stāvoklī un kuriem veikta  
apkope. 

 › Pārliecinieties, ka instruments darbojas bez 
problēmām.

 › Pulētājs ir stingri jānostiprina urbšanas uzgalī.
 › Lai samazinātu instrumenta saplīšanas risku,  

rotācijas laikā jāizvairās no instrumenta  
liekšanas/kustības svārstībām.

 › Rotācijas laikā neļaujiet pulētājam rotēt vienā 
vietā pārāk ilgi, jo tas var izraisīt vietas sakaršanu.

 › Maksimāli pieļaujamā ātruma pārsniegšanas  
gadījumā pulētāji mēdz vibrēt. Tas var sabojāt 
pulētāju, izraisīt vārpstas locīšanos un/vai  
instrumenta salaušanu.

 › Pārmērīgs saskares spiediens var sabojāt  
restaurāciju un paātrināt pulēšanas galvas  
nodilumu.

 › Izmantojot NexxZr Shine Paste, ievērojiet pastas 
drošības datu lapas (DDL) informāciju.

 Brīdinājumi

Materiāla sastāvs 

Sastāvdaļas
Dimanta daļiņas, sintētiska gumija, palīgvielas un 
pildvielas
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Iepriekšēja pulēšana (1. fāze, gludums)
Keramikas restaurācijas tiek iepriekš pulētas ar  
gludiem NexxZr Shine pulētājiem (tumši pelēkiem). 

Pulēšana ar izteiktu spīdumu (2. fāze, spīdīgums)
Keramikas restaurāciju pulēšana līdz izteiktam  
spīdumam tiek veikta ar spīdīgiem NexxZr Shine 
pulētājiem (gaiši pelēkiem) vai dimanta pulēšanas 
pastu NexxZr Shine Paste un kazas spalvu suku. 

Apstrādes norādījumi
 › Optimālais ātruma diapazons: 

 7000 – 12 000 apgr./min.
 › Maksimālais ātrums: 20 000 apgr./min.
 › Maksimālais saskares spiediens:  2 N (200 g)
 › Uzlieciet rotējošos pulētājus tikai uz  

apstrādājamām virsmām.
 › Pulējiet ar vieglām kustībām, lai neizveidotu  

rievas.
 › Lietošanas laikā nodrošiniet pietiekamu putekļu 

atsūkšanu.

Tīrīšana
Kad restaurācija ir pilnībā nopulēta, notīriet to  
kārtīgi ar tvaika tīrītāju vai ultraskaņas vannā.



Ražotājs

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, ASV
Tālr. +1 253 214 0389
E-pasta adrese info@sagemax.
com

sagemax.com
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