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Napaľovacia zliatina EMF na kobaltovej báze pre kovovú keramiku, typ 2-4, vo valcovitom tvare  

1. Indikácia 

Biokompatibilná zliatina s nízkou tvorbou oxidov na výrobu individuálnej zubnej náhrady podľa špecifikácií lekára, vhodná na výrobu koruniek a mostíkov. Je ju možné 
spojiť so všetkými keramickými hmotami, ktoré sú prispôsobené hodnote WAK zliatiny. SHERAALLOY-NP je medicínsky výrobok triedy IIa podľa RL 93/42 EWG a spĺňa 
požiadavky normy DIN EN ISO 9693 & DIN EN ISO 22674. Je ho možné „označiť ako výrobok bez nikla a berýlia“. Pre použitie kvalifikovaným odborným personálom. Hrúbky 
stien, hrúbky spojenia a konštrukcia sú založené na skúsenosti.  
 

2. Pokyny pre lekára 

Preparácia ako dutinka alebo zaoblený stupeň s lícovacou plochou 1 mm. 
Odstránenie látky okluzálne a incizálne 1,5 – 2 mm, polomer hrany 0,7 mm, 
preparačný uhol 6 – 8°. Dodržiavajte finálnu hrúbku steny aspoň 0,2 mm, 
odporúčame však 0,35 mm. 
Pred nasadením zubnej náhrady do úst je potrebné v súlade so správnou 
klinickou praxou čistenie a dezinfekcia. Zubná náhrada sa upevňuje 
bežným cementom alebo sklo-ionomérnym cementom pri minimálnej 
dĺžke preparácie 3 mm.  

3. Kontraindikácia/vedľajšie účinky 

V ojedinelých prípadoch sú možné alergie na súčasti zliatiny alebo 
elektrochemicky spôsobené ťažkosti. Pri známych alergiách alebo 
nekompatibilitách voči súčastiam zliatiny by sa nemala použiť zliatina. 
Výnimočne môžu vzniknúť podráždenia kože u citlivých osôb pri zliatinách 
na kobaltovej báze. Odporúča sa Patch test. Preparované pahýle zuba 
s dĺžkou <3 mm nie sú vhodné na ošetrovanie. 

4. Bezpečnostné pokyny 

Kovový prach a dym sú zdraviu škodlivé. Pri tavení a čistení používajte 
vhodný systém odsávania. Dodatočne vám odporúčame ochranu 
dýchania typu FFP3-EN149. 
Pred vložením zubnej protézy je potrebné dbať na prítomnosť iných kovov 
v ústnej dutine. Rôzne kovy môžu viesť k elektrochemicky podmieneným 
zlým pocitom. 
Odporúča sa, aby boli pacienti upozornení na možnosť, že zubné zliatiny 
môžu ovplyvňovať výsledky MRI. 

5. Pokyny pre spracovanie 

Modelácia/upevnenie 
Už pri modelácii dbajte, aby mala výsledná práca primeraný priemer 
a hrúbku steny 0,35 mm.  
V konštrukciách mostíka musia byť spájacie miesta dostatočne 
dimenzované a v prípade potreby musia byť maximálne zosilnené 
girlandovým prvkom. 
Kostru je potrebné vyrobiť s keramickým základom. Umiestnite zliatinový 
kanál podľa všeobecných pravidiel zubnej technológie s dostatočne 
dimenzovaným systémom zliatinového kanála. 

  Vloženie/zahriatie 
 Používajte iba vkladacie hmoty spojené fosfátom. Postupujte podľa 

pokynov výrobcu vkladacej hmoty.  
Odporúčame teplotu zahriatia od 850 – 900 °C na 30 – 45 minút. 

 Taviaci téglik 
Používajte iba čisté a pre každú zliatinu samostatné taviace tégliky na 
keramickom základe (oxid magnézia, kremíka, hliníka). Aby ste zabránili 
znečisteniam, v žiadnom prípade nepoužívajte tavidlo ani ho nerozpúšťajte 
v grafitovom tégliku.  

 Používajte iba nový kov 
Pri opätovnom tavení sa zníži kvalita látok bezpodmienečne potrebných na 
priľnavý oxidačný účinok a nie je možné zaručiť dobrú väzbu kovu 
a keramiky. 

 Naliatie indukčného odliatku/vysokofrekvenčný postup 
Začnite taviť kov, kým nezačne klesať. Nasaďte hrdlo do liatinového 
zariadenia a potom tavte ďalej, kým nebude tavenina pohyblivá. Proces 
odlievania začnite okamžite po natrhnutí oxidačnej vrstvy. 

