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Информации за производот

NexxZr Shine е двофазен дијамантски систем за 
полирање за ефикасно полирање на дентална 
керамика како што е циркониум оксид, 
алуминиум оксид, литиум дисиликат или 
стаклена керамика. Димензионално стабилните, 
гумени полирачи со дијаманти ги 
импресионираат корисниците поради нивната 
едноставна и ефикасна употреба. Тие исто така 
нудат долг работен век и сјај со природен 
изглед. NexxZr Shine произведува униформна 
површина за монолитни, како и за реставрации 
со коронки или делумни коронки. Три 
специјално прилагодени форми се достапни за 
оптимално полирање на различни структури и 
површини: Twist17, Turn18 и Tip5. Овие облици 
се достапни во мазни (фаза 1, претполирање) и 
сјајни (фаза 2, полирање со висок сјај) големини 
на зрнетост.
Палетата на производи е надополнета со 
дијамантска паста за полирање NexxZr Shine 
Paste која е погодна за сите апликации. Ги 
отстранува микро-гребнатините, оставајќи 
финиш со висок сјај и ефект на огледало.

Индикации
Екстраорално полирање на дентална керамика 
како што е циркониум оксид, алуминиум оксид, 
литиум дисиликат или стаклена керамика.

Контраиндикации
 › Директна употреба во устата на пациентот 

(интраорално)
 › Сите други апликации што не се наведени 

како индикации

Чување и рок на траење
 › Потребно е чување на суво место без 

прашина на 2–28°C.
 › Неправилните услови на чување можат да го 

скратат рокот на траење и да ја нарушат 
правилната функција на производот.

 › Пастата за полирање NexxZr Shine Paste треба 
да се затвори веднаш по употреба.

 › Не користете оштетени полирачи.
 › Користете уред за извлекување и носете 

маска за лице и заштитни очила.
 › Користете само рачни делови кои се во 

соодветна техничка состојба и се 
сервисирани. 

 › Осигурете се дека погонот на рачниот дел 
работи без проблеми.

 › Полирачот мора да биде безбедно 
прицврстен во рачниот дел.

 › За да се намали ризикот од кршење на 
инструментот, избегнувајте накривување/
насилно подигање за време на ротацијата.

 › За време на ротацијата, не го поставувајте 
полирачот на истото место премногу долго, 
бидејќи тоа може да доведе до локално 
прегревање.

 › Полирачите ќе вибрираат ако се надмине 
максимално дозволената брзина. Тоа може 
да го оштети полирачот, да предизвика 
свиткување на оската и/или да го скрши 
инструментот.

 › Прекумерниот притисок на контакт може да 
ја оштети реставрацијата и да го забрза 
абењето на главата за полирање.

 › Кога користите NexxZr Shine Paste, 
почитувајте го листот со безбедносни 
податоци (SDS) за пастата.

 Предупредувања!

Состав на материјалот 

Компоненти
Дијамантски честички, синтетичка гума, 
ексципиенси и агрегати
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Претполирање (фаза 1, мазно)
Керамичките реставрации се претполираат со 
употреба на мазни полирачи NexxZr Shine 
(темно сива). 

Полирање со висок сјај (фаза 2, сјај)
Полирање со висок сјај на керамички 
реставрации се изведува со помош на полирачи 
за сјај NexxZr Shine (светло сива) или со 
употреба на дијамантска паста за полирање 
NexxZr Shine Paste и четка од козји влакна. 

Упатства за обработка:
 › Оптимален опсег на брзина:  

 7 000 – 12 000 rpm
 › Максимална брзина: 20 000 rpm
 › Максимален притисок на контакт: 2 N (200 g)
 › Само поставете ротирачки полирачи на 

површината што треба да се обработи.
 › Полирајте со нежни движења за да избегнете 

нерамнини.
 › Обезбедете доволна екстракција на прашина 

за време на употребата.

Чистење
Откако реставрацијата целосно ќе се исполира, 
исчистете ја темелно користејќи чистач на 
пареа или ултразвучна бања.



Производител

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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