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Информације о производу

NexxZr Shine је двофазни систем дијамантског 
полирања за ефикасно полирање стоматолошке 
керамике као што су цирконијум оксид, 
алуминијум оксид, литијум-дисиликат или 
стакло-керамика. Димензионално стабилни, 
гумени инструменти за полирање са 
дијамантским пуњењем задивљују кориснике 
због њихове једноставне и ефикасне употребе. 
Такође пружају дуг радни век и сјај природног 
изгледа. NexxZr Shine даје уједначену површину 
за монолитске, као и за фасетиране и 
парцијално фасетиране рестаурације. Доступна 
су три посебно прилагођена облика за 
оптимално полирање различитих структура и 
површина: Twist17, Turn18 и Tip5. Ови облици су 
доступни у величинама брусних зрна за глачање 
(фаза 1, претполирање) и сјај (фаза 2, полирање 
до високог сјаја).
Линију производа употпуњује дијамантска паста 
за полирање NexxZr Shine Paste која је погодна 
за све примене. Уклања микроогреботине и 
оставља висококвалитетни финиш високог сјаја.

Индикације
Екстраорално полирање стоматолошке 
керамике као што су цирконијум оксид, 
алуминијум оксид, литијум-дисиликат или 
стакло-керамика.

Контраиндикације
 › Директна употреба у устима пацијента 

(интраорално)
 › Све остале примене које нису назначене као 

индикације

Чување и рок трајања
 › Потребно је чување на сувом месту без 

прашине на температури од 2 до 28 °C.
 › Неправилни услови чувања могу да смање 

рок трајања и наруше исправно 
функционисање производа.

 › Паста за полирање NexxZr Shine Paste мора 
да се затвори одмах након употребе.

 › Немојте да користите оштећене инструменте 
за полирање.

 › Користите опрему за аспирацију, маску за 
лице и заштитне наочаре.

 › Користите само насаднике који су у 
исправном техничком стању и који су 
сервисирани. 

 › Осигурајте да погон насадника ради 
равномерно.

 › Инструмент за полирање мора да буде 
безбедно учвршћен у насадник.

 › Како би се смањио ризик од ломљења 
инструмента, избегавајте нагињање/
максимално оптерећење током ротирања.

 › Не држите инструмент за полирање предуго 
на истом месту током ротирања, јер то може 
довести до локалног прегревања.

 › Инструменти за полирање могу да вибрирају 
ако је прекорачена максимална дозвољена 
брзина. То може оштетити инструмент за 
полирање, довести до савијања осовине и/
или ломљења инструмента.

 › Превелики контактни притисак може да 
оштети рестаурацију и убрза хабање главе 
инструмента за полирање.

 › Када користите производ NexxZr Shine Paste, 
поштујте информације наведене у 
безбедносном листу (SDS) за пасту.

 Упозорења!

Материјали који чине састав 

Компоненте
Дијамантске честице, синтетичка гума, 
eксципијенси и агрегати
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Упутство за употребу

Претполирање (фаза 1, глачање)
Керамичке рестаурације се претходно полирају 
помоћу NexxZr Shine инструмената за глатко 
полирање (тамносива). 

Полирање до високог сјаја (фаза 2, сјај)
Полирање керамичких рестаурација до високог 
сјаја одвија се помоћу NexxZr Shine 
инструмената за сјајно полирање (сватлосива) 
или помоћу дијамантске пасте за полирање 
NexxZr Shine Paste и четки од козје длаке. 

Упутство за обраду:
 › Оптимални опсег брзине:  

 7.000 – 12.000 обр/мин
 › Максимална брзина: 20.000 обр/мин
 › Максимални контактни притисак: 2 N (200 g)
 › Поставите ротирајуће инструменте за 

полирање само на површину коју треба 
обрадити.

 › Полирајте благим покретима како бисте 
избегли жлебове.

 › Обезбедите довољну аспирацију прашине 
током употребе.

Чишћење
Након што се рестаурација потпуно исполира, 
очистите је темељно помоћу уређаја за 
чишћење са паром или ултразвучне кадице.



Произвођач

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

sagemax.com
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