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Kobalt alapú fogtechnikai öntvény ötvözet, 5. típus, hengerformájú  

1. Javallat 
Fogtechnikai modellöntvény vázak előállításához és kombinált munkákhoz kivehető fogpótlás számára. Szakképzett szakszemélyzet általi használatra 
szánt. A SHERAHEAVY-METAL a DIN EN ISO 22674 szabvány szerint „nikkeltől, berilliumtól és kadmiumtól mentesnek nevezendő.“ 

2. Ellenjavallat 
Kerámiaragasztáshoz nem alkalmas. 

3. Mellékhatások 
Ritka, egyedi esetekben az ötvözet alkotóelemeire való allergia vagy 
elektrokémia okozta szokatlan érzések előfordulhatnak. Az ötvözet 
alkotórészeire való ismert érzékenység vagy inkompatibilitások 
esetén nem szabad használni az ötvözetet. Ritkán, kobalt alapú 
ötvözetek esetén érzékeny személyeknél előfordulhat bőrirritáció. 
Javasolt allergiapróba végzése. 

4. Biztonsági tudnivalók 
A fémpor és a füst egészségkárosító. A kobalt rákot okozhat, 
károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket, 
feltehetően genetikai károsodást okoz,  belélegezve allergiás és 
asztmás tüneteket és nehéz légzést okozhat, allergiás bőrreakciót 
válthat ki. Olvasztás és homokfúvás során használjon megfelelő 
elszívó rendszert. Továbbá javasoljuk az FFP3-EN149 típusú 
védőmaszk használatát. 
A műfogsor behelyezése előtt ügyelni kell a szájüregben található 
egyéb fém implantátumok jelenlétére. A különböző fémek 
úgynevezett „akkumulátor hatást” idézhetnek elő. 
Javasoljuk, hogy figyelmeztesse a pácienseket arra a lehetőségre, 
hogy a fogtechnikai ötvözetek befolyásolhatják az MRI vizsgálat 
eredményeit. 

5. Megmunkálásra vonatkozó tudnivalók 
Modelláció/odaerősítés 
Ügyeljen a modelláció megfelelő keresztmetszetére. 
Az öntőcsatornát az általános fogtechnikai szabályok szerint 
helyezze fel. 

  Beágyazás/előmelegítés 
 Kizárólag foszfát kötésű beágyazómasszát használjon. Kövesse a 

beágyazómassza gyártójának utasításait.  
  900 - 950°C előmelegítési hőmérséklet javasolt. 

 Olvasztótégely 
Csak tiszta és minden egyes ötvözet számára saját, kerámia alapú 
(magnézium-, szilícium-, alumínium-oxid) olvasztótégelyt használjon. 

 Ne adjon hozzá olvasztóport! 
 Indukciós öntés/magas frekvenciájú eljárás 

Melegítse elő a fémet addig, amíg összeesik. Helyezze be az 
olvasztótégelyt az öntőkészülékbe, majd olvassza tovább. Az öntési 
folyamat kiváltására az olvasztott felület felszakítása után kerül sor. 

 Öntés nyílt láng mellett 
Olvassza a fémet oxigénszegény lángzónával. Az öntés időpontja 
akkor optimális, ha az olvadék pépes állagú és a láng által 
mozgatható. 

 Kiágyazás 
A legjobb öntvényszerkezetet akkor éri el, ha az olvasztótégelyt 
hagyja szobahőmérsékletre hűlni.  
A beágyazómassza maradványainak nagy részét távolítsa el 
kiágyazó fogóval/gipszvágó fogóval. Ne üssön a kúpra.  

 

6. Műszaki értékek 
Vickers-keménység HV1 (N/mm 2)  360 
Sűrűség (g/cm3)    8,2 
Szakítószilárdság (N/mm2)   800 
0,2 Tágulási határ (N/mm2)   650 
Töréstágulás (%)    5 
Elasztikussági mutató (N/mm2)  220 000 

7. Hőmérsékletek (°C) 
Olvasztótégely előmelegítési hőmérs. 900 - 950  
Szolidusz pont    1 270 
Likvidusz pont    1 400 
Öntőhőmérséklet   1 500 

8. Anyagösszetétel (%) 
Króm     28,0 
Kobalt    64,0 
Molibdén    6,0 
További elemek 1% alatt   C, Fe, Mn, Si, Nb, N 

9. Forrasztás/lézerhegesztés 
 Forrasztáshoz javasoljuk a SHERALOT-N. 

A lézerhegesztéshez javasoljuk a SHERA lézer hegesztőhuzal 
használatát. 2 méteres tekercsekben 0,35 mm vagy 0,5 mm 
vastagságban kaphatók. 

10. Tárolás 
 Nincsenek különleges követelmények. 

11. Tétel visszakövethetősége:  
Minden egyes tételt tételszámmal (LOT) ellátva szállítunk ki. A 
visszakereshetőség biztosításához jegyezze fel ezt a számot a 
páciensek dokumentációjában. 
A tétel egyértelmű visszakövethetőségéhez kizárólag új fémet 
használjon. 

12. Ártalmatlanítás 
A tartalmat / az edényt a helyi előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

13. Jótállás 
A SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG a DIN EN ISO 13485 
szabvány szerint tanúsított és a kifinomult minőségbiztosítási 
rendszernek köszönhetően garantálja a kifogástalan minőséget. 
Alkalmazási javaslataink a kísérleti laboratóriumainkban 
megállapított úgynevezett irányértékeken alapulnak. Ezek az értékek 
csak akkor szavatolhatók, ha betartja a megadott eljárási lépéseket. 
A termékek megmunkálásáért a felhasználó maga felelős. Nem 
vállalunk felelősséget a hibás eredményekért, mivel a SHERA cégnek 
nincs befolyása a további feldolgozásra. Az ennek ellenére 
esetlegesen fellépő kártérítési igények kizárólag termékeink 
áruértékére vonatkoznak. A súlyos eseteket jelenteni kell a SHERA 
Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG, valamint az illetékes 
hatóságok felé. 

 
 
 
 
 
Szimbólumok: 

Kövesse a  Egyszeri  Tételszám  Cikkszám  Orvostechnikai Gyártás  Gyártó 
használati  használatra      eszköz  dátuma 
utasításokat 


