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Produktinformasjon

NexxZr Shine er et totrinns diamant-
poleringssystem for effektiv polering av 
dentalporselen f.eks. zirkoniumoksyd, 
aluminiumoksyd, litium-disilikat eller 
glasskeramikk. Den dimensjonsstabile, 
diamantgjennomsatte gummipolerer overbeviser 
med sin enkle og effektive bruk. I tillegg gir den en 
lang levetid og et naturlig virkende glansresultat. 
NexxZr Shine gir en homogen overflate både ved 
monolittiske, forblendete og delvis forblendede 
restaurasjoner. For optimal polering av de 
forskjellige strukturene og overflatene, er det tre 
tilpassede former tilgjengelig: Twist17, Turn18 og 
Tip5. Formen leveres med kornstørrelsene smooth 
(trinn 1, forpolering) og gloss (trinn 2, 
høyglanspolering).
Sortimentet utvides med diamantpoleringspastaen 
NexxZr Shine Paste, som kan brukes universelt. 
Dette fjerner mikroskraper og etterlater en 
speilglatt, høyglansoverflate.

Indikasjon
Ekstraoral polering av dentalporselen f.eks. 
zirkoniumoksyd, aluminiumoksyd, litium-disilikat 
eller glasskeramikk.

Kontraindikasjoner
 › Direkte bruk i pasientens munn (intraoralt)
 › All annen bruk som ikke er oppført som 

indikasjoner

Instruksjoner for lagring og oppbevaring
 › En tørr, støvfri lagring ved 2-28 °C er 

nødvendig.
 › Feil lagerbetingelser kan forkorte holdbarheten 

og føre til feil funksjon av produktet.
 › Poleringspastaen NexxZr Shine Paste må lukkes 

umiddelbart etter bruk.

 › Ikke bruk polerere med skader.
 › Bruk avsugsanlegg, støvmaske og vernebriller.
 › Bruk kun teknisk feilfrie og vedlikeholdte 

håndstykker.
 › Pass på at håndstykket roterer presist.
 › Polereren må sitte helt fast i håndstykket.
 › Unngå vipping og lirking under rotering for å 

unngå risiko for brudd på instrumentet.
 › Ikke la polererne rotere for lenge på samme 

sted da det kan forårsake lokal overoppheting.
 › Polerere har en tendens til å vibrere når 

maksimalt tillatt turtall overskrides. Dette kan 
føre til skade på polereren, bøying av skaftet 
og/eller føre til brudd på instrumentet.

 › For høy presskraft kan føre til skader på 
restaureringen samt for rask slitasje på 
polerutstyret.

 › Ved bruk av NexxZr Shine Paste skal man følge 
sikkerhetsdatabladet (SDS) til pastaen.

 Advarsler!

Materialsammensetning 

Innholdsstoffer
Diamantpartikler, kunstig kautsjuk, hjelpe og 
tilsatsstoffer
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Bruksanvisning

Forpolering (trinn 1, smooth)
Forpolering av porselensrestaurasjoner gjøres 
med NexxZr Shine: Poler smooth (mørk grå). 

Høyglanspolering (trinn 2, gloss)
Høyglanspolering av porselensrestaurasjoner 
gjøres med NexxZr Shine: Poler gloss (lys grå) eller 
med diamantpoleringspastaen NexxZr Shine Pate 
og en geitehårsbørste. 

Bearbeidingsmerknader:
 › Optimalt turtallsområde: 7‘000 – 12‘000 o/min
 › Maksimalt turtall: 20‘000 o/min
 › Maksimal presskraft:  2 N (200 g)
 › Polereren skal alltid rotere når den settes mot 

overflaten som skal bearbeides.
 › Poler med lette bevegelser for å unngå riller.
 › Sørg for godt avsug under bruk.

Rengjøring
Den ferdig polerte restaureringen skal deretter 
rengjøres grundig med et dampapparat eller et 
ultralydbad.



Produsent

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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