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Quick up®

mATERiAL AuTOpOLimERizáVEL pARA A FixAÇãO DE  
ATTAchmENTS E ELEmENTOS SEcuNDáRiOS Em pRóTESES



   

É muito comum as próteses totais apresentarem uma retenção insatisfatória. As principais causas do problema são os 

rebordos alveolares atróficos, as reabsorções ósseas e os tecidos moles em constante alteração.

Os implantes são muito utilizados para a fixação de próteses totais. O uso de implantes com menor diâmetro e cirur-

gias mais simples fazem com que o aprimoramento da retenção da prótese seja interessante não só para os pacientes, 

como também para os cirurgiões-dentistas.

Na maioria das vezes, a prótese já existente pode continuar a ser utilizada. Para o paciente, isso significa uma eco-

nomia de tempo e de custos, além de um menor desgaste. O cirurgião-dentista, por sua vez, pode concentrar-se na 

instalação dos implantes, uma vez que precisa apenas fixar na prótese os attachments ou componentes secundários 

(matrizes) corretos para a conexão reversível com os implantes. 

O kit Quick Up contém todos os componentes necessários para 

fixar matrizes, attachments e outros elementos de fixação em 

próteses com base de resina acrílica. Desse modo, a refixação 

de elementos secundários em próteses é uma das indicações 

de Quick Up.

 

Um aspecto para o qual demos muita importância ao desenvol-

ver o material foi a facilidade de uso, de forma a proporcionar 

uma colagem de elementos secundários mais cômoda para o 

profissional e seus pacientes, com maior previsibilidade de 

sucesso.

 

Os passos para a colagem de elementos secundários são sem-

pre os mesmos: logo após a inserção dos implantes, a base da 

prótese precisa ser desgastada para não comprometer a cica-

trização. Após a osteointegração dos implantes ou diretamente 

após a sua colocação, nos casos de carga imediata, o próximo 

passo é a fixação dos elementos secundários (matrizes, atta-

chments) na base da prótese. Esse passo tem que ser realiza-

do diretamente no paciente para que se obtenha uma maior 

precisão, pois só assim é possível verificar a adaptação antes 

da colagem intraoral definitiva dos elementos na prótese. Caso 

seja necessária uma correção, é possível realizá-la facilmente. 

Além disso, o paciente não precisa ficar temporariamente sem 

a sua prótese, e para o profissional esse procedimento significa 

uma grande economia de tempo.

procedimento clínico em três passos

O preparo para a colagem dos elementos secundários na base 

da prótese consiste num amplo desgaste das áreas marcadas, 

de modo que a prótese possa ser colocada com os elementos 

secundários sobre os implantes / copings de pinos intrarradi-

culares sem quaisquer interferências. Após uma verificação 

clínica, o assentamento dos elementos secundários na base 

da prótese é examinado com o Fit Test C & B, um silicone 

especial para controle e recobrimento. Dessa forma, antes da 

aplicação de Quick Up, ou seja, antes da fixação definitiva, é 

possível efetuar correções sem qualquer pressa.

Os passos seguintes consistem simplesmente na remoção do 

Fit Test C & B da base da prótese e – caso necessário – no  

recobrimento ou preenchimento de áreas retentivas dos  

implantes ou elementos primários e da gengiva com  

Fit Test C & B.

Por fim, aplica-se o adesivo especial na base da prótese. Após 

asperizar a superfície dos elementos secundários / attach-

ments, estes são colocados na boca em posição. Em seguida, 

cerca de 2/3 de cada cavidade desgastada na base da prótese 

é preenchida com Quick Up. A prótese é colocada na boca, 

e o paciente é levado a ocluir controladamente em máxima 

intercuspidação. O tempo de polimerização de Quick Up é de 

apenas 3,5 minutos após o início da mistura, após o qual a 

prótese pode ser removida da boca. Os attachments / elemen-

tos secundários / matrizes estarão então fixados na base da 

prótese. Em seguida, eventuais áreas com falta de material 

podem ser preenchidas com o Quick Up LC fotopolimerizável 

de forma rápida e controlada. Esse procedimento, ou seja, a 

aplicação do material autopolimerizável Quick Up seguida da 

correção com o material fotopolimerizável Quick Up LC, é ideal 

para evitar que elementos primários e secundários fiquem 

aderidos uns aos outros na boca do paciente. O procedimento 

clínico é concluído com os passos de acabamento e polimento 

e com a remoção do Fit Test C & B utilizado para o preenchi-

mento de áreas retentivas.

