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Informacija apie gaminį

„NexxZr Shine“ yra dviejų fazių deimantinio  
poliravimo sistema, skirta veiksmingam dantų  
keramikos, pvz., cirkonio oksido, aliuminio oksido, 
ličio disilikato arba stiklo keramikos, poliravimui. 
Naudotojai lieka sužavėti pastovių matmenų  
guminiais poliravimo įrankiais su deimantų  
dalelėmis, nes juos paprasta ir veiksminga naudoti. 
Juos naudojant užtikrinamas ilgas eksploatacijos 
laikas ir natūralus spindesys. Naudojant „NexxZr 
Shine“ sukuriamas vientisas paviršius mono
litinėms, laminuotoms ir iš dalies laminuotoms  
restauracijoms. Optimaliam skirtingų struktūrų ir 
paviršių poliravimui pateikiamos trys specialiai  
pritaikytos formos: „Twist17“, „Turn18“ ir „Tip5“. Šios 
formos gali būti glotnaus (1 fazė, išankstinis  
poliravimas) ir blizgaus (2 fazė, labai blizgus  
poliravimas) šiurkštumo.
Produktų asortimentas papildomas deimantine  
poliravimo pasta „NexxZr Shine Paste“, tinkama  
visiems taikymo būdams. Ją naudojant pašalinami 
maži įbrėžimai ir užtikrinama, kad paviršius būtų  
labai blizgus.

Indikacija
Išorinis dantų keramikos, pvz., cirkonio oksido,  
aliuminio oksido, ličio disilikato arba stiklo  
keramikos, poliravimas.

Kontraindikacijos
 › Tiesioginis naudojimas paciento burnoje  

(naudojimas burnoje)
 › Visos kitos paskirtys, nenurodytos kaip  

indikacijos

Laikymas ir tinkamumo laikas
 › Būtina laikyti sausoje, nuo dulkių apsaugotoje 

vietoje 2–28 °C temperatūroje.
 › Laikant netinkamomis sąlygomis gali sutrumpėti 

tinkamumo laikas ir gaminys gali tapti netinkamas.
 › Poliravimo pasta „NexxZr Shine Paste“ turi būti 

uždaryta iš karto panaudojus.

 › Nenaudokite sugadintų poliravimo įrankių.
 › Naudokite siurblį, veido kaukę ir apsauginius 

akinius.
 › Naudokite tik tuos rankinius instrumentus, kurie 

yra tinkamos techninės būklės ir kurių atlikta 
techninė priežiūra. 

 › Užtikrinkite, kad rankinio instrumento pavara 
veiktų sklandžiai.

 › Poliravimo įrankis turi būti patikimai užfiksuotas 
rankiniame instrumente.

 › Siekdami sumažinti instrumento lūžio riziką,  
užtikrinkite, kad jam sukantis jis nebūtų  
pakreiptas / nenusvirtų.

 › Sukimosi metu pernelyg ilgai nelaikykite  
poliravimo įrankio toje pačioje vietoje, nes tai 
gali sukelti vietinį perkaitimą.

 › Jei viršijamas maksimalus leistinas greitis,  
poliravimo įrankiai gali vibruoti. Dėl to gali būti 
sugadintas poliravimo įrankis, velenas gali  
susilenkti ir (arba) instrumentas gali sulūžti.

 › Pernelyg didelis kontaktinis slėgis gali sugadinti 
restauraciją ir paspartinti poliravimo galvučių 
nusidėvėjimą.

 › Naudodami „NexxZr Shine Paste“, laikykitės  
pastos saugos duomenų lape (SDS) pateiktų  
nurodymų.

	 Įspėjimai!

Medžiagos sudėtis 

Sudedamosios dalys
Deimantų dalelės, sintetinis kaučiukas, pagalbinės 
medžiagos ir užpildai
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Išankstinis	poliravimas	(1	fazė,	glotnus)
Keraminės restauracijos iš anksto poliruojamos 
naudojant glotnius „NexxZr Shine“ poliravimo  
įrankius (tamsiai pilkus). 

Labai	blizgus	poliravimas	(2	fazė,	blizgus)
Labai blizgus keraminių restauracijų poliravimas 
atliekamas naudojant „NexxZr Shine“ blizgesio  
poliravimo įrankius (šviesiai pilkus) arba deimantinę 
poliravimo pastą „NexxZr Shine Paste“ ir ožkų  
plaukų šepetėlį. 

Apdorojimo	instrukcijos
 › Optimalus greičio diapazonas: 

 7 000–12 000 aps./min.
 › Maksimalus greitis: 20 000 aps./min.
 › Maksimalus kontaktinis slėgis:  2 N (200 g)
 › Besisukančius poliravimo įrankius naudokite tik 

ant tų paviršių, kuriuos reikia apdoroti.
 › Poliruokite švelniais judesiais, kad neatsirastų 

griovelių.
 › Užtikrinkite, kad naudojant dulkės būtų tinkamai 

ištraukiamos.

Valymas
Visiškai nupoliravę restauraciją, kruopščiai  
nuvalykite ją garais arba ultragarso vonelėje.



Gamintojas

Sagemax	Bioceramics,	Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, JAV
Tel. +1 253 214 0389
El.	paštas info@sagemax.com

sagemax.com
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