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Đặc tính vật liệu  
   
Phôi NexxZr® được làm từ zirconium Oxide (Y-TZP ZrO2), chúng được thiết kế chuyên dụng để sản xuất các 
phục hình vĩnh viễn.
Các ứng dụng bao gồm: Mão răng trước , sau, cầu, mão chụp lồng (conical telescopic coping).
Sau khi quá trình thiêu kết cuối cùng hoàn tất, Zirconia Sagemax NexxZr đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của EN 
ISO 6872.

Dữ liệu kỹ thuật

Thành phần

Vật liệu / Sản phẩm NexxZr S NexxZr T NexxZr + NexxZr + Multi

Zirconium oxide ZrO2
Yttrium oxide + Y2O3
Hafnium oxide HfO2
Aluminium oxide Al2O3

≥ 89%
4 – 6%

≤ 5%
< 1%

≥ 89%
4 – 6%

≤ 5%
< 1%

≥ 85%
7 – 9%

≤ 5%
< 1%

≥ 86%
6.5 – 8%

≤ 5%
< 1%

Độ hòa tan hóa học [μg/cm2] < 100 < 100 < 100 < 100

Đặc tính

Vật liệu / Sản phẩm NexxZr S NexxZr T NexxZr + NexxZr + Multi

Độ giãn nở nhiệt tuyến tính / 
CTE [10-6 K-1]

10.1 ≤ CTE* ≤ 11.1
(*span 25 – 500°C)

10.1 ≤ CTE* ≤ 11.1
(*span 25 – 500°C)

9.6 ≤ CTE* ≤ 10.6
(*span 25 – 500°C)

9.9 ≤ CTE* ≤ 10.9   
(*span 25 – 500°C)

Độ bền uốn [MPa] 1
1,370 1,270

 white shaded
880

1000 880

Độ kháng nứt gãy
[MPa*m1/2] 1

≥ 5 ≥ 5 ≥ 3.5 ≥ 3.5

Độ trong mờ [1-CR]*100 30% 42% 2 46% 2 46%

Type/Class Type II / class 5 Type II / class 5

 white shaded

Type II / class 4Type II / 
class 5

Type II / 
class 4

1  Giá trị điển hình theo EN ISO 6872 
2 Phôi màu có giá trị thấp hơn
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Bảng chỉ dẫn an toàn (SDS)  

Các thành phần độc hại   

Zirconia  (Zirconium Oxide)

CAS Number
Percent
ACGIH TLV 
OSHA PEL
Units

1314-23-4
91 – 96%
5 (T)
5 (T)
mg/m3

Yttria 
(Yttrium Oxide)

CAS Number
Percent
ACGIH TLV 
OSHA PEL
Units

1314-36-9
4 – 9%
5 (T)
5 (T)
mg/m3

Health Hazard Data   
Routes of Exposure:
X Skin Contact   N/A Skin Absorption  X  Eye Contact X

Acute Inhalation  X Chronic Inhalation  X  Ingestion

Các thủ tục cấp cứu và sơ cứu  
– Hô hấp

Nếu các triệu chứng liên quan đến hô hấp phát triển (ho, ho rát, khó thở, v.v.), tránh tiếp xúc với nơi 
làm việc và đến bệnh viện kiểm tra y tế .

– Tiếp xúc với da/mắt
Nếu xảy ra kích ứng, xả nước mạnh lên vùng tiếp xúc. Nếu kích ứng vẫn còn, đến bệnh viện kiểm tra y
tế.

– Nuốt 
Nếu nuốt phải một lượng bụi đáng kể, hãy uống một lượng nước lớn để nôn ra và đến bệnh viện kiểm
tra y tế.

Bảo hành / Lưu trữ

Bảo hành
– Hướng Dẫn Sử Dụng bao gồm các Thông tin kỹ thuật và khuyến nghị người dùng, cũng như đào tạo thực tế.
– Lò nung kết khác nhau có hiệu suất khác nhau. Bạn cần phải THƯỜNG XUYÊN hiệu chuẩn lại lò để đạt được
kết quả tối ưu. Thực hiện theo các hướng dẫn hiệu chuẩn khuyến nghị của nhà sản xuất.

– Sản phẩm của chúng tôi được phát triển và cải tiến liên tục. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về những thay đổi
trong tương lai.

– Chúng tôi cố gắng cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt nhất. Kiểm tra kỹ sản phẩm bằng mắt xem có hư
hỏng gì không trước khi đưa vào máy mài.

– Sau khi phôi đã mài một phần, khiếu nại bảo hành sẽ bị hủy.

