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Gingifast 1:1 (50 ml)

Instruções de uso com D2 dispensador

SILICONES DE ADIÇÃO (POLIVINILSILOXANOS) PARA REPRODUÇÃO DE MÁSCARAS GENGIVAIS DE ALTA PRECISÃO. 

Técnica para prótese fixa - método indireto

1. Antes de seccionar o modelo, use Zetalabor, Titanium ou Platinum para preparar um modelo/matriz es-
pesso o suficiente para cobrir a seção do modelo.

2. Retire a área gengival que deseja reproduzir para criar o espaço que será preenchido pelo Gingifast (no 
mínimo 2 mm de espessura).

3. Use uma rebarba para fazer orifícios no modelo/matriz Zetalabor. O número de furos irá variar de acor-
do com o tamanho da área que você deseja reproduzir; sugerimos que você faça pelo menos 2 furos de 
cada lado.

4. Limpe cuidadosamente o modelo com vapor para eliminar o pó. Isole o interior do modelo/matriz Zeta-
labor, tratando a superfície com o Separador fornecido. Substitua o modelo/matriz Zetalabor no modelo.

5. Insira o cartucho de Gingifast no dispensador (consulte “Preparação do dispositivo” no final da página), 
aplique a ponta de mistura e a ponta fina. Para que o silicone flua facilmente durante a injeção, sugerimos 
que você corte a ponta fina para que possa entrar facilmente no orifício do modelo.

6. Injete o Gingifast lentamente, começando pelo lado vestibular, pressionando constantemente a alavanca 
do dosador até que o material escorra pelo orifício livre no lado oposto do modelo/matriz. Para evitar bo-
lhas, não interrompa a injeção de Gingifast até que o modelo/matriz esteja completamente preenchido. 
O tempo total de trabalho é de cerca de 2 minutos a 23° C. Aguarde um mínimo de 10 minutos até que 
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esteja completamente assentado a 23° C.

7. Remova o modelo/matriz de silicone com cuidado e, em seguida, remova a gengiva reproduzida. Duran-
te essa operação, os canais de injeção irão mantê-los no lugar, podem ser removidos ou, eventualmente, 
cortados, para evitar qualquer rompimento da nova gengiva.

8. Prossiga com o acabamento. Remova as rebarbas usando ferramentas de corte comuns bem afiadas ou 
uma faca para materiais macios.

Técnica para implantes - método direto

1. Diretamente na impressão, defina a área que pretende reproduzir com gengiva construindo uma borda 
de cera.

2. Aplique o Separador em toda a superfície envolvida. Espere até que o Separador esteja seco.

3. Insira o cartucho de Gingifast no dispensador (consulte “Preparação do dispositivo” na próxima página), 
aplique a ponta de mistura e a ponta fina. Para melhorar o fluxo do silicone durante a injeção, sugerimos 
que você corte a ponta da ponta fina.

4. Comece a injetar lentamente, pressionando a alavanca do dispensador. O material flui para todas as 
áreas, mesmo aquelas difíceis de ver. O tempo total de trabalho é de cerca de 2 minutos a 23° C. Aguarde 
um mínimo de 10 minutos até que esteja completamente assentado a 23° C.

5. Crie o modelo normalmente, usando materiais como gesso e resina de poliuretano. Não há necessidade 
de isolar: Gingifast é compatível com todos os materiais de fundição quando está assentado.

6. Quando o modelo estiver pronto, retire a impressão; em seguida retire com cuidado a gengiva reprodu-
zida.

7. Prossiga com o acabamento. Remova as rebarbas usando ferramentas de corte comuns bem afiadas ou 
uma faca para materiais macios.

Observações importantes

Os polivinilsiloxanos (silicones curados por adição) possuem uma excelente estabilidade dimensional, de 
forma que o produto manterá as margens gengivais precisas, por um longo período. 

Os silicones de adição têm uma excelente memória elástica; é por isso que a matriz pode ser repetidamen-
te inserida e removida do modelo. No entanto, quando o Gingifast Rigid é usado, sua resistência à ruptura 
é proporcional às características de corte para as quais o produto foi feito. Portanto, sugerimos que você 
preste atenção ao tensionar o material, pois ele pode quebrar.

É muito importante usar o Separador para evitar: 

1) Adesão, por exemplo, contato com silicones de adição ou condensação; 

2) Incompatibilidade: por exemplo, contato com materiais de impressão à base de poliéster. As superfícies 
que tocam o Gingifast devem estar perfeitamente limpas e isentas de óleo; caso contrário o ambiente pode 
ser contaminado. Um resultado da contaminação é que o Gingifast aparecerá parcialmente pegajoso e não 
parecerá endurecer adequadamente em certas áreas.
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SEPARATOR PARA GINGIFAST

SEPARATOR (Separador) é uma solução pronta para uso que permite o isolamento entre superfícies de 
materiais da mesma natureza para evitar a adesão.

