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0123 
Kobolt-baseret legering til støbning af tænder, type 5 cylinderformet  

1. Indikation 

Til fremstilling af rammer til modelstøbning og kombinationsarbejde inden for tandpleje til udtagelig tandprotese. Må kun bruges af kvalificeret fagpersonale. I henhold 
til DIN EN ISO 22674 skal SHERAHEAVY-METAL betegnes som "fri for nikkel, beryllium og cadmium". 

2. Kontraindikationer 

Ikke til keramisk beklædning. 

3. Bivirkninger 

I meget sjældne, enkelte tilfælde kan der opstå allergier overfor 
bestanddele af legeringen eller elektrokemiske ubehag. Legeringen bør ikke 
bruges ved inkompatibilitet eller kendte allergier overfor bestanddele af 
legeringen. I sjældne tilfælde kan der opstå irritationer af huden hos 
følsomme personer på grund kobolt-baserede legeringer. Det anbefales 
at foretage en patch-test. 

 

4. Sikkerhedsoplysninger 

Metalstøv og røg skader sundheden. Metalstøv og -røg er 
sundhedsskadelige. Kobolt er identificeret som kræftfremkaldende, 
reproduktionstoksisk, muligvis mutagent, sensibiliserende på luftveje og 
hud.Ved smeltning og blæsning skal der bruges et egnet 
udsugningssystem. Desuden anbefaler vi at bruge åndedrætsværn af 
type FFP3-EN149. 
Der skal tages højde for om der er andre implantater af metal i mundhulen, 
inden tandprotesen sættes i. Forskellige metaller kan udløse en såkaldt 
"batteri-effekt". 
Det anbefales at gøre patienten opmærksom på muligheden for, at 
dental-legeringer kan påvirke resultaterne af en MRI. 

5. Instruktioner om forarbejdning 

Modellering / stiftelse 
Sørg for at modelleringen har et passende tværsnit. 
Støbekanalen skal placeres i henhold til de generelle regler for tandteknik. 

 
  Indlejring / forvarmning 

 Brug kun fosfat-bundede indlejringsmasser. Følg anvisningerne fra 
fabrikanten af indlejringsmassen.  

  Vi anbefaler at forvarme ved 900 – 950 °C. 
 
 Smeltedigel 

Brug kun en egen ren keramik-baseret smeltedigel (magnesium, silicium, 
aluminiumoxid) til hver enkelt legering. 

 Der må ikke tilsættes smeltepulver! 
 
 Støbning af induktionsstøbning / højfrekvensproces 

Metallet skal for-smeltes, indtil det synker sammen. Sæt muflen i 
støbeapparatet og smelt så videre. Støbe-processen udløses efter 
smelteoverfladen krakelerer. 

 
 Støbning, flammestøbning 

Smelt metallet med det iltfattige flammeområde. Det optimale 
støbetidspunkt er når smeltemassen får en moset konsistens og kan 
bevæges gennem flammen. 

 
 Lejring 

Den bedste legeringsstruktur opnås ved at lade muflen køle ned til 
stuetemperatur.  

 
Fjern resterne af indlejringsmassen med en lejringstang / skæretang til 
hård gips. Slå ikke på keglen. 

 

6. Tekniske data 

Hårdhed, Vickers HV1 (N/mm 2)  360 
Massefylde (g/cm3)   8,2 
Trækstyrke (N/mm2)   800 
0,2-spænding (N/mm2)   650 
Brudforlængelse (%)   5 
Elasticitetsmodul (N/mm2)   220.000 

7. Temperaturer (°C) 

Forvarmningstemperatur muffel  900 - 950  
Soliduspunkt    1.270 
Liquiduspunkt    1.400 
Støbetemperatur    1.500 

8. Materialesammensætning (%) 

Krom     28,0 
Kobolt     64,0 
Molybdæn    6,0 
yderligere elementer under 1 %  C, Fe, Mn, Si, Nb, N 

9. Lodning / lasersvejsning 

Til lodning anbefaler vi loddemetal-stængerne SHERALOT-N. 
Til lasersvejsning anbefaler vi at bruge LASERSVEJSNINGSTRÅDENE fra SHERA. 
Fås som ruller, der er 2 meter lange og 0,35 mm eller 0,5 mm tykke. 

10. Opbevaring 

 Ingen særlige krav. 

11. Sporbarhed af partier:  

Vi leverer hvert parti med et partinummer (LOT). Notér dette nummer i alle 
patienters dokumentation for at garantere sporbarheden. 
Brug kun nyt metal for at kunne spore partier uden tvivl. 

12. Bortskaffelse 

Bortskaf indholdet/beholderen i overensstemmelse med de lokale regler 
herom. 

13. Garanti 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG er certificeret i henhold til DIN 
EN ISO 13485 og det omstændige kvalitetssikringssystem gør at vi kan 
garantere en fejlfri kvalitet for produkterne. Vores brugsanbefalinger er 
baseret på såkaldte referenceværdier vi har fastlagt i vores 
forsøgslaboratorium. Disse værdier kan kun garanteres, hvis de procestrin 
vi har angivet, overholdes. Brugeren er selv ansvarlig for bearbejdningen af 
produkterne. SHERA er ikke ansvarlig for forkerte resultater, fordi vi ikke har 
nogen indflydelse på den videre forarbejdning. Skulle der alligevel opstå 
krav på skadeserstatning, forholder disse sig udelukkende til 
handelsværdien af vores produkter. 
Alvorlige hændelser skal rapporteres til SHERA Material-Technologie GmbH & 
Co. KG samt de ansvarlige myndigheder.

 
 
 
Symboler: 

Vær  Må ikke  Batch-  Artikel-  Medicinsk  Fremstillings- Fabrikant 
opmærksom på genbruges  nummer  nummer   produkt   dato  
brugsanvisningen  
 


