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Інструкція щодо використання

NexxZr® Shine
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Інформація про продукт

NexxZr Shine являє собою двофазну алмазну  
полірувальну систему, призначену для  
ефективного полірування стоматологічної  
кераміки, зокрема з оксиду цирконію, оксиду 
алюмінію, дисилікату літію або склокераміки. 
Стійкі за розмірами гумові полірувальні головки 
з алмазним напиленням справлять враження на 
користувачів простотою та ефективністю  
застосування. Полірувальні головки також  
вирізняються тривалим терміном служби й  
створюють яскравий природний блиск.  
NexxZr Shine забезпечує однорідну поверхню 
для монолітних реставрацій, а також для  
реставрацій із частковим або повним віні 
руванням. Для оптимального полірування різних 
структур та поверхонь доступні три спеціально 
адаптовані форми: Twist17, Turn18 і Tip5. Ці  
форми доступні у двох варіантах зернистості: 
для полірування до гладкого стану (фаза 1,  
попереднє полірування) та до блиску (фаза 2,  
полірування до яскравого блиску).
У доповнення до описаного асортименту  
продукції надається алмазна полірувальна паста 
NexxZr Shine Paste, придатна для будь-яких  
варіантів застосування. Вона видаляє  
мікроподряпини, лишаючи по собі дзеркальну 
поверхню з яскравим блиском.

Показання для застосування
Екстраоральне полірування стоматологічної  
кераміки, зокрема з оксиду цирконію, оксиду 
алюмінію, дисилікату літію або склокераміки.

Протипоказання
 › Використання безпосередньо в роті пацієнта 

(інтраорально)
 › Усі інші випадки, не зазначені як показання

Зберігання та строк придатності
 › Зберігати в сухому місці, захищеному від пилу, 

за температури від 2 до 28 °C.
 › Неналежні умови можуть скоротити термін 

зберігання продукту або негативно вплинути 
на його характеристики.

 › Полірувальну пасту NexxZr Shine Paste  
необхідно закривати щоразу після  
використання.

 › Не використовуйте пошкоджені полірувальні 
головки.

 › Використовуйте витяжку, надягайте маску 
для обличчя та захисні окуляри.

 › Використовуйте лише технічно справні  
наконечники, що пройшли обслуговування. 

 › Перевірте плавність роботи приводу  
наконечника.

 › Полірувальна головка повинна надійно  
кріпитись у наконечнику.

 › Для запобігання поломці інструмента під час 
обертання не нахиляйте його та не  
користуйтеся ним як важелем.

 › Під час обертання уникайте занадто тривалої 
обробки полірувальною головкою одного й 
того самого місця, оскільки це може  
призвести до локального перегріву.

 › Полірувальні головки можуть вібрувати в разі 
перевищення максимально допустимої  
швидкості. Вібрація може пошкодити  
полірувальну головку, а також призвести до 
згинання вала та/або поломки інструмента.

 › Надмірний тиск у місці контакту може  
пошкодити реставрацію та пришвидшити  
зношування полірувальної головки.

 › Під час використання пасти NexxZr Shine 
Paste дотримуйтеся вимог її паспорта безпеки 
(SDS).

 Попередження!

Матеріали, що входять до 
складу 

Компоненти
Алмазні частинки, синтетична гума, допоміжні 
речовини й агрегати
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Інструкція з використання

Попереднє полірування (фаза 1, до гладкого 
стану)
Для попереднього полірування керамічних  
реставрацій застосовуються полірувальні  
головки NexxZr Shine, що надають поверхні  
гладкості (темно-сірого кольору). 

Полірування до яскравого блиску (фаза 2, 
блиск)
Полірування керамічних реставрацій до  
яскравого блиску здійснюється за допомогою 
полірувальних головок NexxZr, що надають  
поверхні блиску (світло-сірого кольору), або за 
допомогою алмазної полірувальної пасти  
NexxZr Shine Paste та щітки з козячої вовни. 

Інструкція з обробки:
 › Оптимальний діапазон швидкостей: 

 7 000—12 000 об/хв
 › Максимальна швидкість: 20 000 об/хв
 › Максимальний тиск у зоні контакту: 2 Н (200 г)
 › Прикладайте полірувальні головки, що  

обертаються, лише до оброблюваної поверхні.
 › Поліруйте обережними рухами, щоб не  

утворювалися канавки.
 › Під час використання подбайте про ефективне 

видалення пилу.

Очищення
По завершенні кінцевого полірування  
реставрації ретельно очистьте її за допомогою 
пароочисника або ультразвукової ванни.



Виробник

Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA (США)
Тел. +1 253 214 0389
Ел. пошта info@sagemax.com
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