O separador pode ser aplicado para reproduzir gengivas em modelos em associação com Gingifast Elastic 
Zhermack e/ou Gingifast Rigid Zhermack, e em todos os casos em que seja necessário evitar adesão entre 
materiais compatíveis.

SEPARATOR pode ser aplicado em silicones de condensação (Zetalabor, Titanium, para materiais de impres-
são à base de silicone C) e adição (Platinum, Gingifast, para materiais de impressão à base de silicone A).

SEPARATOR também reduz as inibições de ligações cruzadas de silicone A devido ao contato com mate-
riais incompatíveis (por exemplo, para materiais de impressão à base de poliéster). Para melhor desempe-
nho, somente no caso de material à base de poliéster, é recomendável aguardar pelo menos 5 horas após 
a moldagem antes da aplicação. As impressões de poliéster devem ser cuidadosamente lavadas e secas 
com um leve sopro de ar antes de aplicar o Separator.

INSTRUÇÕES DE USO

Este produto pode ser aplicado diretamente sobre a impressão a seco (técnica direta) ou em uma matriz 
de silicone (técnica indireta)

- Certifique-se de que as superfícies a serem isoladas estão bem limpas e secas.

- Espalhe o Separador com a escova ou com o acessório de vaporização incluído no kit.

- Espere que o Separador seque completamente, até que a superfície fique opaca. O tempo de secagem 
pode ser reduzido com um leve sopro de ar.

AVISOS

Feche bem o frasco após o uso.

Possíveis depósitos de produto ou separação de componentes dentro do frasco são considerados normais 
e não comprometem a qualidade do produto. Se isso acontecer, agite bem antes de usar.

PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO

Monte o dispositivo conforme mostrado nos desenhos (1-2).

Aviso: Antes de colocar a ponteira de mistura, certifique-se de que os dois componentes (base e catali-
sador) escoem uniformemente, aplicando uma leve pressão na alavanca do dosador e extrudando uma 
pequena quantidade de material, que deve ser removido (3).

Em seguida, insira a ponta de mistura no cartucho (4) e, se necessário, a ponta fina na extremidade da 
ponta de mistura.



Gingifast Elastic/Gingifast Rigid
Polivinilsiloxano (silicone de adição) para a reprodução gengival em modelos 

INSTRUÇÕES DE USO 

        Zhermack S.p.A.
Via Bovazecchino, 100 | 45021  
Badia Polesine (RO) Italy
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
info@zhermack.com | www.zhermack.com

2100-BRLAB-0012 [0]

Importado por:  
Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda. 
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, Nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial  
CEP: 88.104-785 - SÃO JOSÉ/SC CNPJ 12.483.930/0001-22;  
www.dentsplysirona.com.br – SAC: 0800 771 2226 / (11) 3046-2222 (Somente no Brasil) 
Responsável Técnico: João Gilberto Da Silva Zanuzzo – CRF/SC: Nº 8326
ANVISA No. Produto isento de registro de acordo com o MS.

LIMPANDO E DESINFECTANDO O DISPENSADOR

Para limpar, desinfetar ou esterilizar o dispensador, siga sempre as instruções do fabricante.

CONSERVAÇÃO

Validade 24 meses

Armazenar a temperatura entre 5 a 27° C.

COMPOSIÇÃO 

GINGIFAST ELASTIC: Polivinilsiloxano, Sílica, Metilhidrogeniosiloxano, Surfactante, Complexo  
Organoplatínico, Celulose, Pigmentos.

GINGIFAST RIGID: Polivinilsiloxano, Sílica, Metilhidrogeniosiloxano, Alumínio Silicato, Complexo  
Organoplatínico, Pigmentos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: As consultas dadas verbalmente, por escrito ou em demonstração da 
utilização dos nossos produtos baseiam-se no estado atual da técnica dentária e no nosso know-how. De-
vem ser consideradas informativas e não vinculativas, mesmo em relação aos direitos de terceiros, e não 
exime o usuário de assegurar pessoalmente que o produto é adequado para a aplicação pretendida. O 
uso e a aplicação pelo usuário estão além do controle do fabricante e, portanto, são de responsabilidade 
do usuário. Qualquer responsabilidade por danos deve ser limitada ao valor dos produtos fornecidos pelo 
fabricante e utilizados pelo usuário.

SOMENTE PARA USO ODONTOLÓGICO
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