
«Уфі Гель П» («Ufi Gel P»). Інструкція з використання 

 
«Уфі Гель П» – матеріал на основі А-силікону від компанії 
VOCO. Уфі Гель П самополімеризується в процесі холодного 
затвердіння і забезпечує просту і швидку обробку при прямо-
му і непрямому виготовленні підкладки.  
Набор містить адгезивну рідину для досягнення міцного зв'я-
зування між протезом і підкладкою, власне матеріал для під-
кладки, а також глянець (базисна і каталізаторна рідині) для 
остаточної обробки шліфованих поверхонь. Уфі Гель П підхо-
дить для всіх акрилових протезів. Щойно виготовлені підкла-
дки можна коригувати і при необхідності робити лагодження.  
Сфера застосування: виготовлення постійної еластичної під-
кладки в повних і часткових знімних протезах для усунення 
тиску на слизову оболонку порожнини рота, для перекриття 
лінії «А», при рухомому гребені і ускладненій фіксації проте-
за.  
Спосіб застосування:  
1. Підготовка і покриття протеза. Протез ретельно очистити 
щіткою і висушити. Наявні старі підкладки видалити. Усі по-
верхні, на які наноситиметься прокладка, зішліфувати міні-
мум на 1 мм, щоб товщина підкладкового шару пізніше скла-
дала не менше 2 мм. Краї протеза закруглити.  



 
Протез очистити і висушити повітрям. Наприкінці знежирити 
спиртом і залишити на 1 хв. на повітрі. Виключити контакт із 
слиною, рідинами, засобами для очищення, щоб досягти оп-
тимального зв'язування Уфі Гель П з протезом.  
Перед першим застосуванням замінити кришку флакона з ад-
гезивом на кришку з пензликом. На заздалегідь підготовлені 
поверхні протеза нанести тонкий шар адгезиву.  
Усі поверхні, на які фіксуватиметься Уфі Гель П, мають бути 
повністю і рівномірно вкриті адгезивом. Увага: після застосу-
вання флакон негайно закрити і зберігати у вертикальному 
положенні.  
Протез залишити на повітрі приблизно на 1 хв. Уфі Гель П ба-
зис і каталізатор у співвідношенні 1:1 (порції рівної довжини і 
відповідно маси) змішати до отримання однорідної маси без 
повітряних бульбашок, що досягається за рахунок рівномір-
ного розтирання компонентів протягом 30 сек. Туби відразу 
закрити, кришки не міняти: Каталізатор – кришка блакитного 
кольору, Базис – кришка червоного кольору.  

 



Приготований матеріал спочатку нанести на язичний край 
протеза, а потім на вестибулярний. Після чого покривається 
внутрішня поверхня базису протеза. Товщина нанесеного ша-
ру Уфі Гель П повинна досягати мінімум 2 мм. Матеріал мо-
же бути використаний впродовж 2 хв. від початку замішуван-
ня.    
2а. Прямий спосіб виготовлення підкладки в порожнині рота.  
Через 1 хв. після нанесення матеріалу протез внести в порож-
нину рота пацієнта. Пацієнт повинен закрити рот у положенні 
центральної оклюзії (фіксувати це положення 1 хв.). Потім 
впродовж 5 хв. відтворювати жувальні і ковтальні рухи. При-
близно через 6 хв. після внесення протез витягнути з порож-
нини рота.  
Важливо: точно дотримувати вказані часові інтервали.  
Обробку підкладки слід здійснювати через 10 хв. після виве-
дення протеза з порожнини рота. Більше рання обробка має 
проводитися дуже обережно.    
2б. Непрямий спосіб виготовлення підкладки в лабораторії.  
Якщо підкладка виготовляється в лабораторних умовах, то пі-
сля нанесення шару Уфі Гель П протез поміщають на висуше-
ну гіпсову модель, рівномірно вкриту ізолюючим засобом, що 
не містить формальдегіду, на альгінатній основі (не рекомен-
дуються ізолюючі засоби на силіконовій основі). Протез з під-
кладкою Уфі Гель П на гіпсовій моделі фіксують у кюветі. 
Функціональні краї моделюють металевим шпателем. Після 
моделювання залишити на 2-5 хв. Потім кювету з протезом на 
моделі залишити під тиском на 15 хв. при 40-45°С. Охолоди-
ти впродовж 20 хв. Увага: у неробочу фазу протез, гіпсову 
модель і кювету обробити в автоклаві.    
3. Обробка підкладки.  
Надлишки можна видалити за допомогою гострого скальпеля 
або тонких ножиць. Рекомендується провести шліфування по-
лірувальними дисками. Охолодження полегшує роботу.    
4. Корекція.  
Можлива негайна корекція підкладки. Для цього підкладку 
промити водою і висушити, потім нанести свіжу порцію мате-
ріалу, моделювати і залишити для затвердіння на 7 хв. у поро-
жнині рота або на 5 хв. під тиском. Пізніша корекція підклад-



ки (впродовж 2 тижнів) можлива після видалення поверхнево-
го шару Уфі Гель П .    
5. Покриття.  
Для захисту і отримання гладкої обробленої поверхні застосо-
вується глянець. Для полегшення дозування узяти флакон 
вертикально. Нанести на пластинку для змішування однакове 
число крапель глянцю базису і каталізатора і змішати їх одно-
разовим пензликом до отримання гомогенної рідини. Суміш 
нанести пензликом на відповідні поверхні, а також на свіжі 
висушені зішліфовані і зрізані поверхні. Уфі Гель П глянець 
можна використовувати впродовж 2 хв. Час зв'язування при 
кімнатній температурі складає 10 хв., нижча температура збі-
льшує час зв'язування. Час твердіння може бути зменшений 
на 3 хв. при використанні тиску і температури 40-45°С.    
Вказівки і заходи обережності:  

• Додаткова піскоструминна обробка протеза і потім чис-
тим спиртом покращує фіксацію підкладки.  

• При зберіганні Уфі Гель П у холодильнику збільшується 
час роботи з матеріалом і час зв'язування.  

• Змішувати тільки у вказаних пропорціях. Час роботи з 
матеріалом і час зв'язування не можна змінювати завдяки 
збільшенню чи зменшенню дози каталізатора.  

• Час затвердіння відповідає повному зв'язуванню і досяг-
ненню оптимальної фіксації підкладки.  

• Необхідно вкривати глянцем зішліфовані поверхні (фун-
кціональний край), щоб виключити фіксацію харчових 
залишків і зміну кольору протеза. Флакони з глянцем піс-
ля застосування негайно закрити. 

• Для шліфування застосовувати бежеві полірувальні дис-
ки, грубі, коричневі або інші фрези/ полірувальні диски 
для еластичних матеріалів.  

• Очищення протеза перед нанесенням підкладки має здій-
снюватися спеціальною м'якою щіткою для протезів або 
зубною щіткою та неабразивним очищувальним засобом. 
Після очищення протез ретельно промити водою. 

 


