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EMF vypalovací slitina na bázi kobaltu pro kovovou keramiku, typ 2–4 ve tvaru válce  

1. Indikace 

Biokompatibilní slévárenská slitina s minimální tvorbou oxidů vhodná k výrobě indivudálních zubních náhrad jako korunek a můstků dle zadání pracovníka. Lze obkládat 
všemi vhodnými keramickými materiály, které jsou přizpůsobeny WAK hodnotě slitiny. SHERAALLOY-NP je klasifikován jako medicínský produkt třídy IIa podle RL 93/42 
EWG a splňuje požadavky DIN EN ISO 9693 & DIN EN ISO 22674. Je možné označovat jako "bez niklu a berylia". Určeno k použití odborně kvalifikovaným personálem. 
Tloušťka stěn, tloušťka spojů a konstrukce náhrad se řídí jeho zkušenostmi.  
 

2. Pokyny pro pracovníky 

Příprava jako vyduté zaoblení nebo zaoblený stupeň s dosedací plochou 1 
mm. Okluzní a incizní opotřebení materiálu 1,5–2 mm, radius hrany 0,7 mm, 
přípravný úhel 6–8°. Dbejte na to, aby měla stěna finální tloušťku minimálně 
0,2 mm, doporučujeme 0,35 mm. 
Před nasazením zubní náhrady do úst se musí provést čištění a desinfekce 
dle osvědčených klinických pracovních postupů. Upevnění se provádí 
pomocí běžně dostupných cementů nebo glasionomerových cementů, 
příprava zubu s minimální délkou 3 mm.  

3. Kontraindikace / vedlejší účinky 

Ve vzácných a ojedinělých případech se mohou objevit alergie na některé 
složky slitiny nebo elektrochemicky podmíněné nesnášenlivosti. V případě, 
že je známa alergie nebo nesnášenlivost na některou složku slitiny, by slitina 
neměla být používána. Vzácně může u citlivých osob docházet v případě 
slitin na bázi kobaltu k dráždění kůže. Doporučuje se provést patch test. 
Připravené pahýly zubů kratší než 3 mm se nehodí k ošetření. 

4. Bezpečnostní pokyny 

Kovový prach a kouř jsou zdraví škodlivé. Při tavení a otryskávání používejte 
vhodný odsávací systém. Dále  doporučujeme ochranu dýchacích cest 
typu FFP3-EN149. 
Před nasazením zubní protézy je třeba brát v úvahu přítomnost jiných 
kovových implantátů v dutině ústní. Různé kovy mohou vyvolávat 
elektrochemicky podmíněné nesnášenlivosti. 
Doporučuje se upozornit pacienty, že dentální slitiny mohou ovlivnit 
výsledky MRT. 

5. Pokyny ke zpracování 

Modelování/upevnění 
Již při modelaci dbejte na odpovídající průřez a tloušťku stěny hotového 
produktu 0,35 mm.  
Při konstrukci můstků je třeba dostatečně dimenzovat spoje a v případě 
nutnosti je maximálně zesílit pomocí girlandy. 
Konstrukce se musí vyrobit tak, aby podpírala keramiku. Licí kanál umístěte 
podle všeobecně platných dentálně-technických zásad a opatřete 
dostatečně dimenzovaným systémem. 

  Uložení/předehřátí 
 Používejte pouze zalévací hmoty vázané fosfátem. Postupujte podle 

pokynů výrobce zalévací hmoty.  
Doporučujeme teplotu předehřevu 850 °C až 900 °C po dobu 30-45 minut. 

 Tavná nádoba 
Používejte výhradně čisté tavné nádoby na keramické bázi (oxidy hořčíku, 
křemíku, hliníku), pro každou slitinu vlastní. Aby nedošlo ke znečištění, v 
žádném případě nepoužívejte tavicí přísady a netavte v grafitové nádobě.  

 Používejte výhradně nový kov 
Při opakovaném tavení ubývá látek nezbytně nutných k tvorbě oxidu 
umožňujícího přilnutí a nelze pak zaručit dobré spojení kovu s keramikou. 

 Odlévání indukčním litím / vysokofrekvenční zpracování 
Proveďte předtavení kovu, dokud nedojde k jeho zhroucení. Vložte mufli do 
odlévacího přístroje a pokračujte v tavení dokud se tavenina nezačne 
pohybovat. S litím započněte okamžitě po stržení ochranného povlaku proti 
oxidaci. 

