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Liga de queima isenta de metais nobres à base de cobalto para metal-cerâmica, tipo 2-4, em forma cilíndrica  

1. Indicação 

Liga de fundição biocompatível com baixa formação de óxido para o fabrico de restaurações dentárias individuais de acordo com as especificações do dentista, 
tais como coroas e pontes. Pode ser revestida com todos os materiais cerâmicos adequados que são adaptados ao valor do CET da liga. SHERAALLOY-NP é um 
dispositivo médico de classe IIa de acordo com a Diretiva 93/42 da CEE e cumpre os requisitos da DIN EN ISO 9693 e da DIN EN ISO 22674. É descrito como "isenta de 
níquel e berílio". Para utilização por técnicos qualificados. As espessuras das paredes, as espessuras de juntas e a construção estão sujeitas à respetiva experiência.  
 

2. Indicações para o operador 

Preparação como chanfro ou peça arredondada com 1 mm de superfície 
de apoio. Remoção da substância oclusal e incisal de 1,5-2 mm, raio do 
bordo de 0,7 mm, ângulo de preparação de 6-8°. Observar a espessura 
final da parede de pelo menos 0,2 mm, recomendamos 0,35 mm. 
Antes de inserir a dentadura na boca, esta deve ser limpa e desinfetada 
de acordo com as boas práticas clínicas. A cimentação é realizada com 
cimentos disponíveis comercialmente ou cimento de ionómero de vidro 
com um comprimento mínimo de preparação de 3 mm.  

3. Contraindicações/efeitos secundários 

Em casos individuais raros, são possíveis alergias a componentes da liga 
ou insensibilidade induzida eletroquimicamente. Em caso de alergias ou 
incompatibilidades conhecidas aos componentes da liga, a liga não deve 
ser utilizada. Raramente, as ligas à base de cobalto podem causar 
irritações cutâneas em pessoas sensíveis. Recomenda-se um teste numa 
área pequena. As arnelas preparadas com um comprimento inferior a 3 
mm não são adequadas para restauração. 

4. Indicações de segurança 

O pó metálico e o fumo são prejudiciais para a saúde. Ao fundir e jatear, 
utilizar um sistema de aspiração adequado. Além disso, recomendamos 
uma máscara de proteção respiratória do tipo FFP3-EN149. 
Deve ser dada atenção à presença de outros metais na cavidade oral 
antes de inserir a dentadura. Vários metais podem causar desconforto 
induzido eletroquimicamente. 
Recomenda-se que os doentes sejam sensibilizados para a possibilidade 
de as ligas dentárias poderem afetar os resultados de ressonâncias 
magnéticas. 

5. Instruções de processamento 

Modelação/Montagem 
Assegurar uma secção transversal apropriada e uma espessura de 
parede de 0,35 mm do trabalho acabado já durante a modelação.  
Para a construções de pontes, os pontos de ligação devem ser 
adequadamente dimensionados e, se necessário, reforçados ao máximo 
por meio de uma grinalda. 
A estrutura deve ser fabricada com suporte de cerâmica. Fixar o canal de 
fundição de acordo com as regras gerais da tecnologia dentária, 
utilizando um sistema de canais de fundição suficientemente 
dimensionado. 

  Integração/Pré-aquecimento 
 Utilizar apenas massas de integração ligadas com fosfato. Seguir as 

instruções do fabricante da massa de integração.  
Recomendamos uma temperatura de pré-aquecimento de 850 °C - 900 
°C durante 30 - 45 minutos. 

 Cadinho 
Utilizar apenas cadinhos limpos à base de cerâmica (óxido de magnésio, 
óxido de silício, óxido de alumínio) que sejam específicos para cada liga. 
Para evitar a contaminação, não utilizar líquidos ou derreter num cadinho.  

 Usar apenas metal virgem 
Se o metal for refundido, os formadores de óxido de ligação urgentemente 
necessários são reduzidos e uma boa ligação metalocerâmica não pode 
ser garantida. 

 Fundição por indução/Processo de alta frequência 
Pré-fundir o metal até este afundar. Inserir a mufla no dispositivo de 
fundição e, em seguida, continuar a fundir até que o metal fundido seja 
móvel. Iniciar o processo de fundição imediatamente após a pele de óxido 
ter rompido. 

