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Brugsanvisning

NexxZr® Shine
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Produktbeskrivelse

NexxZr Shine er et 2-faset diamantpoleringssystem 
til effektiv polering af dentalkeramik, f.eks. af  
zirkoniumoxid, aluminiumoxid, lithiumdisilikat eller 
glaskeramik. De dimensionalt stabile, diamant-
holdige gummipolerere imponerer brugerne pga. 
deres enkle og effektive brug. De har også en lang 
levetid og giver en naturlig glans. NexxZr Shine 
skaber en ensartet overflade til monolitiske samt 
facadebelagte og delvist facadebelagte  
restaureringer. Produktet fås med tre specialtil-
passede former til optimal polering af forskellige 
strukturer og overflader: Twist17, Turn18 og Tip5. 
Formerne fås med kornstørrelse glat (fase 1, 
præpolering) og skinnende (fase 2, højglans-
polering).
Produktudvalget suppleres af diamantpolerings-
pastaen NexxZr Shine Paste, som er velegnet til 
alle anvendelser. Den fjerner selv de mindste  
ridser, og giver en spejlglat overflade med høj 
glans.

Indikation
Ekstraoral polering af dentalkeramik, f.eks. af  
zirkoniumoxid, aluminiumoxid, lithiumdisilikat eller 
glaskeramik.

Kontraindikationer
 › Direkte brug i patientens mund (intraoralt)
 › Alle andre anvendelser, der ikke er angivet som 

indikationer

Opbevaring og holdbarhed
 › Skal opbevares tørt og støvfrit ved en temperatur 

på 2–28°C.
 › Forkert opbevaring kan reducere holdbarheden 

og medføre, at produktet ikke fungerer korrekt.
 › Beholderen med NexxZr Shine Paste-polerings-

pasta skal lukkes omgående efter brug.

 › Beskadigede polerere må ikke anvendes.
 › Brug udsugning samt ansigtsmaske og  

beskyttelsesbriller.
 › Brug kun håndstykker, som er i teknisk forsvarlig 

stand og som er blevet efterset. 
 › Sørg for, at håndstykkerne kører jævnt.
 › Polereren skal være forsvarligt fastlåst i  

håndstykket.
 › Reducer risikoen for brud på instrumentet ved 

at undgå, at instrumentet vippes elles anvendes 
som løftestang, mens det roterer.

 › Sørg for ikke at holde polereren det samme 
sted i alt for lang tid ad gangen, mens den  
roterer, da det kan medføre lokal overophedning.

 › Polereren har tendens til at vibrere, hvis den  
højeste tilladte hastighed overskrides. Det kan 
beskadige polereren og derved medføre, at 
skaftet bøjes og/eller at instrumentet går i stykker.

 › Hvis instrumentet trykkes for hårdt ind mod  
arbejdsfladen under brug, kan det beskadige 
restaureringen, og poleringshovedets levetid 
forringes.

 › Ved brug af NexxZr Shine Paste skal brugeren 
være opmærksom på sikkerhedsdatabladet 
(SDS).

 Advarsler!

Materialesammensætning 

Komponenter
Diamantpartikler, syntetisk gummi, bindemidler og 
tilslagsmaterialer
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Brugsanvisning

Præpolering (fase 1, glat)
Keramiske restaureringer præpoleres med  
NexxZr Shine-polerere (mørkegrå). 

Højglanspolering (fase 2, glans)
Højglanspolering af keramiske restaureringer  
udføres med NexxZr Shine-polerere til glans-
polering (lysegrå) eller NexxZr Shine Paste- 
diamantpoleringspasta og en gedehårsbørste. 

Begrænsninger for bearbejdning:
 › Optimalt hastighedsområde: 
 ›  7.000-12.000 o./min
 › Maks. hastighed: 20.000 o./min
 › Maks. kontakttryk:  2 N (200 g)
 › Anbring altid kun en polerer, der roterer, på en 

overflade, der skal bearbejdes.
 › Sørg for at polere med forsigtige bevægelser 

for at undgå fordybninger.
 › Sørg for korrekte udsugning af støv under  

arbejdet.

Rensning
Når polering af restaureringen er afsluttet, skal den 
afrenses grundigt med en damprenser eller i et  
ultralydsbad.



Producent

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