 Liatie plameňového odliatku 
Tavte kov s propánom/kyslíkom alebo acetylénom/kyslíkom v zóne 
plameňa s nízkym obsahom kyslíka. Optimálny čas liatia je, keď tavenina 
vykazuje polotekutý charakter a je ju možné pod plameňom pohybovať. 

 Osadenie 
Najlepšia štruktúra zliatiny sa dosiahne, keď je možné hrdlo pomaly 
vychladiť na izbovú teplotu. Zvyšky vkladacej hmoty odstráňte z hrubej 
nečistoty pomocou klieští. Neudierajte na kužeľ. Následne pieskujte oxidom 
hlinitým od 110 do 250 µm pri tlaku 3 – 4 bary. 
Vypracovanie 

Pracujte s frézami na tvrdý kov a kameňmi z oxidu hlinitého. Na  
zabránenie kontaminácii by ste mali zakaždým použiť tú istú súpravu 
brúsnych telies. 

6. Vypaľovanie keramiky 

Odporúča sa pálenie oxidom a malo by sa realizovať pri teplote 960 °C po 
dobu 5 minút. Pred spojením je potrebné prúdové pieskovanie oxidom 
hliníka s jednorazovým pieskom v množstve 100 – 250 µm s tlakom max. 3 – 
4 bary a poriadne vyčistenie vodou alebo parným čističom. Zliatiny EMF 
nikdy neodstraňujte. Vypaľujte a chlaďte keramiku podľa údajov výrobcu. 

7. Technické hodnoty 

Tvrdosť podľa Vickersa HV10 (N/mm2)  280 
Hustota (g/cm3)    8,3 
Medza prieťažnosti 0,2 (N/mm2)  490 
Lomová deformácia (%)   10,1 
Modul elastickosti (N/mm2)   210.000  
Koeficient tepelnej rozťažnosti (20/600 °C) 14,0 X 10-6 K-1 

8. Teploty (°C)  

Teplota predhriatia hrdla   850 – 950  
Čiara solidu    1.310 
Čiara likvidu    1.370 
Teplota liatia    1.430 

9. Zloženie materiálu (%) 

Kobalt     63 
Chróm    24 
Volfrám    8,1 
Molybdén    2,9 
Kremík    1,1 
ďalšie prvky pod 1 %   Nb 

10. Spájkovanie/laserové zváranie 

Zabráňte spájkovaniu/laserovému zváraniu. Použite, pokiaľ je to potrebné, 
tavidlo, spájku alebo laserový zvárací drôt vhodný na spojenie a pre daný 
interval tavenia. 
Nikdy by sa na to nemalo používať zlato alebo paládiové spájky. 

11. Skladovanie 

Uschovajte v originálnom obale, v suchom prostredí, v teplotách od 5° do 
50 °C a na mieste bez priameho slnečného žiarenia. Pred použitím je 
potrebné vizuálne skontrolovať nápis na valcoch na účely identifikácie 
produktu. 

12. Dohľadateľnosť šarže:  

Každá šarža sa dodáva s číslom šarže (LOT). Poznačte si číslo 
v dokumentácii každého pacienta, aby ste zabezpečili dohľadateľnosť. 
Na jednoznačnú dohľadateľnosť šarže použite iba nový kov. 

13. Likvidácia 

Obsah/nádrž odovzdajte v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa 
likvidácie. 

14. Záruka 

Spoločnosť SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG je certifikovaná 
podľa normy DIN EN ISO 13485 a na základe náročného systému na 
zabezpečenie kvality garantuje pre výrobky bezchybnú kvalitu. Naše 
odporúčania pre používateľov sa vzťahujú na tzv. smerové hodnoty zistené 
v našom pokusnom laboratóriu. Tieto hodnoty je možné garantovať iba 
vtedy, keď sa dodržia uvedené postupové kroky. Používateľ je sám 
zodpovedný za spracovanie výrobkov. Za chybné výrobky neručíme, 
pretože spoločnosť SHERA nemá vplyv na ďalšie spracovanie. Prípadne 
vzniknuté nároky na náhradu škody sa vzťahujú výlučne na hodnotu tovaru 
našich výrobkov. 
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Vážne udalosti je potrebné nahlásiť spoločnosti SHERA Werkstoff-
Technologie GmbH & Co. KG a príslušným orgánom 

 
Vysvetlivky symbolov: 

Dodržiavajte  Nie na  Číslo  Číslo  Medicínsky  Dátum  Výrobca 
návod na   opakované  šarže  výrobku   produkt   výroby 
použitie   použitie 
 


