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SHERALIT-IMPERIAL 
NÁVOD K POUŽITÍ  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG 

 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Německo     
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 

Dentální slitina na bázi kobaltu, typ 4, ve válcovém tvaru  

1. Indikace 

K výrobě modelovaných litých protéz a kombinované práce v dentální oblasti pro vyjímatelné zubní náhrady. Určeno k použití odborně kvalifikovaným personálem. 
SHERALIT-IMPERIAL se podle normy DIN EN ISO 22674 označuje jako materiál „bez niklu, beryllia a kadmia.“ 

2. Kontraindikace 

Neurčeno pro aplikaci keramické vrstvy. 

3. Vedlejší účinky 

Ve vzácných a ojedinělých případech jsou možné alergie na součásti slitiny 
nebo elektrochemicky podmíněné nesnášenlivosti. V případě známých 
alergií nebo neslučitelností vůči součástem slitiny by slitina neměla být 
používána. Vzácně může u citlivých osob docházet v případě slitin na bázi 
kobaltu k dráždění kůže. Doporučuje se provést patch test. 

4. Bezpečnostní upozornění 

Kovový prach a kouř jsou zdraví škodlivé. Kovový prach a dým jsou zdraví 
škodlivé. Kobalt je klasifikován jako karcinogenní, toxický pro reprodukci, 
pravděpodobně mutagenní, senzibilizující dýchací cesty a kůži. Při tavení a 
otryskávání používejte vhodný odsávací systém. Dále doporučujeme 
ochranu cest dýchacích typu FFP3-EN149. 
Před nasazením zubní protézy je nutné věnovat pozornost přítomnosti 
jiných kovových implantátů v dutině ústní. Různé kovy mohou vyvolat 
takzvaný „bateriový efekt“. 
Doporučuje se upozornit pacienty na možnost ovlivnění výsledků MRT 
vyšetření dentálními slitinami. 

5. Pokyny ke zpracování 

Modelování/upevnění 
Dbejte na přiměřený průřez modelace. 
Licí kanál umístěte podle všeobecných dentálně-technických zásad. 

 
  Uložení/předehřátí 

 Používejte pouze zalévací hmoty vázané fosfátem. Postupujte podle 
pokynů výrobce zalévací hmoty.  

  Doporučujeme teplotu předehřevu 850 až 950 °C. 
 
 Tavná nádoba 

Používejte výhradně čisté a pro každou slitinu vlastní tavné nádoby na 
keramické bázi (oxidy hořčíku, křemíku, hliníku). 

 Nepřidávejte tavný prášek! 
 
 Odlévání indukčním litím / vysokofrekvenční zpracování 

Proveďte předtavení kovu, až dojde k jeho zhroucení. Vložte mufli do 
odlévacího přístroje a pokračujte v tavení. Proces odlévání se spustí před 
porušení tavného povrchu. 

 
 Odlévání plamenem 

Roztavte kov v plamenné oblasti chudé na kyslík. Optimální okamžik lití 
nastane, když tavenina získá kašovitý ráz a lze jí pohybovat působením 
plamene. 

 
 Vyjmutí 

Nejlepší struktury slitiny dosáhnete, pokud ponecháte mufli vychladnout při 
pokojové teplotě.  
 
 
Zbytky zalévací hmoty nahrubo odstraňte vyjímacími kleštěmi / kleštěmi na 
tvrdou sádru. Nenarážejte na kónus. 

 
 

6. Technické parametry 

Tvrdost podle Vickerse HV1 (N/mm 2)  350 
Hustota (g/cm3)    8,3 
Pevnost v tahu (N/mm2)   669 
0,2 Mez kluzu (N/mm2)   379 
Prodloužení při přetržení (%)   12 
Modul pružnosti (N/mm2)   222 000 

7. Teploty (°C) 

Teplota předehřevu mufle   850–950  
Teplota solidu    1 338 
Teplota likvidu    1 406 
Teplota lití    1 560 

8. Složení materiálu (%) 

Chrom    28,0 
Kobalt     64,0 
Molybden    6,0 
další prvky pod 1 %   C, Fe, Mn, Si, Nb 

9. Letování / laserové svařování 

 K letování doporučujeme použít pájecí tyč SHERALOT-N. 
Pro laserové svařování doporučujeme používat elektrody pro svařování 
laserem od výrobce SHERA. K dostání ve 2m rolích v tloušťkách 0,35 mm 
nebo 0,5 mm. 

10. Skladování 

 Žádné zvláštní požadavky. 

11. Zpětná sledovatelnost šarží:  

Každou šarži expedujeme s vlastním číslem šarže (LOT). Toto číslo uveďte 
do dokumentace každého pacienta v zájmu zachování zpětné 
sledovatelnosti. 
Pro jednoznačnou zpětnou sledovatelnost šarží používejte výhradně nový 
kov. 

12. Likvidace 

Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

13. Záruka 

Společnost SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG je certifikována 
podle normy DIN EN ISO 13485 a na základě náročného systému zajišťování 
kvality vůči svým výrobkům ručí za bezvadnou kvalitu. Naše doporučení pro 
uživatele vycházejí z tzv. orientačních hodnot zjištěných v naší laboratoři. 
Tyto hodnoty lze garantovat jen za podmínky dodržení uvedených 
procesních kroků. Uživatel sám odpovídá za zpracování výrobků. Za 
bezvadné výsledky neručíme, neboť společnost SHERA nemá na další 
zpracování vliv. Případně přesto vzniklé nároky na náhradu škody se 
vztahují výhradně na hodnotu zboží našich výrobků. Závažné incidenty 
musejí být nahlášeny společnosti SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & 
Co. KG a příslušným úřadům

 
 

Symboly: 

Dodržujte    Není určeno Číslo šarže  Číslo článku Zdravotnický Datum  Výrobce 
návod   k opakovanému     prostředek  výroby 
k použití  použití 
 


