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A atrofia do osso alveolar associada à idade e a reabsorção 

óssea decorrente de extrações ou doença periodontal são 

causas frequentes da má adaptação de próteses totais ou 

parciais removíveis. A falta de retenção da prótese prejudica a 

função mastigatória e a fonética, além de causar desconforto 

ao paciente.

Nesses casos, faz-se necessário o reembasamento da prótese 

para adaptá-la ao osso alveolar alterado.

Existem várias maneiras de restabelecer a adaptação e a esta-

bilidade de uma prótese total ou parcial. 

Além do reembasamento indireto realizado em laboratório, é 

possível reembasar a prótese com um material macio ou rígido 

em apenas uma sessão clínica. Essa última forma de aplicação 

economiza tempo e tem diversas vantagens, pois o paciente 

não precisa ficar sem a prótese por períodos prolongados, 

sendo desnecessário marcar um retorno para a adaptação da 

prótese reembasada.

Os materiais Ufi Gel foram lançados no mercado em 1997. 

Desde então, oferecem ao profissional a possibilidade de exe-

cutar reembasamentos diretos em apenas uma sessão clínica.

Ufi Gel® SC /P 

Ufi Gel SC é o material reembasador macio à base de silicone 

de adição que está disponível em cartuchos. Ufi Gel P é a 

versão para mistura manual. 

 

Ufi Gel® hard / C

Ufi Gel hard é o material para próteses rígido, de polimerização 

a frio e fabricado à base de polimetacrilato para trabalhos per-

manentes. Ufi Gel hard também está disponível em cartuchos 

e na versão para mistura manual.

O sistema Ufi Gel oferece uma solução especial para cada caso 

de reembasamento. Ufi Gel hard/C e Ufi Gel SC/P permitem 

realizar reembasamentos diretos em apenas uma sessão de 

atendimento. Sendo assim, complementam de modo ideal o 

trabalho protético na clínica. Após uma só consulta, o pacien-

te pode deixar o consultório com uma prótese perfeitamente 

reembasada.

Ufi Gel® SC/P · Ufi Gel® hard/C
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As indicações 

Na clínica, Ufi Gel SC/P é indicado para os casos de má reten-

ção de próteses totais ou parciais removíveis, cristas alveolares 

com mucosa flácida e lesões da mucosa causadas pelo uso de 

próteses, bem como em tratamentos da mucosa oral e do osso 

maxilar/mandibular. Ufi Gel também pode ser empregado na 

adaptação de próteses novas e na fase de cicatrização após a 

colocação de implantes. 

Fácil manuseio e ótima adesão

Com o sistema de cartuchos Ufi Gel SC, o material é sempre 

misturado na proporção correta, o que garante a sua qualida-

de e representa uma grande economia de tempo e material. 

Ufi Gel SC / P é compatível com todos os materiais de PMMA 

convencionais. Em combinação com o adesivo patenteado 

do sistema, é possível obter uma forte união adesiva entre a 

prótese e o material reembasador. As excelentes propriedades 

de adaptação do material fazem com que a prótese adquira um 

perfeito assentamento. Ufi Gel SC / P pode ser polido fácil e 

rapidamente com as pontas de polimento fornecidas.

Compatibilidade tecidual, conforto e efeito bacteriostático

Sendo um composto à base de um silicone de adição, Ufi Gel 

SC / P apresenta elevada biocompatibilidade, pois não elimina 

aditivos plastificantes nem monômeros residuais após a cura. 

Ufi Gel SC / P tem sabor neutro, apresenta boa adaptação de 

cor à base acrílica e proporciona grande conforto durante o 

uso da prótese. O resultado estético é garantido pela cor rosa-

translúcido do material, que imita a cor do tecido subjacente e 

não sofre alterações com o passar do tempo.

