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SHERALIT-CYLINDRA 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
 
 

 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG 
 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Niemcy     
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 

Dentystyczny stop odlewniczy na bazie kobaltu, typu 4, o kształcie cylindrycznym  

1. Wskazania 

Do wykonywania szkieletów pod odlewy modeli i do prac kombinowanych w obrębie jamy ustnej związanych z wykonaniem wyjmowanych protez zębowych. Do 
użycia przez wykwalifikowany personel. Według DIN EN ISO 22674, SHERALIT-CYLINDRA określa się jako „niezawierający niklu, berylu i kadmu.” 

2. Przeciwwskazania  

Nie nadaje się na licówki ceramiczne. 

3. Skutki uboczne 

W rzadkich przypadkach możliwe jest wystąpienie alergii na składniki stopu 
lub dyskomfort wywoływany uwarunkowaniami elektro-chemicznymi. W 
przypadku znanych alergii lub nadwrażliwości na składniki stopu nie należy 
go stosować. Sporadycznie u osób wrażliwych na stopy kobaltowe może 
dochodzić do podrażnień skóry. Zaleca się przeprowadzenie testu 
płatkowego. Leczenie wrażliwych grup pacjentów jak dzieci, kobiety w ciąży 
lub karmiące piersią nie stwarza szczególnego ryzyka. Stopy SHERA na bazie 
kobaltu wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na 
korozję (zgodnie z wymaganiami normy DIN EN ISO 22674). Niemniej jednak, 
w zależności od obróbki i środowiska, nie można całkowicie wykluczyć 
ścierania lub ewentualnej korozji. 

4. Zasady bezpieczeństwa 

Pył metalowy i dym są szkodliwe dla zdrowia. Pył i opary metalu są szkodliwe 
dla zdrowia. Kobalt jest klasyfikowany jako rakotwórczy, działający 
szkodliwie na rozrodczość, prawdopodobnie mutagenny, uczulający drogi 
oddechowe i skórę. Podczas topienia i piaskowania stosować odpowiedni 
system odciągowy. Dodatkowo zalecamy używanie ochrony dróg 
oddechowych typu FFP3-EN149. 
Przed założeniem protezy zębowej należy zwrócić uwagę na obecność 
innych metalowych implantów w jamie ustnej. Różne metale mogą 
wywołać tzw. „efekt baterii”. 
Zaleca się poinformować pacjentów, że stopy dentystyczne mogą 
ewentualnie wpływać na wyniki testów MRT. 

5. Informacje o obróbce 

Modelowanie / mocowanie 

Uważać na odpowiedni przekrój modelacji. Kanał odlewniczy zamocować 
zgodnie z ogólnymi zasadami techniki dentystycznej. 

 
  Osłanianie / wygrzewanie 

 Należy używać tylko fosforanowych mas osłaniających. Przestrzegać 
instrukcji producenta masy osłaniającej.  

  Wygrzewać w temperaturze 850 - 950°C. 
 
 Tygielek 

Dla każdego stopu stosować wyłącznie czyste i oddzielne tygielki na bazie 
ceramicznej (magnezowe, silikatowe, z tlenku glinu). 

 Nie dodawać proszku topliwego! 
 
 Odlewanie odlewu indukcyjnego / procedura wysokoczęstotliwościowa 

Nadtopić metal, aż zacznie się zapadać. Muflę włożyć do urządzenia 
odlewniczego i dalej topić. Proces odlewania rozpoczyna się przed 
rozerwaniem powierzchni topionego metalu. 

 
 Odlewanie odlewu z użyciem płomienia 

Metal topić w strefie płomienia ubogiej w tlen. Optymalny moment 
odlewania następuje wtedy, gdy ciekły stop ma papkowatą strukturę i 
płomień jest w stanie go poruszyć. 

 
 Wyjmowanie z masy osłaniającej 

Najlepszą strukturę stopu uzyskuje się, gdy mufla ostygnie do temperatury 
pokojowej.  
 
 
Usunąć z grubsza pozostałości masy za pomocą kleszczy do masy / 
kleszczy do stwardniałego gipsu. Nie uderzać w stożek. 

 
 

6. Wartości techniczne 

Twardość w skali Vickersa HV10 (N/mm2)  340 
Gęstość (g/cm3)    8,3 
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)  675 
0,2 granica plastyczności (N/mm2)  441 
Wydłużenie (%)    9 
Moduł sprężystości (N/mm2)   197 000 

7. Temperatury [°C] 

Temperatura wygrzewania mufli  850 - 950  
Temperatura końca krystalizacji  1350 
Temperatura początku krystalizacji  1400 
Temperatura odlewania   1600 

8. Skład (%) 

Chrom    29,0 
Kobalt     63,0 
Molibden    6,0 
inne pierwiastki poniżej 1%   C, Fe, Si, Mn 

9. Lutowanie / spawanie laserowe 

 Do lutowania polecamy używanie sztabek lutowniczych SHERALOT-N. 
Do spawania laserowego polecamy stosowanie DRUTU SPAWANIA 
LASEROWEGO produkcji SHERA. Dostępne w postaci 2-metrowych rolek i o 
grubości 0,35 mm lub 0,5 mm. 

10. Przechowywanie 

 Brak szczególnych wymagań. 

11. Śledzenie partii  

Każda dostarczana przez nas partia posiada numer partii (LOT). Numer ten 
należy wpisywać do dokumentacji pacjenta, aby zapewnić możliwość 
śledzenia dostawy. 
Aby śledzenie było jednoznaczne i niezawodne, należy używać tylko 
nowych metali. 

12. Usuwanie 

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. 

13. Gwarancja 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posiada certyfikację według 
DIN EN ISO 13485 i dzięki stosowaniu precyzyjnego systemu zapewnienia 
jakości gwarantuje wysoką jakość swoich produktów. Podawane przez nas 
zalecenia opierają się na tzw. wartościach orientacyjnych, uzyskanych w 
naszym laboratorium testowym. Dotrzymanie tych wartości można 
zagwarantować tylko wtedy, gdy przestrzegane są podane etapy 
postępowania. Wyłączną odpowiedzialność za przetworzenie produktu 
ponosi użytkownik. Firma SHERA nie odpowiada za nieprawidłowe efekty 
pracy, ponieważ nie ma wpływu na obróbkę. Pojawiające się mimo to 
żądania zadośćuczynienia mogą się odnosić wyłącznie do wartości 
towarowej naszych wyrobów. 
 
Poważne incydenty należy zgłaszać SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & 
Co. KG i odpowiednim władzom

 
Symbolika: 

Przestrzegać Nie nadaje się Numer serii Numer artykułu Wyrób  Data  Producent 
instrukcji   do ponownego     medyczny  produkcji 
obsługi  użytku 
 


