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SHERALIT-IMPERIAL 
NÁVOD NA POUŽITIE  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG 

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

 

Dentálna zliatina na kobaltovom základe 4, vo valcovej forme  

1. Indikácia 

Na výrobu modelových formovacích rámov a kombinovaných prác v dentálnej oblasti pre vyberateľnú zubnú náhradu. Pre použitie kvalifikovaným odborným 
personálom. SHERALIT-IMPERIAL je potrebné označiť podľa normy DIN EN ISO 22674 ako „bez obsahu niklu, berýlia a kadmia.“ 

2. Kontraindikácia 

Neplatí pre keramickú fazetu. 

3. Vedľajšie účinky 

V ojedinelých prípadoch sú možné alergie na súčasti zliatiny alebo 
elektrochemicky spôsobené ťažkosti. Pri známych alergiách alebo 
nekompatibilitách voči súčastiam zliatiny by sa nemala použiť zliatina. 
Výnimočne môžu vzniknúť podráždenia kože u citlivých osôb pri zliatinách 
na kobaltovej báze. Odporúča sa Patch test. 

4. Bezpečnostné upozornenia 

Kovový prach a dym sú zdraviu škodlivé. Kovový prach a dym sú zdraviu 
škodlivé. Kobalt je klasifikovaný ako karcinogénny, toxický pre reprodukciu, 
potencionálne mutagénny a má senzibilizujúci účinok na dýchacie cesty a 
pokožku.Pri tavení a čistení používajte vhodný systém odsávania. 
Dodatočne vám odporúčame ochranu dýchania typu FFP3-EN149. 
Pred vložením zubnej protézy je potrebné dbať na prítomnosť iných 
kovových implantátov v ústnej dutine. Rôzne kovy môžu spustiť takzvaný 
„batériový efekt“. 
Odporúča sa, aby boli pacienti upozornení na možnosť, že zubné zliatiny 
môžu ovplyvňovať výsledky MRI. 

5. Pokyny pre spracovanie 

Modelácia/upevnenie 
Dbajte na prirodzený prierez modelácie. Umiestnite zliatinový kanál podľa 
všeobecných pravidiel zubnej technológie. 

 
  Vloženie/zahriatie 

 Používajte iba vkladacie hmoty spojené fosfátom. Postupujte podľa 
pokynov výrobcu vkladacej hmoty.  

 Odporúčame teplotu zahriatia od 850 – 950 °C. 
 
 Taviaci téglik 

Používajte iba čisté a pre každú zliatinu samostatné taviace tégliky na 
keramickom základe (oxid magnézia, kremíka, hliníka). 

 Nepridávajte taviaci prášok! 
 
 Naliatie indukčného odliatku/vysokofrekvenčný postup 

Začnite taviť kov, kým nezačne klesať. Nasaďte hrdlo do liatinového 
zariadenia a potom tavte ďalej. Proces zlievania sa spustí pred narušení 
taveného povrchu. 

 
 Liatie plameňového odliatku 

Tavte kov v zóne plameňa s nízkym obsahom kyslíka. Optimálny čas liatia 
je, keď tavenina vykazuje polotekutý charakter a je ju možné pod 
plameňom pohybovať. 

 
 Osadenie 

Najlepšia štruktúra zliatiny sa dosiahne, keď je možné hrdlo vychladiť na 
izbovú teplotu.  
 
Zvyšky vkladacej hmoty odstráňte z hrubej nečistoty pomocou klieští/klieští 
na tvrdú omietku. Neudierajte na kužeľ. 

 

6. Technické hodnoty 

Tvrdosť podľa Vickersa HV1 (N/mm 2)  350 
Hustota (g/cm3)    8,3 
Pevnosť v ťahu (N/mm2)   669 
Medza prieťažnosti 0,2 (N/mm2)  379 
Lomová deformácia (%)   12 
Modul elastickosti (N/mm2)   222 000 

7. Teploty (°C) 

Teplota predhriatia hrdla   850 – 950  
Čiara solidu    1 338 
Čiara likvidu    1 406 
Teplota liatia    1 560 

8. Zloženie materiálu (%) 

Chróm    28,0 
Kobalt     64,0 
Molybdén    6,0 
ďalšie prvky pod 1 %   C, Fe, Mn, Si, Nb 

9. Spájkovanie/laserové zváranie 

 Na spájkovanie odporúčame tyčovú spájku SHERALOT-N. 
Na laserové zváranie odporúčame použiť LASEROVÉ ZVÁRACIE DRÔTY od 
spoločnosti SHERA. Dostupné v 2-metrovej rolke v hrúbkach 0,35 mm alebo 
0,5 mm. 

10. Skladovanie 

 Žiadne zvláštne požiadavky. 

11. Dohľadateľnosť šarže:  

Každá šarža sa dodáva s číslom šarže (LOT). Poznačte si číslo 
v dokumentácii každého pacienta, aby ste zabezpečili dohľadateľnosť. 
Na jednoznačnú dohľadateľnosť šarže použite iba nový kov. 

12. Dispozícia 

Obsah/nádrž odovzdajte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa 
likvidácie. 

13. Záruka 

Spoločnosť SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG je certifikovaná 
podľa normy DIN EN ISO 13485 a na základe náročného systému na 
zabezpečenie kvality garantuje pre výrobky bezchybnú kvalitu. Naše 
odporúčania pre používateľov sa vzťahujú na tzv. smerové hodnoty zistené 
v našom pokusnom laboratóriu. Tieto hodnoty je možné garantovať iba 
vtedy, keď sa dodržia uvedené postupové kroky. Používateľ je sám 
zodpovedný za spracovanie výrobkov. Za chybné výrobky neručíme, 
pretože spoločnosť SHERA nemá vplyv na ďalšie spracovanie. Prípadne 
vzniknuté nároky na náhradu škody sa vzťahujú výlučne na hodnotu tovaru 
našich výrobkov.  
Vážne udalosti je potrebné nahlásiť spoločnosti SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG a príslušným orgánom.

 
Symboly: 

Postupujte  Neslúži na  Číslo šarže  Číslo položky Medicínsky  Dátum výroby Výrobca 
podľa návodu opätovné      výrobok   
na použitie  použite 

 
 


