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SHERALIT-CYLINDRA 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE  
 

 

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

Aliaj dentar pe bază de cobalt, tip 4, în formă cilindrică  

1. Indicații 

Pentru fabricarea suporturilor metalice turnate în formă și a lucrărilor combinate în stomatologie pentru proteză dentară mobilă. Pentru utilizarea de către personal 
de specialitate calificat. Conform DIN EN ISO 22674, se precizează că SHERALIT-CYLINDRA „nu conține nichel, beriliu și cadmiu.“ 

2. Contraindicații  

Nu este indicat pentru acoperire ceramică. 

3. Reacții adverse 

În anumite cazuri individuale pot apărea alergii la componentele aliajului 
sau senzații neplăcute cauzate de reacții electrochimice. Aliajul nu trebuie 
utilizat în cazul alergiilor și incompatibilităților cunoscute la componentele 
aliajului. Rareori pot apărea iritații cutanate la persoanele sensibile în cazul 
aliajelor pe bază de cobalt. Se recomandă un test de tip patch. 
Tratamentul grupurilor sensibile de pacienți, cum ar fi copiii, femeile 
însărcinate sau cele care alăptează, nu prezintă niciun risc deosebit. În 
conformitate cu cerințele DIN EN ISO 22674, aliajele SHERA pe bază de cobalt 
prezintă o rezistență mecanică și o rezistență la coroziune ridicate. Cu 
toate acestea, abraziunea sau posibila coroziune nu pot fi complet excluse, 
în funcție de modul de prelucrare și de mediu. 

4. Instrucțiuni de siguranță 

Praful metalic și fumul dăunează sănătății. Praful și vaporii de metal 
dăunează sănătății. Cobaltul este clasificat ca fiind cancerigen, toxic 
pentru reproducere, posibil mutagen, sensibilizant respirator și cutanat. La 
topire și radiere utilizați un sistem de aspirare adecvat. Suplimentar 
recomandăm o mască de protecție de tip FFP3-EN149. 
Înainte de aplicarea protezei dentare trebuie să țineți cont de prezența 
altor implanturi metalice în cavitatea orală. Diferite metale pot declanșa 
așa-numitul „efect de baterie”. 
Se recomandă să se atragă atenția pacienților asupra faptului că aliajele 
dentare pot influența rezultatele examenelor RMN. 

5. Instrucțiuni privind procesarea 

Mulajul / fixarea cu știfturi 

Asigurați-vă că mulajul are diametrul adecvat. 
Fixați canalul de turnare conform regulilor generale privind tehnica 
dentară. 

 
  Ambalarea / preîncălzirea 

 Utilizați doar mase de ambalare cu conținut de fosfat. Urmați indicațiile 
producătorului masei de ambalare.  

  Recomandăm o temperatură de preîncălzire de 850 - 950°C. 
 
 Recipientul pentru topire 

Utilizați doar recipiente pentru topire curate și separate pentru fiecare aliaj 
pe bază ceramică (oxid de magneziu, siliciu, aluminiu). 

 Fără adaos de pulbere de topire! 
 
 Turnare model prin inducție / procedura cu înaltă frecvență 

Topiți inițial metalul până când se scurge. Introduceți mufla în aparatul de 
turnare și apoi continuați topirea. Procesul de turnare se declanșează 
înainte de desfacerea suprafeței de topire. 

 
 Turnare model cu flacără 

Topiți metalul la flacără cu conținut redus de oxigen. Punctul optim de 
turnare este atunci când materialul topit are un aspect păstos și poate fi 
deplasat cu flacăra. 

 
 Descoperirea 

Structurile optime ale aliajului se obțin atunci când muflele se lasă la răcit 
la temperatura camerei.  
Îndepărtați grosier resturile de masă de ambalare cu o pensetă pentru 
descoperire / un clește pentru tăierea gipsului dur. Nu loviți conul. 

 

6. Valori tehnice 

Duritate Vickers HV10 (N/mm 2)  340 
Densitate (g/cm3)   8,3 
Rezistența la tracțiune (N/mm2)  675 
limita elastică 0,2 (N/mm2)   441 
Alungire la rupere (%)   9 
Modul de elasticitate (N/mm2)  197.000 

7. Temperaturi (°C) 

Temperatura de preîncălzire muflă  850 - 950  
Punct de solidificare   1.350 
Punct de lichidifiere   1.400 
Temperatura de turnare   1.600 

8. Compoziția materialului (%) 

Crom     29,0 
Cobalt    63,0 
Molibden    6,0 
alte elemente sub 1 %   C, Fe, Si, Mn 

9. Lipire / sudură cu laser 

Pentru lipire recomandăm lotul de bare de material de lipire SHERALOT-N. 
Pentru sudura cu laser recomandăm utilizarea SÂRMELOR PENTRU SUDURĂ 
CU LASER de la SHERA. Disponibil sub formă de role de 2 metri, cu grosime 
de 0,35 mm sau 0,5 mm. 

10. Depozitarea 

 Nu există cerințe speciale. 

11. Trasabilitatea lotului 

Fiecare lot este livrat de către noi cu un număr de lot (LOT). Specificați acest 
număr în documentația fiecărui pacient, pentru a putea asigura 
trasabilitatea. 
Pentru trasabilitatea clară a lotului utilizați doar metale noi. 

12. Eliminare 

Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările locale. 

13. Garanția 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG este certificată conform DIN 
EN ISO 13485 și garantează pentru produsele sale o garanție impecabilă, 
bazată pe un sistem de asigurare a calității foarte complex. 
Recomandările noastre pentru utilizatori se bazează pe valorile de referință 
stabilite în laboratorul nostru de testare. Aceste valori pot fi garantate doar 
dacă se respectă etapele recomandate ale procedurii. Utilizatorul își 
asumă răspunderea pentru procesarea produselor. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru rezultatele eronate, deoarece SHERA nu are nicio 
influență asupra prelucrării ulterioare. Eventualele cereri de daune 
compensatorii formulate vizează exclusiv valoarea materială a produselor 
noastre. 
Incidentele grave trebuie raportate SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & 
Co. KG și autorităților responsabile.

 
Simboluri: 

Respectați  A nu se  Număr lot  Număr articol Produs  Data  Producător 
instrucțiunile reutiliza      medicinal  fabricației  
de utilizare  