Lưu trữ
Lưu trữ vật liệu zirconia NexxZr trong bao bì gốc ở môi trường khô ráo & ở nhiệt độ phòng.
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Ứng dụng / Thiết kế và Mài

Chỉ định 

                
Chỉ định vật liệu

NexxZr S NexxZr T NexxZr + 

Phục hình đơn (răng 
trước / sau)

Cầu 3 đơn vị (răng 
trước/ sau)

Cầu nhiều đơn vị 
(răng trước/ sau)

 white shaded/Multi

–

– Với thị trường Canada: Cầu được giới hạn trong 6 đơn vị với tối đa 2 nhịp cầu (pontic).

Chống chỉ định
– Mài cùi không đủ.
– Mài cùi không đủ cho chất dán và khả năng phân phối lực.
– Vệ sinh răng miệng không đầy đủ.
– Không đủ khoảng hở giữa 2 mặt kế cận cho các khớp nối trong cầu.
– Bị dị ứng với các thành phần của vật liệu.
– Không tương thích tốt với các thành phần của vật liệu.

Thiết kế và mài   
– Làm theo hướng dẫn cho phần mềm CAD / CAM để scan và thiết kế phục hình.
– Máy mài cần được hiệu chuẩn để có kết quả tốt nhất. Các hệ thống mài không giống nhau và có thể cho ra sản 

phẩm cuối không tốt nếu không đạt đủ độ dày tối thiểu.
– Đối với cầu, luôn thiết kế phần nâng đỡ phục hình để tránh cầu bị cong vênh trong quá trình thiêu kết.

Nhuộm màu

Nhuộm màu phục hình NexxZr trước khi thiêu kết
– Vui lòng làm theo Hướng dẫn sử dụng tương ứng của nhà cung cấp.

WARNING!    
– Người dùng phải cẩn thận khi xử lý zirconia tiền thiêu kết. Luôn làm việc trong môi 

trường thông thoáng.
– Sử dụng găng tay tổng hợp khi xử lý zirconia và dung dịch stain màu. - không nên để 

dung dịch stain màu tiếp xúc với da.
 – Sử dụng máy hút chân không thích hợp trong khu vực thông thoáng để hút sạch bụi.
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Khuyến nghị cho lò nung/ thiêu kết

Lò nung kết khác nhau có hiệu suất khác nhau. Bạn cần phải THƯỜNG XUYÊN hiệu chuẩn lại lò để đạt được kết
quả tối ưu. Thực hiện theo các hướng dẫn hiệu chuẩn khuyến nghị của nhà sản xuất.

Số đơn 
vị

Thời gian  
(h)

Phase 
Nhiệt độ 

Tốc độ gia 
nhiệt Thời gian 

ngâm (phút)
°C °F °C/phút °F/phút

NexxZr S, NexxZr T, NexxZr +

Ti
êu

 c
hu

ẩn 1 - 5 ~3.7

Phase 1 20 – 1300 68 – 2372 30 54 30

Phase 2 1300 – 1530 2372 – 2786 40 72 60

Phase 3 1530 – 900 2786 – 1652 15 27 –

Phase 4 900 – 80 1652 – 176 20 36 –

5 - 10 ~5.2

Phase 1 20 – 1300 68 – 2372 30 54 60

Phase 2 1300 – 1530 2372 – 2786 40 72 120

Phase 3 1530 – 900 2786 – 1652 15 27 –

Phase 4 900 – 80 1652 – 176 20 36 –

Th
ời

 g
ia

n 
dà

i

1 - 20 ~10.8

Phase 1 20 – 900 68 – 1652 10 18 10

Phase 2 900 – 1530 1652 – 2786 3 5.4 150

Phase 3 1530 – 80 2786 – 176 8 14.4 –

>21 ~12.8

Phase 1 20 – 900 68 – 1652 10 18 10

Phase 2 900 – 1530 1652 – 2786 3 5.4 210

Phase 3 1530 – 80 2786 – 176 8 14.4 –

Q
ua

 
đê

m không giới hạn ~14.3 

Phase 1 20 – 250 68 – 482 2 3.6 –

Phase 2 250 – 1530 482 – 2786 4 7.2 240

Phase 3 1530 – 80 2786 – 176 8 14.4 –

NexxZr + Multi  

N
ha

nh

1 – 5 ~3.6

Phase 1 20 – 1000 68 – 1832 60 108 10

Phase 2 1000 – 1530 1832 – 2786 3 5.4 60

Phase 3 1530 – 1100 2786 – 2012 50 90 –

Phase 4 1100 – 80 2012 – 176 60 108 –

Th
ời

 g
ia

n 
dà

i

không giới hạn ~9.5

Phase 1 20 – 900 68 – 1652 10 18 30

Phase 2 900 – 1500 1652 – 2732 3 5.4 120

Phase 3 1500 – 900 2732 – 1652 10 18 –

Phase 4 900 – 300 1652 – 572 8 14.4 –

• Đặt phục hình lên đậu nung trong khay thiêu kết.
• Đặt các phục hình cách nhau trong khay để nhiệt được phân tán đều.
• Phục hình sau khi nung sẽ có độ bóng & độ ánh nhẹ.

