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Πληροφορίες για το προϊόν

Το NexxZr Shine είναι ένα σύστημα στίλβωσης 
δύο φάσεων με διαμάντια για την αποτελεσματική 
στίλβωση κεραμικών υλικών οδοντιατρικής  
χρήσης όπως είναι τα κεραμικά οξειδίου ζιρκονίου, 
οξειδίου αργιλίου, διπυριτικού λιθίου και τα  
υαλοκεραμικά υλικά. Τα αδαμαντοφόρα ελαστικά 
στίλβωσης σταθερών διαστάσεων θα  
εντυπωσιάσουν τους χρήστες με την απλή και 
αποτελεσματική τους χρήση. Επιπλέον, έχουν  
μακρά διάρκεια ζωής και επιτυγχάνουν φυσικό 
αποτέλεσμα στίλβωσης. Το σύστημα στίλβωσης 
NexxZr Shine δημιουργεί μια ομοιόμορφη  
επιφάνεια στίλβωσης τόσο σε μονολιθικές, όσο 
και σε επικαλυμμένες και μερικώς επικαλυμμένες 
αποκαταστάσεις. Διατίθενται τρία ειδικά  
διαμορφωμένα σχήματα για τη βέλτιστη  
στίλβωση διαφορετικών αποκαταστάσεων και 
επιφανειών: Twist17, Turn18 και Tip5. Τα εν λόγω 
σχήματα διατίθενται σε λεία (φάση 1, αρχική  
στίλβωση) και στιλπνή κοκκομετρία (φάση 2,  
υψηλή στίλβωση).
Η σειρά προϊόντων συμπληρώνεται με την πάστα 
στίλβωσης με διαμαντόκοκκους NexxZr Shine 
Paste που είναι κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές. 
Σβήνει τις μικροσκοπικές χαραγές, διαμορφώνοντας 
ένα φινίρισμα "καθρέφτη" υψηλής στιλπνότητας.

Ένδειξη
Εξωστοματική στίλβωση κεραμικών υλικών  
οδοντιατρικής χρήσης όπως είναι τα κεραμικά 
οξειδίου ζιρκονίου, οξειδίου αργιλίου, διπυριτικού 
λιθίου και τα υαλοκεραμικά υλικά.

Αντενδείξεις
 › Απευθείας χρήση μέσα στο στόμα του ασθενή 

(ενδοστοματική)
 › Κάθε άλλη εφαρμογή που δεν περιλαμβάνεται 

στις ενδείξεις

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής
 › Πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο χωρίς υγρασία 

και σκόνη, σε θερμοκρασία 2–28°C.
 › Αν αποθηκευτεί σε ακατάλληλες συνθήκες, το 

προϊόν μπορεί να μην έχει την προβλεπόμενη 
απόδοση και ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια 
ζωής του.

 › Κλείνετε τον περιέκτη της πάστας στίλβωσης 
NexxZr Shine Paste αμέσως μετά τη χρήση.

 › Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα στίλβωσης που 
έχουν υποστεί ζημιά.

 › Χρησιμοποιήστε σύστημα απαγωγής της  
σκόνης και φορέστε μάσκα και προστατευτικά 
γυαλιά.

 › Να χρησιμοποιείτε μόνο χειρολαβές που  
βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση και 
έχουν ελεγχθεί. 

 › Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ της χειρολαβής  
λειτουργεί ομαλά.

 › Το εξάρτημα στίλβωσης πρέπει να έχει  
ασφαλίσει καλά στη χειρολαβή.

 › Για να μειωθεί ο κίνδυνος θραύσης του  
εργαλείου, αποφεύγετε τους χειρισμούς  
κάμψης/μόχλευσης κατά την περιστροφή.

 › Κατά την περιστροφή του εργαλείου, μην  
κρατάτε το εξάρτημα στίλβωσης στο ίδιο  
σημείο για πολλή ώρα, διότι μπορεί να  
προκληθεί τοπική υπερθέρμανση.

 › Τα εργαλεία στίλβωσης αρχίζουν να δονούνται, 
αν ξεπεράσουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη  
ταχύτητα. Αν συμβεί αυτό, μπορεί να υποστεί 
ζημιά το εξάρτημα στίλβωσης, να λυγίσει ο 
άξονας και/ή να σπάσει το εργαλείο.

 › Η υπερβολική πίεση επαφής μπορεί να  
προκαλέσει ζημιά στην αποκατάσταση και να 
επιταχύνει τη φθορά της κεφαλής στίλβωσης.

 › Κατά τη χρήση της πάστας NexxZr Shine Paste, 
ακολουθήστε τις οδηγίες στο Δελτίο  
Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) της πάστας.

 Προειδοποιήσεις!

Σύνθεση υλικών 

Συστατικά
Διαμαντόκοκκοι, συνθετικό ελαστικό, έκδοχα και 
συσσωματώματα
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Αρχική στίλβωση (φάση 1, λείο)
Η αρχική στίλβωση των κεραμικών  
αποκαταστάσεων πραγματοποιείται με τα λεία 
εξαρτήματα στίλβωσης NexxZr Shine (σκούρο 
γκρίζο). 

Υψηλή στίλβωση (φάση 2, στιλπνό)
Η υψηλή στίλβωση των κεραμικών  
αποκαταστάσεων πραγματοποιείται με τα στιλπνά 
εξαρτήματα στίλβωσης NexxZr Shine (ανοικτό 
γκρίζο) ή με την πάστα στίλβωσης με  
διαμαντόκοκκους NexxZr Shine Paste και  
βουρτσάκι από τρίχα κατσίκας. 

Οδηγίες κατεργασίας:
 › Βέλτιστο εύρος στροφών λειτουργίας: 

 7.000 – 12.000 στροφές/λεπτό
 › Μέγιστες στροφές λειτουργίας: 

 20.000 στροφές/λεπτό
 › Μέγιστη πίεση επαφής:  2 N (200 g)
 › Το εξάρτημα στίλβωσης πρέπει να τοποθετείται 

πάνω στην επιφάνεια προς κατεργασία μόνον 
αφού θα έχει αρχίσει να περιστρέφεται.

 › Στιλβώστε με απαλές κινήσεις για να μη  
σχηματιστούν αυλακώσεις.

 › Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απαγωγή της 
σκόνης κατά τη χρήση.

Καθαρισμός
Αφού στιλβωθεί πλήρως η αποκατάσταση,  
καθαρίστε την σχολαστικά με συσκευή ατμού ή 
σε λουτρό υπερήχων.



Κατασκευαστής

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

sagemax.com
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