O conforto da prótese é proporcionado pelas excelentes pro-

priedades de adaptação do material e por seu alto grau de elas-

ticidade e resiliência. Ufi Gel SC / P é um silicone de adição 

com um baixo valor de dureza Shore A e, portanto, mantém-se 

permanentemente macio. As cargas da mastigação são absor-

vidas e distribuídas amplamente. Ufi Gel SC / P é, portanto, 

ideal para reembasamentos pós-operatórios, como os realizados 

após a colocação de implantes. A superfície lisa, sem poros 

e hidrofóbica do silicone de adição é favorável ao tratamento 

com implantes. Ufi Gel SC / P evita, desse modo, a colonização 

por microrganismos e minimiza o risco de infecções.

Ufi Gel® SC /P
 

 o reembaSador Permanentemente maCio

As propriedades que um material reembasador macio deve possuir são numerosas. Algumas delas são: compatibilidade 

com os tecidos orais, boa retenção à base acrílica, resiliência permanente e alto grau de elasticidade e resiliência. Além 

disso, o reembasamento deve apresentar superfícies lisas e de fácil polimento, bem como uma ótima adaptação e esta-

bilidade de cor. Ufi Gel SC / P, da VOCO, possui todas as qualidades que se requer de um material reembasador macio. 

 

Com Ufi Gel SC / P, a VOCO coloca à sua disposição um silicone reembasador de primeira classe, confortável tanto para 

quem usa a prótese quanto para quem executa o trabalho, uma vez que pode ser aplicado diretamente no consultório, 

em uma única sessão.

PoSiCionamento 
da PróteSe  

e movimentoS  
mandibUlareS

Fácil execução do reembasamento macio com Ufi Gel®



As indicações

A gama de aplicações compreende qualquer tipo de re-

embasamento rígido e permanente indicado para corrigir 

a adaptação de bases de próteses mucossuportadas totais 

ou parciais ou para alterar bordas funcionais, desde que 

não sejam necessárias reconstruções de áreas extensas nas 

bordas da prótese. Com Ufi Gel hard/C, é possível adaptar o 

reembasamento sobrepondo gradualmente novas camadas ao 

longo dos anos.

O material

Ufi Gel hard/C é um material à base de polimetacrilato, 

semelhante às resinas acrílicas para próteses, indicado para 

a confecção de reembasamentos rígidos permanentes em 

apenas uma sessão.

Durante o desenvolvimento e a formulação dos componentes 

deste material reembasador duro, deu-se grande importância 

à obtenção de um produto antialergênico, que apresentasse 

sabor e odor neutros. 

 

Ufi Gel hard/C é livre de metilmetacrilatos. A quantidade de 

monometacrilatos contida no material é mínima (<3 % em 

peso), de modo que não causa irritações na mucosa nem 

alergias de contato. Além disso, o aumento da temperatura 

durante a polimerização de Ufi Gel hard/C é insignificante.

 

A prática forma de apresentação de Ufi Gel hard/C em cartu-

chos garante uma consistência sempre homogênea, bem como 

um material absolutamente livre de bolhas de ar durante a 

aplicação. Possuindo dois orifícios separados para a saída do 

material, o cartucho evita reações indesejadas entre os conteú-

dos do cartucho.

O reembasamento com Ufi Gel hard/C é uma opção fácil e rá-

pida, em alternativa aos reembasamentos confeccionados em 

laboratório. Com um procedimento semelhante ao de uma mol-

dagem direta, Ufi Gel hard/C possui as mesmas características 

dos reembasamentos confeccionados em laboratórios profissio-

nais no que se refere à dureza, ao manuseio e à limpeza.

Ufi Gel® hard / C

 o reembaSador ríGido

Qualquer tipo de prótese mucossuportada deve ser submetida a controles periódicos. A perda do ajuste entre a base 

da prótese e o suporte mucoso, decorrente de processos de reabsorção e remodelação, prejudica o assentamento e 

a retenção da prótese a longo prazo, ocasionando sobrecargas nos dentes pilares e irritações mecânicas na mucosa. 

