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Kobalt alapú, nemesfém mentes égetési ötvözet fémkerámiához, 2-4 típusú, henger alakú  

1. Javallat 

Biokompatibilis, alacsony oxidképző öntvényötvözet egyedi fogpótlások, például koronák és hidak szakember előírásai szerinti készítéséhez. Az ötvözet hőtágulási 
együtthatójával összeférő bármilyen kerámiaanyaggal fedhető. A SHERAALLOY-NP az RL 93/42 EGK rendelet szerinti a IIa osztályú gyógyászati termék, amely teljesíti a 
DIN EN ISO 9693 & DIN EN ISO 22674 követelményeit. Nikkel- és berillium mentes. Kizárólag képzett szakemberek használhatják. A falvastagságok, a csatlakozó 
vastagságok és a szerkezet a szakemberek tapasztalatának függvényei.  
 

2. Tudnivalók a felhasználó számára 

Előkészítése hornyos formájú vagy lekerekített, 1 mm-es felfekvő felületű 
lépcső. Okkluzális és incizális abrázió 1,5-2 mm, élsugár 0,7 mm, előkészítési 
szög 6-8°. Legalább 0,2 mm, de azt javasoljuk, hogy 0,35 mm végső 
falvastagságot vegyen figyelembe. 
A fogpótlás szájba helyezése előtt a helyes klinikai gyakorlatnak megfelelő 
tisztítást és fertőtlenítést kell végezni. A fogpótlás kereskedelemben 
kapható cementekkel vagy legalább 3 mm hosszú üvegionomer 
cementtel rögzíthető.  

3. Ellenjavallatok / mellékhatások 

Ritka egyedi esetekben az ötvözet összetevői allergiás reakciót válthatnak 
ki vagy elektrokémia eredetű, kellemetlen érzet tapasztalható. Az ötvözet 
alkotórészeivel szembeni, ismert allergiás reakció vagy 
összeférhetetlenség esetén az ötvözet nem használható. A kobalt alapú 
ötvözetekre érzékeny személyeknél ritkán bőrirritáció léphet fel. Patch teszt 
végzése ajánlott. A preparált, 3 mm-nél hosszabb fogcsonkok nem láthatók 
el ilyen anyaggal. 

4. Biztonsági utasítások 

A fémpor és a füst káros az egészségre. Olvasztáskor és lefújáskor 
használjon megfelelő elszívó rendszert. Javasoljuk továbbá FFP3-EN149 
típusú légzésvédő alkalmazását. 
A protézis beültetése előtt ügyelni kell a szájüregben lévő egyéb fémek 
jelenlétére. A különböző fémek elektrokémiai okokból kellemetlen érzethez 
vezethetnek. 
Javasoljuk, hogy hívják fel a páciensek figyelmét annak eshetőségére, hogy 
a fogászati ötvözetek befolyásolhatják az MRI eredményeket. 

5. Feldolgozási tudnivalók 

Modellezés / hozzáerősítés 
Már a modellezés közben is ügyeljen a kész munka megfelelő 
keresztmetszetére és 0,35 mm falvastagságára.  
Hídszerkezeteknél a csatlakozási helyeket megfelelően kell méretezni és 
szükség esetén girlanddal maximálisan megerősíteni. 
A keretnek támasztania kell a kerámiát. A fogtechnika általános 
szabályainak megfelelő, kellő méretű öntőcsatorna rendszerrel helyezze el 
az öntőcsatornát. 

  Beágyazás / előmelegítés 
 Csak foszfáthoz kötött beágyazómasszákat használjon. Kövesse a 

beágyazómassza gyártójának utasításait.  
850 °C-900 °C előmelegítő hőmérsékletet javaslunk 30-45 percig. 

 Olvasztótégely 
Csak tiszta, kerámiaalapú, külön olvasztótégelyt (magnézium-, szilícium-, 
alumínium-oxid) használjon minden egyes ötvözethez. A szennyeződés 
elkerülésére semmiképp ne használjon oxidoldót és ne olvasszon 
grafittégelyben.  

 Csak új fémet használjon 
Ha újra megolvad, csökkennek a sürgősen szükséges tapadó oxidképzők és 
nem garantálható a jó fém-kerámia kötés. 

 Indukciós öntvény öntése / nagyfrekvenciás eljárás 
Olvassza elő a fémet annyira, hogy összeessen. Helyezze a tokot az 
öntőkészülékbe, majd folytassa az olvasztást addig, amíg az olvadék már 
mozog. Az oxidbőr felszakadása után azonnal kezdje meg az öntést. 

