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Wielofunkcyjna estetyka.
Wiele zastosowań.

 NexxZr®
 T Multi

NexxZr® T Multi to dentystyczny wielowar-
stwowy tlenek cyrkonu (3Y-TZP przyszyjko- 
wo, 5Y-TZP siecznie) najnowszej generacji.

Różnicę stanowi połączenie bardzo wyso-
kiej wytrzymałości na zginanie (1170 MPa 
przy szyjce, 630 MPa w obszarze siecznym) 
z płynnym gradientem koloru i przezierno-
ści. Ta kombinacja zapewnia optymalne wa-
runki do wykonywania monolitycznych lub 
anatomicznie zredukowanych uzupełnień 
pojedynczych zębów i mostów. Specjalnie 
opracowana koncepcja multi zmienia wła-
ściwości mechaniczne i optyczno-świet- 
lne materiału płynnie przechodząc od czę-
ści przyszyjkowej do siecznej. Wysokiej  
jakości proces produkcyjny zapewnia spie-
kanie bez naprężeń i wysoką dokładność  
dopasowania nawet w przypadku uzupeł-
nień o dużej rozpiętości.

Rodzaj
5Y-TZP (siecznie)
3Y-TZP (szyjkowo)

Wytrzymałość  
na zginanie

630 MPa  
(brzeg sieczny)

1170 MPa  
(szyjkowo)

Techniki  
przetwarzania

Technika infiltracji
Technika barwienia
Technika cut-back

(CTE Ceramic < 10,0 x 10–6/K)

Przezierność
49 % (siecznie)
42 % (szyjkowo)

Wskazania
Odbudowy 

jednopunktowe do 
mostów wielopunk-

towych
 

Dane techniczne



M
ul

ti

Gładki gradient koloru i przezierności  
Wielofunkcyjna estetyka

Wysokiej jakości proces produkcji
Spiekanie bez naprężeń bez zniekształceń i z wysoką  
dokładnością dopasowania

1

3

Gładki gradient koloru i przezierności

Wysoka wytrzymałość
Szeroki wybór zastosowań2

Najważniejsze

Wysoka dokładność dopasowania, nawet  
w przypadku uzupełnień o dużej rozpiętości

Odbudowa jednopunktowa aż do mostów wielopunktowych, wszystkie z jednego materiału

Produkcja w procesie prasowania  
izostatycznego na zimno (CIP)

Średnia przezierność

630 MPa
49 % Przezierność

1170 MPa
42 % Przezierność



©
 20

21
 S

ag
em

ax
 B

io
ce

ra
m

ic
s, 

In
c.

, F
ed

er
al

 W
ay

, W
A,

 U
S

Sa
ge

m
ax

 a
nd

 N
ex

xZ
r a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f S
ag

em
ax

 B
io

ce
ra

m
ic

s I
nc

.
PL

/2
02

2-
01

/R
ev

.4

Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
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NexxZr Tool D  
Wysokowydajne narzędzia  

frezujące wykonane z wysokiej  
jakości węglika z ultratwardą 

nanokrystaliczną powłoką  
diamentową

NexxZr +  Multi 
Wielowarstwowy tlenek  

cyrkonu o naturalnej estetyce

PMMA Disc Multi  
Wysoce usieciowany polime- 

takrylan metylu ze zintegrowanym 
gradientem odcieni do uzupeł- 
nień tymczasowych produko- 

wanych w technologii CAD/CAM

Inne najlepsze produkty

NexxZr  T  
Tlenek cyrkonu o średniej  

przezierności i wysokiej wytrzy- 
małości na zginanie do  

różnorodnych zastosowań i  
opcji obróbki

Forma dostawy

Geometrie
W-98, Z-95

Grubości
16, 20 mm

Kolory
BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

Koncepcja wielowarstwowa

Ustawienie wysokości w krążku 
określa wielkość obszaru sieczn-
ego w uzupełnieniu.

Pełnokonturowe lub częścio- 
wo anatomicznie zredukowane 
uzupełnienia mostów należy 
umieszczać w taki sposób, aby 
określony minimalny przekrój 
łącznika znajdował się w obs-
zarze zębiny.

Program spiekania

Faza Temperatura  
°C

Szybkość grzania /
chłodzenia

°C / min.

Czas  
trzymania

min.

1 20 – 900 10 30

2 900 – 1500 3 120

3 1500 – 900 10 –

4 900 – 300 8 –

°C 

1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0

0 100 200 300 400 500 600 

21 3 4

W zależności od typu pieca i efektu estetycznego,  
temperatura spiekania może wymagać podwyższenia  
do 1530 °C.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w  
instrukcji obsługi NexxZr.

min

20 mm dysk

Siecznie 3 mm

Mieszanina 4 mm

Zębina
9 lub 13 mm 
w zależności od grubości 
krążka

630 MPa  49 % Przezierność

Średnie wartości

1170 MPa  42 % Przezierność 

16 mm dysk


