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Tuotetiedot

NexxZr Shine on kaksivaiheinen  
timanttikiillotusjärjestelmä hammaskeraamien,  
kuten zirkoniumoksidikeraamien, alumiinioksidi
keraamien, litiumdisilikaattikeraamien tai lasi
keraamien, tehokkaaseen kiillotukseen. Timantti 
infusoidut kumikiillotuskärjet ovat vakaita, ja niiden 
käyttö on helppoa ja tehokasta. Niillä on pitkä  
käyttöikä, ja ne antavat hammaskeraameille  
luonnollisen kiillon. NexxZr Shine kiillotustahnalla 
voidaan luoda monoliittisiin, pinnoitettuihin ja  
osittain pinnoitettuihin restauraatioihin yhtenäinen 
pinta. Saatavilla on kolme erilaista muotoa erilaisten 
rakenteiden ja pintojen tehokkaaseen kiillotukseen: 
Twist17, Turn18 ja Tip5. Nämä muodot ovat  
saatavilla tasaisina (vaihe 1, esikiillotus) ja kiiltävinä 
(vaihe 2, huippukiillotus).
Tuotevalikoimaa on täydennetty  
NexxZr Shine timanttikiillotustahnalla, joka  
soveltuu kaikkiin käyttökohteisiin. Se poistaa pienet 
naarmut ja tekee pinnasta huippukiiltävän.

Indikaatiot
Tuotetta käytetään hammaskeraamien, kuten  
zirkoniumoksidikeraamien, alumiinioksidi
keraamien, litiumdisilikaattikeraamien tai lasi
keraamien, tehokkaaseen kiillotukseen.

Vasta-aiheet
 › Materiaalia ei ole hyväksytty käytettäväksi  

potilaan suussa (intraoraalisesti).
 › Kaikki muu käyttö, jota ei ole mainittu  

käyttöaiheissa, on kielletty.

Säilytys ja käyttöikä
 › Säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa 

2–28 °C:n lämpötilassa.
 › Virheelliset säilytysolosuhteet voivat lyhentää 

tuotteen käyttöikää ja vaikuttaa tuotteen  
toimivuuteen.

 › NexxZr Shine kiillotustahna on suljettava heti 
käytön jälkeen.

 › Älä käytä vaurioituneita kiillotuskärkiä.
 › Käytä pölynpoistojärjestelmää, kasvomaskia ja 

suojalaseja.
 › Käytä vain huollettuja käsikappaleita, jotka ovat 

asianmukaisessa teknisessä kunnossa. 
 › Varmista, että käsikappaleen käyttölaite toimii 

asianmukaisesti.
 › Kiillotuskärjen on oltava lukittu pitävästi  

käsikappaleeseen.
 › Älä kallista/vipua laitetta pyörimisliikkeen  

aikana, jotta se ei rikkoudu.
 › Älä pidä kiillotuskärkeä samassa kohdassa liian 

kauan, sillä seurauksena voi olla paikallinen  
ylikuumentuminen.

 › Kiillotuskärjet alkavat väristä, jos niiden suurin 
sallittu nopeus ylittyy. Tämä voi johtaa  
kiillotuskärjen vaurioitumiseen, varren  
taipumiseen ja/tai laitteen rikkoutumiseen.

 › Liian suuri kosketuspaine voi vaurioittaa  
restauraatiota ja nopeuttaa kiillotuspään  
kulumista.

 › Huomioi NexxZr Shine kiillotustahnan käytössä 
käyttöturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut  
tiedot.

 Varoitukset

Materiaalin koostumus 

Ainesosat
Timanttipartikkelit, synteettinen kumi, apuaineet ja 
aggregaatit
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Esikiillotus (vaihe 1, tasainen)
Keraamiset restauraatiot esikiillotetaan tasaisilla 
NexxZr Shine kiillotuskärjillä (tummanharmaa). 

Huippukiillotus (vaihe 2, kiiltävä)
Keraamisten restauraatioiden huippukiillotus  
suoritetaan kiiltävillä NexxZr Shine kiillotuskärjillä 
(vaaleanharmaa) tai NexxZr Shine timanttikiillotus
tahnalla ja vuohenkarvaharjalla. 

Käsittelyrajoitukset
 › Ihanteellinen nopeusalue: 7 000–12 000 rpm
 › Maksimikierrosnopeus: 20 000 rpm
 › Maksimikosketuspaine:  2 N (200 g)
 › Aseta pyörivät kiillotuskärjet käsiteltävälle  

pinnalle.
 › Kiillota kevyin liikkein, jotta pintaan ei synny uria.
 › Varmista riittävä pölynpoisto käytön aikana.

Puhdistus
Kun restauraatio on kokonaan kiillotettu, puhdista 
se huolellisesti höyrypesurilla tai ultraäänikylvyssä.



Valmistaja:

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

sagemax.com
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