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Stop do wypalania EMF na bazie kobaltu do ceramiki metalicznej, typ 2-4, w formie cylindra  

1. Wskazania 

Biokompatybilny stop odlewniczy o niskiej zawartości tlenków do wykonywania indywidualnych uzupełnień protetycznych, takich jak korony i mosty, zgodnie z 
zaleceniami stomatologa. Może być licowany wszystkimi odpowiednimi materiałami ceramicznymi, które są dostosowane do wartości CTE stopu. SHERAALLOY-NP jest 
wyrobem medycznym klasy IIa zgodnie z dyrektywą 93/42 EWG i spełnia wymagania norm DIN EN ISO 9693 i DIN EN ISO 22674. Ma on być oznaczony jako „wolny od 
niklu i berylu”. Do użytku przez wykwalifikowany personel. Grubość ścian, wytrzymałość spoin i konstrukcja są uzależnione od ich doświadczenia.  
 

2. Informacje dla lekarza 

Przygotowanie jako zagłębienie wydrążone lub stopień zaokrąglony o 
powierzchni styku 1 mm. Usunięcie materiału z powierzchni okluzyjnej i 
siecznej 1,5-2 mm, promień krawędzi 0,7 mm, kąt preparacji 6-8°. Należy 
zwrócić uwagę na ostateczną grubość ścianki co najmniej 0,2 mm, 
zalecamy 0,35 mm. 
Przed umieszczeniem elementu protetycznego w jamie ustnej należy ją 
oczyścić i zdezynfekować zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej. 
Cementowanie przeprowadza się przy użyciu dostępnych na rynku 
cementów lub cementu glasjonomerowego, przy czym minimalna 
długość preparacji wynosi 3 mm.  

3. Przeciwwskazania / skutki uboczne 

W rzadkich przypadkach możliwe jest wystąpienie alergii na składniki stopu 
lub dyskomfort wywoływany uwarunkowaniami elektro-chemicznymi. W 
przypadku znanych alergii lub nadwrażliwości na składniki stopu nie należy 
go stosować. Sporadycznie u osób wrażliwych na stopy kobaltowe może 
dochodzić do podrażnień skóry. Zaleca się przeprowadzenie testu 
płatkowego. Przygotowane kikuty zębów o długości < 3 mm nie nadają się 
do zaopatrzenia. 

4. Zasady bezpieczeństwa 

Pył metalowy i dym są szkodliwe dla zdrowia. Podczas topienia i 
piaskowania stosować odpowiedni system odciągowy. Dodatkowo 
zalecamy używanie ochrony dróg oddechowych typu FFP3-EN149. 
Przed założeniem protezy zębowej należy zwrócić uwagę na obecność 
innych metali w jamie ustnej. Różne metale mogą prowadzić do 
dyskomfortu, wywołanego przez uwarunkowania elektrochemiczne. 
Zaleca się poinformować pacjentów, że stopy dentystyczne mogą 
ewentualnie wpływać na wyniki badań MRI. 

5. Informacje o obróbce 

Modelowanie/mocowanie 
Podczas modelowania należy upewnić się, że gotowa praca ma 
odpowiedni przekrój i grubość ścianki 0,35 mm.  
Konstrukcje mostowe, spoiny muszą być odpowiednio zwymiarowane i w 
razie potrzeby wzmocnione do maksimum za pomocą np. girlandy. 
Szkielet musi być wykonany na podbudowie ceramicznej. Kanał odlewniczy 
zamocować zgodnie z ogólnymi zasadami techniki dentystycznej z 
użyciem systemu kanału odlewniczego o dostatecznych wymiarach. 

  Osłanianie/wygrzewanie 
 Należy używać tylko fosforanowych mas osłaniających. Przestrzegać 

instrukcji producenta masy osłaniającej.  
Zalecamy wstępne podgrzanie do temperatury 850°C - 900°C przez 30 - 
45 minut. 

 Tygielek 
Dla każdego stopu stosować wyłącznie czyste i oddzielne tygielki na bazie 
ceramicznej (magnezowe, silikatowe, z tlenku glinu). Aby uniknąć 
zanieczyszczenia, nie należy używać topników ani topić w tyglu grafitowym.  

 Należy wykorzystywać wyłącznie nowy metal 
Wraz z ponownym wytopem dochodzi do redukcji niezbędnych tlenków 
tworzących spoiwo i nie można zagwarantować dobrego połączenia 
metal-ceramika. 

 Odlewanie odlewu indukcyjnego / procedura wysokoczęstotliwościowa 
Nadtopić metal, aż zacznie się zapadać. Należy umieścić muflę w 
urządzeniu odlewniczym, a następnie kontynuować topienie aż do 
momentu, gdy stop będzie ruchomy. Proces odlewania należy rozpocząć 
natychmiast po pęknięciu powłoki tlenkowej. 