Isso resulta em danos periodontais, distúrbios funcionais, alterações na mastigação causadas pela dor e, assim, na 

insatisfação do paciente com a prótese. Os reembasamentos que visam corrigir esses desajustes geralmente são rea-

lizados em sessões de manutenção. Eles são imprescindíveis para o sucesso da prótese a longo prazo.
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Fácil execução do reembasamento rígido com Ufi Gel® hard/C
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 SiStema reembaSador

Aplicação e indicações Ufi Gel® SC/P Ufi Gel® hard/C

Reembasamento  Reembasamento resiliente Reembasamento rígido

Duração Médio prazo, duas semanas a dois anos Longo prazo, permanente

Reembasamentos em geral    

Reembasamentos totais • • 

Reembasamentos parciais • •

Próteses imediatas/provisórias • 

Próteses definitivas • •

Indicações terapêuticas  

Áreas de irritação mecânica da mucosa • •

Processos inflamatórios no rebordo alveolar • 

Cristas alveolares flácidas • 

Durante pós-operatórios e cicatrizações • •

Após a colocação de implantes • 

Em epíteses •  

Ajustes em próteses  

Em casos de má retenção • •

Para melhorar o conforto • •

Em casos de rebordos atróficos • •

Adaptações em camadas graduais  •

Para extensões de próteses  •

Em estomatites causadas pela prótese • •

Prolongamento das margens de próteses • •
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Ufi Gel® SC/P

•  Reembasamento rápido, numa só consulta 

•  Sabor e odor neutros

•  Forte união adesiva entre o reembasamento e a prótese

•  Ótima estética graças à adaptação de cor

•  Superfície lisa e hidrofóbica, que minimiza o crescimento de 
bactérias e fungos

•  Limpeza extremamente fácil

•  Alto grau de elasticidade, elasticidade permanente, elevada 
resistência à abrasão e à tração e boa estabilidade dimensional

•  Comprovação clínica de muitos anos

Ufi Gel® hard/C

•  Reembasamento completo, feito no consultório em uma 
única consulta

•  Aplicação fácil, rápida e econômica com cartuchos

•  Polimento fácil e rápido

•  União forte e estável entre o reembasamento e o material da 
prótese

•  Adaptação precisa, pois não libera calor durante a presa na 
boca

•  Boa estética e cor estável

Apresentação

Ufi Gel® SC
REF 2041  Kit: cartucho 50 ml, 10 ml adesivo, 10 ml glaze base,  

10 ml glaze catalisador, pontas misturadoras tipo 8

REF 2040 Cartucho 50 ml, pontas misturadoras tipo 8 
REF 2029 Adesivo 10 ml    
REF 2047 Glaze 20 ml   
REF 2049  Discos de polimento, 10 unidades

Ufi Gel® P
REF 2070 Kit: 50 ml base, 50 ml catalisador, 10 ml glaze base,  
 10 ml glaze catalisador, 10 ml adesivo, acessórios

REF 2071 Base 50 ml, catalisador 50 ml  
REF 2076 Adesivo 10 ml   
REF 2077 Glaze 20 ml

Apresentação

Ufi Gel® hard C 

REF 2215  Kit: cartucho 80 g, 10ml de adesivo, pontas misturadoras 
tipo 8

REF 2218 Kit Intro: Dispensador tipo 2 (Universal), cartucho 80 g,  
 10 ml de adesivo, pontas misturadoras tipo 8

REF 2216 Cartucho 80 g, pontas misturadoras tipo 8 
REF 2217 Adesivo 10ml

Ufi Gel® hard

REF 2210  Kit: 60 g de pó, 40 ml de líquido, 20 ml de condicionador, 
acessórios

REF 2211 Pó 60 g  
REF 2212 Líquido 40 ml   
REF 2213 Condicionador 20 ml

Ufi Gel® SC/P · Ufi Gel® hard/C
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Ufi Gel® SC /P · Ufi Gel® hard /C

Distribuidor:VOCO do Brasil Ltda
Av. Severo Dullius, 195/101A
Porto Alegre - RS
CEP: 90200-310

Tel.: (51) 3337-5153
Fax: (51) 3337-8486

info@voco.com.br 
www.voco.com

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Germany

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com


