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Информация за продукта

NexxZr Shine е двустъпкова диамантена полирна 
система за ефективно полиране на стоматологични 
керамики като циркониев оксид, алуминиев  
оксид, литиев дисиликат или стъклокерамики. 
Обемно стабилните инкрустирани с диамантени 
частици гумички впечатляват потребителите  
поради опростената им и ефикасна употреба. Те 
също така предлагат дългосрочна служба и  
естествено изглеждащ блясък. NexxZr Shine  
осигурява равномерна повърхност за монолитни 
възстановявания, както и за възстановявания с 
изцяло или частично послойно нанесена керамика. 
Предлагат се три специално адаптирани профила 
за оптимално полиране на различни структури и 
повърхности: Twist17, Turn18 и Tip5. Тези профили 
се предлагат със зърнистост с размери за  
заглаждане (фаза 1, първично полиране) и  
блясък (фаза 2, полиране до силен блясък).
Тази продуктова гама се допълва от диамантена 
полирна паста NexxZr Shine Paste, която е  
подходяща за всички приложения. Тя отстранява 
микронадрасквания, като оставя завършена  
повърхност със силен огледален блясък.

Показания
Екстраорално полиране на стоматологични  
керамики като циркониев оксид, алуминиев  
оксид, литиев дисиликат или стъклокерамики.

Противопоказания
 › Директна употреба в устата на пациента  

(интраорална)
 › Всички други приложения, които не са  

изброени в показанията

Съхранение и срок на годност
 › Необходимо е съхранение на сухо място без 

прах при 2 – 28 °C.
 › Неправилните условия на съхранение могат 

да съкратят срока на годност и да попречат 
на правилното функциониране на продукта.

 › Полирната паста NexxZr Shine Paste трябва да 
се затваря веднага след употреба.

 › Не използвайте повредени гумички.
 › Използвайте аспирационна уредба и носете 

маска на лицето и защитни очила.
 › Използвайте само наконечници, които са в 

добро техническо състояние, и които имат 
сервизно обслужване. 

 › Уверете се, че наконечникът работи  
безпроблемно.

 › Полирната гумичка трябва да е здраво  
фиксирана в наконечника.

 › Трябва да се избягва наклоняване/повдигане 
по време на въртене, за да се намали рискът 
от счупване на инструмента.

 › Полирните гумички не трябва да се въртят на 
едно и също място твърде дълго време, тъй 
като това може да доведе до прегряване.

 › Полирните гумички показват тенденция към 
вибриране, ако максимално допустимата  
скорост бъде превишена. Това може да  
повреди гумичката, да доведе до огъване на 
шийката и/или да се счупи инструмента.

 › Прекомерният натиск при контакт може да 
увреди възстановяването и да ускори  
износването на полиращата глава.

 › Спазвайте информационния лист за  
безопасност (ИЛБ), когато използвате пастата 
NexxZr Shine Paste.

 Предупреждения!

Състав на материала 

Компоненти
Диамантени частици, синтетичен каучук,  
помощни вещества и материали
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Инструкции за употреба

Първично полиране (фаза 1, заглаждане)
Керамичните възстановявания се полират  
първично с използване на гумички NexxZr Shine 
(тъмно сиви). 

Полиране до силен блясък (фаза 2, блясък)
Полирането до силен блясък на керамични  
възстановявания се осъществява с гумички 
NexxZr Shine (светлосиви) или с използване на 
диамантена полирна паста NexxZr Shine Paste и 
четка с косъм от коза. 

Инструкции за обработка:
 › Диапазон с оптимална скорост: 
 ›  7 000 – 12 000 rpm
 › Максимална скорост: 20 000 rpm
 › Максимален натиск при контакт: 2 N (200 g)
 › Поставяйте само гумички, които се въртят 

върху повърхността за обработване.
 › Полирайте с леки движения, за да се избегне 

набраздяване.
 › Осигурете достатъчна прахова аспирация по 

време на употреба.

Почистване
След като възстановяването е изцяло полирано, 
почистете го щателно пароструйно или в  
ултразвукова вана.



Производител

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

sagemax.com
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