 Lángfogó öntvény öntése 
A fémet propán/oxigén vagy acetilén/oxigén jelenléte mellett, alacsony 
oxigéntartalmú lángzónában olvassza. Az öntés optimális időpontja az, 
amikor az olvadék pépes állagú és a lánggal mozgatható. 

 Kiemelés 
A legjobb ötvözetszerkezet úgy érhető el, hogy a tokot hagyjuk lassan 
szobahőmérsékletűre hűlni. Kiemelő fogóval távolítsa el a beágyazó 
massza maradványait. Ne üssön a kúpra. Utána 110-250 µm alumínium-
oxiddal 3-4 bar nyomáson homokszórás következik. 
Kidolgozás 
Keményfém marással és alumínium-oxid kövekkel készül a kidolgozás. A  

szennyeződés elkerülésére minden fémhez mindig ugyanazt a csiszolótest 
készletet kell használni. 

6. Kerámiaégetés 

Oxidégetés ajánlott, 5 percen keresztül, 960 °C-on. Takarás előtt 100-250 µm 
egyszer használatos homokszórt alumínium-oxiddal végezzen lefújást, 
max. 3-4 bar nyomáson, és vízzel vagy gőzfújóval gondosan tisztítson. Soha 
ne marasson nemesfém mentes ötvözeteket. A kerámiaégetést és a hűtést 
a gyártó utasításai szerint kell végezni. 

7. Műszaki értékek 

Vickers-keménység HV10 (N/mm 2)  280 
Sűrűség (g/cm3)    8,3 
0,2 tágulási határ (N/mm2)   490 
Törési nyúlás (%)    10,1 
Rugalmassági modulus (N/mm2)  210.000  
Hőtágulási együttható (20/600°C)  14,0 X 10-6 K-1 

8. Hőmérsékletek (°C)  

Tok előmelegítési hőmérséklete  850 - 950  
Solidus hőmérséklet   1310 
Likvidus hőmérséklet   1370 
Öntési hőmérséklet   1430 

9. Anyagösszetétel (%) 

Kobalt     63 
Króm     24 
Volfrám    8,1 
Molibdén    2,9 
Szilícium    1,1 
1 % Nb alatti további elemek 

10. Forrasztás / lézerhegesztés 

Kerülje a forrasztást / lézerhegesztést. Szükség esetén használjon az 
összetételnek és az olvadási intervallumnak megfelelő folyósító anyagot, 
forrasztó- vagy lézerhegesztő huzalt. 
Tilos hozzá arany- vagy palládiumforrasztót használni. 

11. Tárolás 

Eredeti csomagolásban, száraz helyen, 5 °C és 50 °C között, közvetlen 
napsugárzástól védve tartandó. Használat előtt a termék azonosítására 
vizuálisan ellenőrizni kell a hengereken lévő feliratot. 

12. Tétel visszakövethetősége:  

Minden tételen tételszám (LOT) szerepel. A nyomonkövethetőség 
érdekében jegyezze fel a tételszámot a páciensek dokumentációjába. 
Kizárólag új fémet használjon a tétele egyértelmű 
nyomonkövethetőségéhez. 

13. Selejtezés 

A tartalmat/tartóedényt a helyi előírásoknak megfelelően kell selejtezni. 

14. Szavatosság 

A SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG DIN EN ISO 13485 szabvány 
szerinti tanúsítással rendelkezik.  A minden részletre kiterjedő 
minőségbiztosítási rendszer kifogástalan termékminőséget garantál. 
Felhasználási ajánlásaink kísérleti laboratóriumunkban kiszámított, ún. 
irányértékeken alapulnak. Az értékek csak akkor garantálhatók, ha betartják 
az előírt folyamatlépéseket. A termékek feldolgozásáért a felhasználó 
felelős. A hibás eredményért nem vállalunk felelősséget, mivel a SHERA nem 
befolyásolhatja a további feldolgozást. Az esetleges kártérítési igények 
kizárólag termékeink áruértékére vonatkozhatnak. 
A súlyos eseményeket a SHERA Material-Technologie GmbH & Co. KG-nek 
és az illetékes hatóságoknak kérjük jelenteni. 
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Szimbólumok magyarázata: 

Felhasználási  Nem alkalmas Tétel-  Cikk-  Gyógyászati  Gyártási   Gyártó 
útmutató   újbóli használatra  szám  szám   termék   dátum 
vegye figyelembe    
 


