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MAGNUM H60 CE 0123 

ILOTl11 367 
Stop dentystyczny na bazie kobaltu do protez szkieletowych, typ 5* 

•zgodny z ISO 22674:2016 
Produkt przeznaczony dla laboratoriów dentystycznych do wytwarzania wyrobów, 
~óre muszą być sztywne i wytrzymałe, pojedyncze korony, mosty i nadbudowy na 
implantach. 
Stop MAGNUM H60 charakteryzuje się dużą płynnością , co pozwala uzyskać 
odlewy o bardzo zredukowanej grubości , do trzech dziesiątych milimetra i 
stru~t~rą molekularną co zapewnia uzyskanie gładkich i zwartych powierzchni ze 
zmrneJszonym tworzeniem tlenków. 
Stopy MAGNUM ~6_0 ~ą produkowane zgodnie z normą ISO 22674:2016, są wysoce 
odporne na korozJę I me zawierają żadnego pierwiastka toksycznego, takiego jak 
beryl, ind czy gal. 

MAGNUM H60 to produkt przeznaczony do użytku przez kompetentnych techników. 
Wskazane użycie 
Stopy ~a ~odbudowy są przeznaczone dla laboratoriów dentystycznych, które 
odf~W:aJąJe w celu tworzenia protez szkieletowych. Proteza szkieletowa to 
częsc,owa, ruchoma proteza stosowana do rehabili tacji jamy ustnej w przypadku 
utraty tkanek tward~c~ zęba . Stopy na podbudowy muszą charakteryzować s i ę 
wysoką wytrzymałosc,ą mechaniczną i dobrą efastycznościa . 
Instrukcje użycia · 
Modelowanie 
Zachować grubość nie mniejszą niż 0.6-mm , aby uzyskać gotowe części o grubośc i 
do 0.3 mm. Unikać ostrych kątów i uważać , aby podczas woskowania nie dostały się 
żadne zanieczyszczenia . 
Kanały odlewnicze 
Używać bezpośrednio kanałów odlewniczych o średnicy 3.5 - 4 mm. 
Odlew 
Rozpuścić MAGNUM H60 w czystych i wstępnie ogrzanych tyglach ceramicznych. 
Każdy stop musi mieć własny specyficzny tygiel , nie przegrzewać stopu i nie używać 
strumienia. 
Rozgrzać do temperatury między 950 ° C a 1050 ° C; stałość w piecu do wstępnego 
ogrzewania zmienia się w zależności od charakterystyki powłoki i wielkości cylindra. 
Topienie indukcyjne: rozpocząć odlewanie , gdy wlewki zostaną połączone tuż przed 
otwarciem skorupy powierzchni 
Odlewanie w stanie stopionym: odłożyć wlewki do wstępnie podgrzanego tygla 
ceramicznego i równomiernie podgrzewać za pomocą okrągłych ruchów. Gdy wlewki 
się stopią , uruchomić wirówkę . Można używać tylko palników z wieloma płomieniami. 
Nie używać strumienia. Orientacyjne wartości regulacji płom ienia : - Acetylen 0.4 
bary I Tlen 2 bary - Propan 0.2 bary I Tlen 2 bary - Ciśnienie w przewodzie metanu I 
tlen 2 bary 
Przetwarzanie 
Pozwolić cylindrowi ostygnąć do temperatury pokojowej , usunąć powlokę i 
wypiaskować tlenkiem glinu od 110 do 150 µm pod ciśnieniem 3-4 barów. 
Kontynuować obróbkę za pomocą wiertla z węglika wolframu. 
Ponowne zużycie naslawek wlewowych 
Najlepsze wyniki uzyskuje się przy użyciu czystego MAGNUM H60; możliwe jest 
jednak użycie wlewów tylko raz tylko pod warunkiem dodania tej samej ilości nowego 
metalu , gdy całość pochodzi z tej samej partii. 
Spawanie 
Do spawania zaleca się używanie naszego stopu MAGNUM SALDATU RA Co. 
Utylizacja 
Odpady po obróbce należy utylizować jako odpady specjalne zgodnie z Dyrektywą w 
sprawie odpadów 2008/98 / EWG oraz dyrektywą 94/62 / EWG w sprawie opekowaai 
i odpadów opakowaniowych oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 
• Stopy z kobaltu i chromu rzadko wywołują zapalenie skóry u uczulonych osób. 

Zaleca się wykonanie testu skórnego. 
• Metalowe proszki i dymy są niebezpieczne dla zdrowia . Podczas odlewania i 

polerowania używać odpowiedniego systemu ssącego . 
• Sprawdzić przed zastosowaniem protezy, czy w jamie ustnej pacjenta nie 

znajdują się inne metalowe implanty. W obecności innych metali może wystąpi ć 
efekt "nagromadzenia się" . 

• Każda z naszych dostaw jest oznaczona numerem partii. W celu identyfikacji 
zaleca się zgłoszenie tego numeru na karcie pacjenta. 

• Produkt nie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności podczas 
przechowywania. MESA posiada możliwość identyfikacji parti i przez okres 15 lat. 

• Za metody konserwacji przedmiotów wykonanych z MAGNUM H60 odpowiadają 
profesjonalni operatorzy (technicy dentystyczni). Ten produkt musi być 
przechowywany, transportowany i używany w temperaturze od -30°C do + 50°C, 
w celu zapewnienia integralności opakowania i zawartych w nim instrukcji. 

• MESA zaleca zwrócenie uwagi pacjentów, że stopy dentystyczne mogą wpływać 
na wyniki badań radiologicznych (MRI). 

• Produkt jest sprzedawany jako niesterylny. 
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Procentowy skład chemiczny (mi m) 
Co 63 I Mo 6.5 
Cr 29 I 
Inne: C, Si, Fe, Mn 

Właściwości fizyczne i mechaniczne 
Gęstość 8.3 g/cmc 
Temperatura krzywych solidus-l ikwidus 1321-1407°C 
Punkt topnienia 1460°C 
Jednostkowe obciążenie plastyczne (Rp 0.2) 545 MPa 
Procentowe wydlL1żenie przy zerwaniu 6% 
Moduł sprężystości 209 GPa 
Twardość Vickersa 394 HV10 
Kolor Biały 

Uwolnienie jonów w ciągu tygodnia 
0.6 µg/cm 
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