WARNING!    
– Lò nung kết phải được đặt trong khu vực thông thoáng.

– Cần giảm nhiệt chậm để cho kết quả cuối cùng; đừng làm nguội quá nhanh.  
– Mở lò quá sớm có thể làm phục hình zirconia bị nứt.
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Thổi cát / Xử lý sau

Thử độ khít sát sườn
Sau khi hoàn thành quy trình thiêu kết, phục hình zirconia có thể được thử độ khít sát và mài chỉnh tạo hình bổ 
sung bằng mũi mài kim cương phù hợp. Sử dụng tuabin xịt nước làm mát để tránh nứt gãy.
Có thể làm mỏng đường hoàn tất bằng bánh mài cao su mềm chuyên biệt.

Thổi cát
Sau khi mài điều chỉnh xong, nên thổi cát sơ phục hình bằng corundum 50 µm tinh khiết (Al2O3) ở khoảng 2.5 bars.

Thiêu kết lại
Sau khi thổi cát và xịt nước nóng, phải thiêu kết lại phục hình trong lò nung để bịt kín các vi nứt có thể có trong 
quá trình mài.
Gia nhiệt ở mức 40°C/phút. tới 1000°C. Ngâm trong 5 phút. Giảm nhiệt từ từ xuống đến nhiệt độ phòng. Phục hình 
bây giờ đã sẵn sàng để đắp sứ, stain màu và quét, nướng bóng.

WARNING!    
– Chỉ nên mài phục hình zirconia đã thiêu kết ở khu vực thông thoáng. Tránh hít phải bụi. 
– Sử dụng máy hút chân không thích hợp để hút bụi.
– Sử dụng kính an toàn khi mài và thổi cát.
– Chỉ thổi cát ở khu vực có hút chân không.

Đắp sứ / Stain màu và quét, nướng bóng

Đắp sứ
– Quét một lớp sứ liên kết mỏng lên bề mặt phục hình và nướng.
– Đắp sứ lên sườn zirconia.
– Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất cho các tham số nướng.
– Thực hiện theo thông tin kỹ thuật cho hệ số giãn nở nhiệt của zirconia cũng như hệ số của sứ đắp.

Stain màu và quét, nướng bóng
– Quét một lớp mỏng màu stain và nước bóng tới độ bóng mong muốn.
– Sử dụng màu stain và nước bóng thiết kế riêng cho zirconia.
– Sử dụng các tham số nướng khuyến nghị của nhà sản xuất. 

Phần xử lý sau của bác sĩ
Khi nha sĩ cần điều chỉnh khớp cắn và mặt kế cận, nên sử dụng mũi mài kim cương mịn. Cần làm mát phục hình 
trong quá trình mài. Kích thước hạt kim cương nên ở khoảng 40 micron.

Sau khi mài, làm mịn phần bề mặt bằng bánh cao su và đánh bóng bằng bột đánh bóng kim cương 10 micron.

Lưu ý rằng nếu không đánh bóng đủ phục hình, răng đối kháng có thể bị mài mòn theo thời gian.
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Gắn xi măng

Gắn xi măng truyền thống
Các đặc tính vốn có của zirconia NexxZr mang lại cho nó độ cứng và độ bền tối đa. Do đó, các phương pháp gắn 
truyền thống với zinc - oxide phosphate hoặc xi măng glass ionomer hoàn toàn được trong hầu hết các trường hợp. 
Thổi cát sơ trong lòng phục hình với Al2O3 50 micron tinh khiết và xịt nước nóng làm sạch trước khi gắn xi măng.

Khi áp dụng kỹ thuật gắn xi măng truyền thống, cần tuân thủ các yêu cầu chính xác của việc duy trì abutment.

Liên kết dán
Với phương thức dán, chúng tôi khuyến nghị sử dụng composite dán SpeedCEM® Plus. Xi măng dán này sẽ tạo ra 
một liên kết tuyệt vời giữa cấu trúc răng và sườn zirconium-oxide.

Gắn phục hình tạm lên sườn zirconia
Mặc dù không được khuyến nghị, nhưng nếu cần gắn phục hình tạm, thì phải cẩn thận trong quá trình gỡ bỏ phục 
hình tạm vì có thể làm hư sườn.
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Manufactured by:  

Sagemax Bioceramics, Inc. 
34210 9th Avenue S, Ste. 118
Federal Way, WA 98003 USA
Phone: +1 253-214-0389
support@sagemax.com
www.sagemax.com

EC Representative:  

AB Ardent
Generatorgatan 8
SE-19560 Arlandastad Sweden
Phone: +46 8594 412 57
eu1@sagemax.com
www.sagemax.com

Date: 2019-03-26/Rev.5
EN
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