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NexxZr® Shine
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Informacioni i produktit

NexxZr Shine është një sistem lustrimi diamanti me 
dy faza për lustrim efikas të qeramikave dentare si 
oksidi i zirkonit, oksidi i aluminit, dysilikati i litiumit 
ose qeramikat e qelqit. Lustruesit e gomës me 
dimensione të qëndrueshme, të infuzuara me 
diamant, u bëjnë përshtypje përdoruesve për 
shkak të përdorimit të tyre të thjeshtë dhe efikas. 
Ato gjithashtu ofrojnë një jetë të gjatë shërbimi 
dhe një shkëlqim me pamje natyrale. NexxZr Shine 
prodhon një sipërfaqe uniforme për restaurime 
njëpjesëshe, si dhe për ato të lustruara dhe 
pjesërisht të lustruara. Tri forma të përshtatura 
posaçërisht janë në dispozicion për lustrim optimal 
të strukturave dhe të sipërfaqeve të ndryshme: 
Twist17, Turn18 dhe Tip5. Këto forma ofrohen në 
madhësi grimce të lëmuar (faza 1, paralustrim) dhe 
me shkëlqim (faza 2, lustrim me shkëlqim të lartë).
Gama e produkteve plotësohet nga pasta 
lustruese e diamantit NexxZr Shine Paste që është 
e përshtatshme për të gjitha përdorimet. Heq 
mikrogërvishtjet, duke lënë një sipërfaqe si 
pasqyrë me shkëlqim të lartë.

Indikacionet
Lustrim ekstraoral i qeramikave dentare si oksidi i 
zirkonit, oksidi i aluminit, dysilikati i litiumit ose 
qeramikat e qelqi.

Kundërindikacionet
 › Përdorim i drejtpërdrejtë në gojën e pacientit 

(intraorale)
 › Të gjitha përdorimet e tjera nuk përcaktohen si 

indikacione

Magazinimi dhe jetëgjatësia në paketim
 › Të ruhet në një vend të thatë, pa pluhur në 

2–28°C.
 › Kushtet e pasakta të ruajtjes mund të shkurtojnë 

afatin e ruajtjes dhe të dëmtojnë funksionimin e 
duhur të produktit.

 › Pasta e lustrimit NexxZr Shine Paste duhet të 
mbyllet menjëherë pas përdorimit.

 › Mos i dëmtoni lustruesit.
 › Përdorni një njësi nxjerrëse, maskë mbrojtëse 

dhe syze mbrojtëse.
 › Përdorni vetëm pjesamente që janë në gjendje 

të duhur teknike dhe që janë mirëmbajtur. 
 › Sigurohuni që drejtimi i pjesamentit të 

funksionojë mirë.
 › Lustruesi duhet të sigurohet mirë në pjesament.
 › Për të zvogëluar rrezikun e prishjes së 

instrumentit, shmangni animin/përdorimin gjatë 
rrotullimit.

 › Gjatë rrotullimit mos e vendosni lustruesin në të 
njëjtën pikë për kohë të gjatë, pasi mund të 
shkaktoni mbinxehje lokale.

 › Lustruesit kanë tendencën të dridhen nëse 
tejkalohet shpejtësia maksimale përkatëse. Kjo 
mund të dëmtojë lustruesin, të bëjë që boshti të 
përkulet dhe/ose të prishë instrumentin.

 › Presioni i tepërt i kontaktit mund të dëmtojë 
restaurimin dhe të përshpejtojë konsumin e 
kokës lustruese.

 › Kur përdorni NexxZr Shine Paste, respektoni 
fletën e të dhënave të sigurisë (SDS) për pastën.

 Paralajmërime!

Materialet përbërëse 

Komponentët
Grimcat e diamantit, goma sintetike, lëndët 
ndihmëse dhe agregatet
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Udhëzimet e përdorimit

Paralustrimi (faza 1, e lëmuar)
Restaurimet qeramike janë paralustruar duke 
përdorur lustrues të lëmuar NexxZr Shine (gri e 
mbyllur). 

Lustrimi me shkëlqim të lartë (faza 2, shkëlqim)
Lustrimi me shkëlqim të lartë i restaurimeve 
qeramike kryhet duke përdorur lustruesit me 
shkëlqim NexxZr Shine (gri e hapur) ose duke 
përdorur pastën lustruese të diamantit NexxZr 
Shine Paste dhe një furçë me qime dhie. 

Kufizimet e përpunimit:
 › Diapazoni i shpejtësisë optimale: 
 ›  7000 – 12 000 rpm
 › Shpejtësia maksimale: 20 000 rpm
 › Presioni maksimal i kontaktit:  2 N (200 g)
 › Vendosni vetëm lustruesit rrotullues mbi 

sipërfaqen që do të përpunohet.
 › Lustroni me lëvizje të butë për të shmangur 

brazdat.
 › Lustroni me lëvizje të lehta rrotulluese për të 

evituar krijimin e kanaleve.

Pastrimi
Pasi restaurimi të jetë lustruar plotësisht, pastrojeni 
tërësisht duke përdorur një pastrues avulli ose 
banjë me ultratinguj.



Prodhuesi

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

sagemax.com
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