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Navodila za uporabo

NexxZr® Shine
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Informacije o izdelku

NexxZr Shine je dvofazni sistem diamantnega  
poliranja za učinkovito poliranje dentalne keramike, 
kot je cirkonijeva oksidna, aluminijeva oksidna, 
 litijeva disilikatna ali steklena keramika.  
Dimenzionalno stabilni diamantni polirniki iz gume 
navdušujejo uporabnike zaradi svoje enostavne in 
učinkovite uporabe. Imajo tudi dolgo življenjsko 
dobo in zagotavljajo naravni sijaj. NexxZr Shine 
ustvari enakomerno površino za monolitne ter za 
prevlečene in delno prevlečene restavracije. Za  
optimalno poliranje različnih struktur in površin so 
na voljo tri posebej prilagojene oblike: Twist17, 
Turn18 in Tip5. Te oblike so na voljo v velikosti zrnc 
Smooth (1. faza, predpoliranje) in Gloss (2. faza, 
poliranje z visokim sijajem).
Ponudbo izdelkov dopolnjuje diamantna polirna 
pasta NexxZr Shine Paste, ki je primerna za vse 
vrste uporabe. Pasta odstrani mikro praske in 
ustvari zrcalno površino visokega sijaja.

Indikacije
Ekstraoralno poliranje dentalne keramike, kot je 
cirkonijeva oksidna, aluminijeva oksidna, litijeva  
disilikatna ali steklena keramika.

Kontraindikacije
 › Uporaba neposredno v bolnikovih ustih  

(intraoralno)
 › Vse druge vrste uporabe, ki niso navedene kot 

indikacije

Shranjevanje in rok uporabnosti
 › Shranjujte na suhem mestu brez prahu pri 

2–28 °C.
 › Neustrezni pogoji shranjevanja lahko skrajšajo 

rok uporabnosti in ogrozijo pravilno delovanje 
izdelka.

 › Polirno pasto NexxZr Shine Paste morate zapreti 
takoj po uporabi.

 › Ne uporabljajte poškodovanih polirnikov.
 › Uporabljajte enoto za odsesavanje, obrazno  

masko in zaščitna očala.
 › Uporabljajte samo ročnike v tehnično ustreznem 

stanju, ki so bili servisirani. 
 › Prepričajte se, da pogon ročnika deluje gladko.
 › Polirnik mora biti varno nameščen v ročniku.
 › Med vrtenjem se izogibajte nagibanju/ 

delovanju pod vzvodom, da zmanjšate  
nevarnost zloma instrumenta.

 › Polirnik med vrtenjem ne sme biti predolgo na 
istem mestu, saj lahko to povzroči lokalno 
pregrevanje.

 › Če je presežena največja dovoljena hitrost,  
začnejo polirniki vibrirati. Zaradi tega se polirnik 
lahko poškoduje, držalo se upogne in/ali  
instrument se zlomi.

 › Prevelika sila ob dotiku lahko poškoduje  
restavracijo in pospeši obrabo polirne glave.

 › Pri uporabi paste NexxZr Shine Paste upoštevajte 
varnostni list (SDS) za pasto.

 Opozorila!

Materialna sestava 

Komponente
Diamantni delci, sintetična guma, pomožne snovi 
in agregati
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Navodila za uporabo

Predpoliranje (1. faza, Smooth)
Keramične restavracije so predhodno polirane s 
polirniki NexxZr Shine velikosti Smooth (temno 
siva). 

Poliranje z visokim sijajem (2. faza, Gloss)
Poliranje z visokim sijajem keramičnih restavracij se 
izvaja s polirniki NexxZr Shine velikosti Gloss (svetlo 
siva) ali z diamantno polirno pasto NexxZr Shine 
Paste in ščetko iz kozje dlake. 

Navodila za obdelavo:
 › Optimalni razpon hitrosti: 7000–12.000 vrt./min
 › Najvišja hitrost: 20.000 vrt./min
 › Največja sila ob stiku:  2 N (200 g)
 › Polirnike, ki se vrtijo, postavite samo na površino, 

ki jo želite obdelati.
 › Polirajte z nežnimi gibi, da ne naredite brazd.
 › Med uporabo zagotovite zadostno odsesavanje 

prahu.

Čiščenje
Ko je restavracija v celoti polirana, jo temeljito  
očistite s parnim čistilnikom ali v ultrazvočni kopeli.



Izdelovalec

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

sagemax.com
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