 Fundição por chama 
Derreter metal com propano/oxigénio ou acetileno/oxigénio na zona de 
chama de baixo teor de oxigénio. O ponto ideal de fundição é quando a 
fundição apresenta um aspeto pastoso e pode ser movido pela chama. 

 Demuflagem 
A melhor estrutura de liga é obtida ao permitir que a mufla arrefeça 
lentamente até à temperatura ambiente. Remover grosseiramente os 

resíduos de massa de integração com uma pinça de demuflagem. Não 
bater no cone. Em seguida, jatear com jato de areia com óxido de alumínio 
de 110 a 250 µm a uma pressão de 3-4 bar. 
Finalização 
Processar com fresagem de metais rígidos e pedras de óxido de alumínio. 
Para  
evitar a contaminação, o mesmo conjunto de materiais abrasivos deve 
ser sempre utilizado para cada metal. 

6. Queima de cerâmica 

A queima de óxido é recomendada e deve ser realizada a 960 °C durante 
5 minutos. Antes do revestimento, jatear com jato de areia descartável a 
100-250 µm de óxido de alumínio a uma pressão máxima de 3-4 bar e 
limpar bem com um equipamento de jato de água ou vapor. Nunca 
decapar ligas isentas de metais nobres. Efetuar queimas de cerâmica e 
um arrefecimento conforme as indicações do fabricante. 

7. Valores técnicos 

Dureza Vickers HV10 (N/mm 2)  280 
Densidade (g/cm3)   8,3 
0,2 de limite de dilatação (N/mm2)  490 
Alongamento de rutura (%)   10,1 
Módulo de elasticidade (N/mm2)  210.000  
Coeficiente de expansão térmica (20/600 °C) 14,0 X 10-6 K-1 

8. Temperaturas (°C)  

Temperatura de pré-aquecimento da mufla 850 - 950  
Ponto de solidificação   1.310 
Ponto de liquidificação   1.370 
Temperatura de fundição   1.430 

9. Composição do material (%) 

Cobalto    63 
Cromo    24 
Tungsténio    8,1 
Molibdeno    2,9 
Silício     1,1 
Outros elementos inferiores a 1%  Nb 

10. Soldadura/Soldadura a laser 

Evitar a soldadura/soldadura a laser. Se necessário, utilizar um fio de 
soldadura por fluxo, solda ou laser adequado para a composição e 
intervalo de fusão. 
Nunca utilizar soldas de ouro ou de paládio para este fim. 

11. Armazenamento 

Armazenar na embalagem original num local seco, entre 5 ° e 50 °C e fora 
do alcance da luz solar direta. Uma inspeção visual da escrita aplicada 
aos cilindros, deve ser verificada para identificação do produto antes da 
sua utilização. 

12. Rastreabilidade por lotes:  

Fornecemos cada lote é fornecido com um número de lote (LOT). Anotar 
este número na documentação de cada doente para assegurar a 
rastreabilidade. 
Utilizar apenas metal virgem para uma clara rastreabilidade dos lotes. 

13. Eliminação 

Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos 
locais. 

14. Garantia 

A SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG está certificada conforme 
a norma DIN EN ISO 13485 e garante que os produtos apresentam uma 
qualidade perfeita, com base num sistema de controlo de qualidade 
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rigoroso. As nossas recomendações de utilizador baseiam-se nos 
chamados valores-guia determinados no nosso laboratório de testes. 
Estes valores só podem ser garantidos se as etapas do processo 
especificadas forem seguidas. O utilizador é responsável pelo 
processamento dos produtos. A SHERA não é responsável por resultados 
defeituosos, uma vez que a SHERA não tem influência sobre um 

processamento posterior. Quaisquer reclamações por 
danos que, no entanto, possam surgir dizem exclusivamente respeito ao 
valor dos nossos produtos. 
Os incidentes graves devem ser comunicados à SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG e as autoridades responsáveis 

 
Explicações dos símbolos: 

Observar-   Não  Número de Número do Dispositivo  Data de  Fabricante 
o manual   reutilizar   lote  artigo  médico   produção 
de instruções    
 


