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NexxZr® Shine

Αποτελεσματική στίλβωση.
Φυσική στιλπνότητα.



επικαλυμμένες με όψη και μερικώς επικα-
λυμμένες με όψη αποκαταστάσεις. Για  
τη βέλτιστη στίλβωση των διαφόρων δο-
μών και επιφανειών, διατίθενται τρία 
εναρμονισμένα σχήματα: Turn 18, Twist 17 
και Tip 5. Τα σχήματα διατίθενται στα  
μεγέθη κόκκων smooth (στάδιο 1, προ-
στίλβωση) και gloss (στάδιο 2, στίλβωση 
υψηλής στιλπνότητας). Η σειρά συμπλη-
ρώνεται με την πάστα στίλβωσης διαμα-
ντιού γενικής χρήσης NexxZr Shine Paste. 
Αυτή αφαιρεί τις μικρορωγμές και αφήνει 
μια λεία σαν καθρέφτη επιφάνεια υψηλής 
στιλπνότητας.

NexxZr® Shine είναι ένα σύστημα στίλ-
βωσης διαμαντιού δύο σταδίων για την 
αποτελεσματική στίλβωση οδοντιατρι-
κών κεραμικών: π.χ. οξείδιο του ζιρκονί-
ου, οξείδιο του αργιλίου, διπυριτικό λί-
θιο ή υαλοκεραμικό.

Τα σταθερών διαστάσεων, εμπλουτισμέ-
να με διαμάντι ελαστικά στιλβωτικά 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες με την 
απλή και αποτελεσματική εφαρμογή 
τους. Επιπλέον, προσφέρουν μεγάλη διάρ-
κεια ζωής και φυσικό αποτέλεσμα στιλ-
πνότητας. Το NexxZr Shine δημιουργεί 
μια ομοιογενή επιφάνεια για μονολιθικές, 

Αποτελεσματική στίλβωση.
Φυσική στιλπνότητα.

NexxZr®  Shine

Τεχνικά δεδομένα

Τύπος
Σύστημα  

στίλβωσης 
διαμαντιού δύο 

σταδίων

Υλικό
Εμπλουτισμένα με 
διαμάντι ελαστικά 

στιλβωτικά

Μεγέθη κόκκων
smooth, gloss

Κατάλληλα για 
όλα τα κεραμικά

3 σχήματα, 1 πάστα
Turn 18, Twist 17,  

Tip 5, πάστα



Σύστημα στίλβωσης διαμαντιού δύο σταδίων
Απλή και αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα κεραμικά1

Κύρια σημεία

2

Στάδιο 1 
Προστίλβωση

Στάδιο 2  
Στίλβωση  
υψηλής 
στιλπνότητας

Μέγεθος κόκκων:   
smooth

Μέγεθος κόκκων:   
gloss

Εμφάνιση: 
στιλπνότητα μεταξιού

Εμφάνιση:  
υψηλή στιλπνότητα

Λείο σαν καθρέφτης, φυσικό 
αποτέλεσμα στιλπνότητας

3 Τρία εναρμονισμένα σχήματα και μία πάστα
Βέλτιστα αποτελέσματα στίλβωσης, ανεξάρτητα από  
τη δομή και την επιφάνεια

Turn 18 
για επιφάνειες

Twist 17 
για επιφάνειες  

και σχισμές

Tip 5
για επιφάνειες  

και σχισμές

Πάστα  
για επιφάνειες  

και σχισμές

Σταθερών διαστάσεων, εμπλουτισμένα με διαμάντι  
ελαστικά στιλβωτικά
Φυσικό αποτέλεσμα στιλπνότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής
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Manufacturer
Sagemax Bioceramics, Inc.
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
E: info@sagemax.com
sagemax.com

Μορφές παράδοσης

NexxZr Shine  
Starter Kit 
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs. 
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs.
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs. 
Paste 20 g / 1pcs.

NexxZr Shine  
Polishing Kit 
Turn 18 smooth / 1pcs.
Turn 18 gloss / 1pcs. 
Twist 17 smooth / 2pcs.
Twist 17 gloss / 2pcs. 
Tip 5 smooth / 2pcs.
Tip 5 gloss / 2pcs.

NexxZr Shine Turn 18 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Turn 18 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Twist 17 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 smooth / 5pcs.
NexxZr Shine Tip 5 gloss / 5pcs.
NexxZr Shine Paste 20 g / 1pcs.

Κιτ Ανταλλακτικό 

Άλλα κορυφαία προϊόντα

NexxZr +
Ένα οξείδιο ζιρκονίου με 

υψηλή φωτοδιαπερατότητα 
για αισθητικές πρόσθιες και 

οπίσθιες αποκαταστάσεις

NexxZr  T  
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου με  

μέτρια φωτοδιαπερατότητα και 
υψηλή αντοχή στην κάμψη για 

ποικίλες ενδείξεις και εναλλακτικές 
δυνατότητες επεξεργασίας

NexxZr +  Multi 
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

φυσική αισθητική

NexxZr T Multi
Ένα οξείδιο του ζιρκονίου  
πολλαπλών στρωμάτων με  

πολυλειτουργική αισθητική και  
ευρύ φάσμα ενδείξεων