 Odlévání plamenem 
Kov roztavte pomocí propanu/kyslíku nebo acetylenu/kyslíku v plamenné 
oblasti chudé na kyslík. Optimální okamžik pro lití nastane, když tavenina 
získá kašovitý ráz a lze jí pohybovat působením plamene. 

 Vyjmutí 
Nejlepší struktury slitiny dosáhnete, když necháte mufli vychladnout při 
pokojové teplotě. Zbytky zalévací hmoty nahrubo odstraňte vyjímacími 
kleštěmi. Nenarážejte na kónus. Následně otryskejte oxidem hlinitým o 
velikosti zrn 110 až 250 µm pod tlakem 3–4 bar. 
Zpracování 
Opracovat pomocí fréz z tvrdého kovu a kamenů z oxidu hlinitého . Aby  

se zabránilo kontaminaci, měla by se pro každý kov používat vždy stejná 
sada brusných tělísek. 

6. Vypálení keramiky 

Doporučujeme vypálení kyslíkem, které by se mělo provádět při tepletě 960 
°C po dobu 5 minut. Před obkládáním otryskat pískem pro jednosměrné 
tryskánío velikosti 100–250 µm pod tlakem max. 3–4 bar a dobře očistit 
vodou nebo parním otryskávačem. Z EMF slitiny nikdy neodstraňujte starý 
nátěr. Výpal keramiky a chlazení proveďte podle návodu výrobce. 

7. Technické parametry 

Tvrdost podle Vickerse HV10 (N/mm 2)  280 
Hustota (g/cm3)    8,3 
0,2 mez roztažnosti (N/mm2)   490 
Prodloužení při přetržení (%)   10,1 
Modul pružnosti (N/mm2)   210 000  
Koefeicient teplotní roztažnosti (20/600 °C) 14,0 X 10-6 K-1 

8. Teploty (°C)  

Teplota předehřevu mufle   850–950  
Teplota solidu    1 310 
Teplota likvidu    1 370 
Teplota lití    1 430 

9. Složení materiálu (%) 

Kobalt     63 
Chrom    24 
Wolfram    8,1 
Molybden    2,9 
Křemík    1,1 
další prvky pod 1 %   Nb 

10. Letování / laserové svařování 

Vyvarujte se letování / laserového svařování. V případě potřeby použijte 
tavicí přísadu, pájku nebo laserový svařovací drát odpovídající složení a 
tavicímu intervalu materiálu. 
Za tímto účelem se nikdy nesmí používat pájka na zlato nebo palladium. 

11. Skladování 

Skladujte v originálním balení v suchu za teploty 5° až 50°C, mimo dosah 
přímého slunečního záření. Před použitím je z důvodu identifikace produktu 
třeba vizuálně zkontrolovat nápis, kterým jsou válce opatřené. 

12. Zpětná sledovatelnost šarží:  

Každou šarži expedujeme s vlastním číslem šarže (LOT). V zájmu zachování 
zpětné sledovatelnosti uveďte toto číslo do dokumentace každého 
pacienta. 
Aby bylo možné šarže jednoznačně zpětně vysledovat, používejte výhradně 
nový kov. 

13. Likvidace 

Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 

14. Záruka 

Společnost SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG je certifikována 
podle normy DIN EN ISO 13485 a díky náročnému systému zajišťování kvality 
ručí za bezvadnou kvalitu svých výrobků. Naše doporučení pro uživatele 
vycházejí z tzv. orientačních hodnot zjištěných v naší laboratoři. Tyto 
hodnoty lze garantovat jen za podmínky dodržení uvedených procesních 
kroků. Za zpracování výrobků zodpovídá sám uživatel. Za bezvadné 
výsledky neručíme, neboť společnost SHERA nemá na další zpracování 
žádný vliv. Případně přesto vzniklé nároky na náhradu škody se vztahují 
výhradně na hodnotu zboží našich výrobků. 
Závažné incidenty musejí být nahlášeny společnosti SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG a příslušným úřadům 
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Vysvětlivky symbolů: 

Použití   Ne pro  Šarže  Článek  Medicínský  Výrobní  Výrobce 
návod   Opakované  číslo  číslo   produkt   datum 
dbejte na   použití 
 


