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NexxZr® Shine

Účinné leštění.
Přirozený lesk.



monolitických náhradách, ale i na fazeto-
vaných a částečně fazetovaných náhra-
dách. Pro optimální leštění různých struk-
tur a povrchů se dodávají tři tvary: Turn 18, 
Twist 17 a Tip 5. Tyto tvary jsou dostupné 
ve dvou hrubostech 1. smooth vyhlazení 
(předleštění) a 2. gloss vyleštění, vysoký 
lesk. Sadu doplňuje univerzální diaman-
tová lešticí pasta NexxZr Shine Paste.  
Tím se odstraní mikroškrábance a po leš-
tění zůstává zrcadlově hladký, vysoce 
lesklý povrch.

NexxZr® Shine je dvoustupňový diaman- 
tový lešticí systém pro efektivní leštění 
zubní keramiky, např. oxidu zirkoničitého, 
oxidu hlinitého, lithium disilikátu nebo 
sklokeramiky.

Rozměrově stabilní, diamantem impregno-
vané gumové nástroje vás přesvědčí  
svým jednoduchým a efektivním používá-
ním. Navíc mají dlouhou životnost a posky-
tují přirozeně působící lesk. NexxZr Shine  
vytváří homogenní povrch nejen na  

Účinné leštění.
Přirozený lesk.

NexxZr®  Shine

Technické údaje

Typ
Dvoustupňový 

diamantový lešticí 
systém

Materiál
Gumové 

diamantem 
impregnované 

nástroje

Hrubost
smooth, gloss

Vhodné na 
všechny keramiky

3 tvary, 1 pasta
Turn 18, Twist 17,  

Tip 5, pasta



Dvoustupňový proces leštění 
Jednoduché a efektivní použití na všechny keramiky1

Zrcadlově hladký, přirozeně  
působící výsledek leštění

Důležitější informace

3 Tři přizpůsobené tvary a jedna pasta
Optimální vyleštění bez ohledu na strukturu nebo povrch

2 Rozměrově stálé, diamantem impregnované gumové nástroje
Přirozený efekt vyleštění, dlouhá životnost

Stupeň 1 
předleštění

Stupeň 2  
vyleštění  
do vysokého 
lesku

Hrubost:  
smooth

Hrubost:   
gloss

Vzhled:  
hedvábný lesk

Vzhled:  
vysoký lesk

Turn 18 
na plochy

Twist 17 
na plochy  

a fisury

Tip 5
na plochy  

a fisury

Paste
na plochy  

a fisury
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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

Balení

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.

Sada Doplňovací sada

Další špičkové výrobky

NexxZr +
Oxid zirkoničitý s vysokou  
průsvitností pro frontální a  

distální náhrady

NexxZr  T  
Oxid zirkoničitý se střední průs- 

vitností a vysokou pevností v ohybu 
pro různé indikace a možnosti 

zpracování

NexxZr + Multi
Vícevrstvý oxid zirkoničitý  

s přirozenou estetikou

NexxZr T Multi
Vícevrstvý oxid zirkoničitý  
s multifunkční estetikou a  

širokou škálou indikací