 Odlewanie odlewu z użyciem płomienia 
Stopić metal z użyciem propanu z tlenem lub acetylenu z tlenem w strefie 
płomienia o niskiej zawartości tlenu. Optymalny moment odlewania 
następuje wtedy, gdy ciekły stop ma papkowatą strukturę i płomień jest w 
stanie go poruszyć. 

 Wyjmowanie z masy osłaniającej 
Najlepszą strukturę stopu uzyskuje się, gdy mufla ostygnie wolno do 
temperatury pokojowej. Usunąć z grubsza pozostałości masy za pomocą 

kleszczy do masy. Nie uderzać w stożek. Następnie poddać obróbce 
strumieniowej tlenkiem glinu od 110 do 250 µm pod ciśnieniem 3-4 barów. 
Wykonanie 
Obróbka frezami do metali twardych i ścierniwem z tlenku glinu. W celu  
uniknięcia kontaminacji do każdego metalu należy użyć tego samego 
zestawu ścierniwa. 

6. Wypalanie ceramiki 

Zaleca się wypalanie tlenkowe w temperaturze 960°C przez 5 minut. Przed 
licowaniem poddać obróbce strumieniowo - ściernej piaskiem z tlenku 
glinu jednorazowego użytku o uziarnieniu 100-250 µm pod ciśnieniem max. 
3-4 bar oraz oczyścić strumieniem wody lub parą wodną. Nie należy nigdy 
wytrawiać stopów EMF. Wypalanie ceramiki i chłodzenie wykonać według 
zaleceń producenta. 

7. Wartości techniczne 

Twardość w skali Vickersa HV10 (N/mm2)  280 
Gęstość (g/cm3)    8,3 
0,2 granica plastyczności (N/mm2)  490 
Wydłużenie (%)    10,1 
Moduł sprężystości (N/mm2)   210 000  
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20/600°C) 14,0 X 10-6 K-1 

8. Temperatury [°C]  

Temperatura wygrzewania mufli  850 - 950  
Temperatura końca krystalizacji  1310 
Temperatura początku krystalizacji  1370 
Temperatura odlewania   1430 

9. Skład (%) 

Kobalt     63 
Chrom    24 
Wolfram    8,1 
Molibden    2,9 
Krzem     1,1 
Inne pierwiastki poniżej 1%   Nb 

10. Lutowanie / spawanie laserowe 

Należy unikać lutowania/spawania laserem. W razie potrzeby należy użyć 
topnika, lutu lub drutu spawalniczego do spawania laserem, 
odpowiedniego dla danego składu i przedziału temperatur topnienia. 
Nie należy nigdy stosować do tych celów złota lub lutu zwierającego pallad. 

11. Przechowywanie 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w 
temperaturze pomiędzy 5° a 50°C, chronić przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem. Przed użyciem należy sprawdzić wzrokowo napisy 
umieszczone na butlach pod kątem identyfikacji produktu. 

12. Śledzenie partii:  

Każda dostarczana przez nas partia posiada numer partii (LOT). Numer ten 
należy wpisywać do dokumentacji pacjenta, aby zapewnić możliwość 
śledzenia dostawy. 
Aby śledzenie było jednoznaczne i niezawodne, należy używać tylko 
nowych metali. 

13. Utylizacja 

Zawartość/pojemnik należy przekazać do utylizacji zgodnie z lokalnymi 
przepisami. 

14. Gwarancja 

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posiada certyfikację według 
DIN EN ISO 13485 i dzięki stosowaniu precyzyjnego systemu zapewnienia 
jakości gwarantuje wysoką jakość swoich produktów. Podawane przez nas 
zalecenia opierają się na tzw. wartościach orientacyjnych, uzyskanych w 



pl 

Re
v.

 G
A4

02
14

V1
A 

| 2
02

1-
05

 

 
 
 

SHERAALLOY-NP 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  
 

 
SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG 

 Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Niemcy     
 Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de 

0123 
naszym laboratorium testowym. Dotrzymanie tych wartości można 
zagwarantować tylko wtedy, gdy przestrzegane są podane etapy 
postępowania. Wyłączną odpowiedzialność za przetworzenie produktu 
ponosi użytkownik. Firma SHERA nie odpowiada za nieprawidłowe efekty 
pracy, ponieważ nie ma wpływu na obróbkę. Pojawiające się mimo to 

żądania zadośćuczynienia mogą się odnosić wyłącznie do 
wartości towarowej naszych wyrobów. 
Zdarzenia o poważnych skutkach należy zgłaszać SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG oraz organom odpowiednich władz. 

 
Objaśnienia symboli: 

Przestrzegać Nie nadaje się do Numer  Numer  Wyrób  Data  Producent 
instrukcji   ponownego  partii  artykułu  medyczny  produkcji 
użytkowania użycia  
 