Quick up®

 
 A SOLuÇãO Em um kiT



   

Quick up®

 
 FixAÇãO DE ATTAchmENTS Em ApENAS 3 pASSOS

• Marcar na base da prótese as áreas para o posicionamento dos elementos secundários 

• Verificar o espaço necessário para as peças secundárias e examiná-las

primeiro passo:
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 ADESiVO Quick up®: FixAÇãO SEGuRA NA pRóTESE

• Aplicar o adesivo na superfície interna das cavidades na base da prótese

• Posicionar os attachments / elementos secundários nos elementos primários na boca

• Recobrir as áreas a serem protegidas, como a gengiva e juntas de separação, com o silicone de controle e recobrimento  

 Fit Test C & B

• Na base da prótese, colar com Quick Up os elementos secundários preparados

Segundo passo:
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 Quick up® Lc: FAciLiDADE NAS cORREÇÕES

• Preencher com Quick Up LC eventuais áreas com material insuficiente

• Acabamento e polimento

Terceiro passo:

Quick up® – a melhor alternativa

Com Quick Up é possível fixar diretamente attachments e 

elementos secundários em próteses de forma fácil e rápida. Os 

métodos que substituem attachments (metálicos) por compo-

nentes fêmeas de silicone macio ficam aquém da solução aqui 

exemplificada quanto a longevidade, precisão e resistência. Ao 

longo do tempo, os silicones permanentemente macios tendem 

a se pigmentar e a sofrer outras alterações; além disso, os 

reembasamentos eventualmente necessários só podem ser do 

tipo macio, aumentando os custos e a frequência de retornos. 

O que dizem os clínicos

Os cirurgiões-dentistas que já utilizam Quick Up para os 

attachments e os sistemas Locator® avaliam de forma muito 

positiva a composição do kit e cada um dos componentes. 

Alguns comentários desses profissionais: 

 – ótimo manuseio graças à pequena seringa de aplicação  

  (sobretudo intraoralmente)

 – a cor é quase idêntica à do acrílico da prótese

 – baixo consumo de material

 – um produto muito cômodo e prático

„Muito obrigado pela oportunidade de utilizar Quick Up. Mi-

nhas (...) experiências com esse material têm sido extraordina-

riamente boas (...). Eu estou impressionado com o adesivo e a 

forma de apresentação, bem como com o material de correção 

fotopolimerizável, que é ideal (!!) para o preenchimento de 

pequenas falhas.“

Dr. V., Florida / USA

Locator® não é uma marca comercial registrada da VOCO GmbH.
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Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
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Vantagens

• Fácil aplicação direta

• Elevado grau de resistência

• Kit completo para a utilização imediata, incluindo material  

 para verificação e preenchimento de áreas retentivas em  

 estruturas primárias a serem protegidas, como p. ex. implantes

• Combinação ideal de um material de fixação  

 autopolimerizável com um material de correção  

 fotopolimerizável

indicações

Compósito da cor da gengiva para fixar attachments  

(componentes fêmeas), como encaixes de bola, Locator® ou 

telescópicos, em próteses com base em resina

Refixação de elementos secundários em próteses com base 

em resina, como p. ex. clipes para barras

Quick up®

 
 SimpLES, RápiDO E LiVRE DE stress

Apresentação

REF 1625 Kit com seringa QuickMix 7,5 g, Quick Up LC  

 seringa 2 g, adesivo frasco 4 ml, Fit Test C & B  

 seringa QuickMix 5 ml, acessórios

REF 2261  Dispensador – QuickMix

REF 2189  Pontas misturadoras tipo 10, caixa com 50 un.

REF 2144  Cânulas de aplicação tipo 44, caixa com 100 un.


