
GINGIFAST

GUIA DO USUÁRIO
Silicone de adição para reprodução gengival



Gingifast, aesthetics & 
performing versatility
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Gingifast Elastic garante excelentes resultados 
estéticos, graças à sua translucidez e à presença 
de vascularizações.

Gingifast Rigid é indicado para a técnica 
direta. Graças à sua rigidez balanceada, pode ser 
trabalhado facilmente com brocas e é o principal 
produto no campo de próteses sobre implante.

Gingifast CAD, um silicone fluido escaneável, 
completa a gama. Escaneável e legível sem a 
necessidade de sprays refletivos, é concebido 
para o máximo desempenho na aquisição de 
dados de 3D.

A Zhermack oferece a máscara de gengiva mais 
apropriada para todos os tipos de aplicação.

Produto Recomendado na presença
de retenções

Recomendado na presença
de implantes

Gingifast Elastic

Gingifast Rigid

Gingifast CAD
Elástico

Gingifast CAD 
Rígido

  altamente recomendado          recomendado

Os silicones de adição Gingifast são concebidos para 
reproduzir a morfologia gengival em modelos para 
aplicações de prótese fixa e sobre implante.
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1. gingifast RIGID

Barreiras de cera

É aplicado diretamente no molde, e é a técnica ideal para implantologia.

Materiais usados: Hydrorise Implant, Gingifast Rigid, Elite Rock.

TÉCNICA SIMULTÂNEA

Aplicação
do separador

Aplicação
de Gingifast Rigid

Molde do análogo
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Vazamento de gesso

>>
Criação dos pontos de orientação

e dicagem do molde

RESULTADO FINAL

5

5

6



2. gingifast ELASTIC

Modelo mestre Máscara com Zetalabor

É aplicado diretamente no modelo de gesso, e é a técnica recomendada
para reprodução gengival no caso de próteses dentossuportadas.

Materiais usados: Gingifast Elastic, Zetalabor, Elite Base, Elite Rock.

TÉCNICA INDIRETA

Remoção da máscara
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>>
Criação dos orifícios para injeção do silicone e 

aplicação do separador na máscara 

Reposicionamento de máscara
no modelo mestre 

Injeção de Gingifast Elastic na máscara 

Diestone

7

6 7

5

4



RESULTADO FINAL

Remoção da máscara
(canais de ventilação presentes na gengiva)
e acabamento subsequente da gengiva,
eliminando os canais de ventilação

>>
Injeção de Gingifast Elastic concluída

(o material goteja pelos canais de ventilação)
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Gingifast Elastic - Silicone de adição para reprodução gengival
Código Embalagem

C401500 2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiras de mistura amarelas + 12 pontas intraorais 
amarelas + 1 bico pulverizador com gatilho

Gingifast Rigid - Silicone de adição para reprodução gengival 
Código Embalagem

C401520 2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiras de mistura amarelas + 12 pontas intraorais 
amarelas + 1 bico pulverizador com gatilho

Gingifast CAD Elastic - Silicone de adição escaneável para reprodução gengival 
Código Embalagem

C203227 2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiras de mistura azuis 

Gingifast CAD Rigid - Silicone de adição escaneável para reprodução gengival 
Código Embalagem

C203232 2 cartuchos x 50 ml + 1 frasco Gingifast Separator 10 ml + 12 ponteiras de mistura azuis

Códigos

Características técnicas

Produto
Relação 

de mistura 
(Base:catalisador)

Tempo de trabalho* 
(min:s)

Tempo de presa*
(min:s)

Dureza
(Shore A) 

Escaneável
sem sprays Fresável

Gingifast Elastic 1:1 2:00 10:00 40

Gingifast Rigid 1:1 2:00 10:00 70 ●

Gingifast CAD
Elástico 1:1 2:00 10:00 40 ● ●

Gingifast CAD 
Rígido 1:1 2:00 10:00 70 ● ●

* Os tempos mencionados acima consideram o início da fase de mistura a 23° C (73° F).
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C400888

C202100

2 x 10 ml Gingifast Separator

Dispensador D2 - 1:1

Ponteiras de mistura amarelas (48 unidades) Pontas intraorais amarelas (48 unidades)

Ponteiras de mistura azuis (48 unidades)

Acessórios

Para obter mais informações, visite nosso website: www.zhermack.com

Descubra mais sobre os produtos Zhermack associados para reprodução gengival

Zetalabor 
Silicone de condensação

para máscaras

Elite Rock
Extra rígido

Gesso tipo 4 para 
modelos mestres em 

aplicações de prótese fixa

Hydrorise Implant 
Silicone de adição de alta rigidez, 

ideal em implantologia

Elite Base
Gesso fluido tipo 4

para preparação 
de bases
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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
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