
Ufi Gel hard
Kullanım talimatı

Ürün tanımı:
Ufi Gel hard, polimetakrilat esaslı, daimi ve sert bir besleme materyalidir. Kulla-
nımı basit olan ürün ile direkt olduğu kadar, indirekt besleme yapılabilmektedir. 
Ufi Gel hard likidi metilmetakrilat içermediğinden, alerji ve irritasyon riskleri en 
aza indirilmiştir. Setin içeriğinde bulunan Conditioner sayesinde protez ve bes-
lemenin daimi ve güvenli tutuşu sağlanmıştır. 

Kullanım Alanları
- Total ya da parsiyel protezlerin tekrar fonksiyon kazanmasını sağlamakta; tüm 
 ya da kısmi, sert ve daimi besleme olarak
- Protez kenarlarının uzatılması.

Uygulanması 
1.  Protezin hazırlanması

Kapanışı kontrol ediniz ve gerekliyse düzeltmeleri yapınız. Protezi bir  
fırça yardımıyla temizleyiniz ve kurutunuz. Uygun bir frez ile, bukkal ve  
labial köşelerde dahil olmak üzere, besleme yapılacak bölgeleri aşındırı-
nız. Daha sonra temizleyiniz ve kurutunuz. Ufi Gel hard’ ın temas etme-
mesi gereken yüzeyleri (örneğin diş yüzeyleri, aşındırılmış yüzeyin altında  
kalan bukkal ve labial bölgeler gibi)  Vazelin tarzı bir madde ile izole ediniz. 
Parsiyel protezler, ataçmanlar vs. işlem öncesi silikon (akıcı) veya eri-
meyen mum ile kapatılmalıdır.

2.  Conditioner uygulaması
Setin içinde bulunan fırça yardımıyla, besleme yapılacak tüm yüzeylere 
Conditioner uygulayınız ve kurumaya bırakınız. (yaklaşık 30 saniye).  
Materyali önce labial ve bukkal bölgelere, daha sonra protezin tümüne  
uygulayınız. 
Conditioner madde, proteze uygulandıktan sonra yaklaşık 10 dakika etki-
sini sürdürmektedir.
Dikkat: Conditioner çok uçucu bir madde olduğundan, kullandıktan 
sonra şişeyi derhal sıkıca kapatınız. 
Fırça, örneğin alkol ile temizlenebilir. 

3.  Dozaj ve karıştırma
İlk kullanım öncesinde, pipetin taşıma kapağını asıl kapağı ile değiştiriniz. 
Ufi Gel hard’ ın sıvısı ile tozunun karışma oranı  1 ml likide’ e 3 ml (≈ 1,8 
gr) toz şeklindedir. Bu; pipetin 2 bölümlük kısmına, cam silindirin de 1 kıs-
mı oranına denk gelmektedir. 

Daha yoğun kıvama ihtiyaç duyulduğunda, örneğin protez kenarlarının uza-
tılmasında, daha fazla toz kullanılmalıdır. 
Pipet ile sıvıyı alınız ve PP-karıştırma kabına koyunuz. Kısa bir süre tozu çal-
kalayınız ve cam silindir içine koyunuz. Camın yan tarafına vurarak tozun 
doğru dozda olmasını sağlayınız. 
Tozu sıvının içine katınız ve plastik spatül ile 10 sn. kadar homojen şekilde 
karıştırınız. Karıştırma kabının kenarından yavaşça dökerek hava kabarcığı 
oluşmasını  engelleyiniz. Buna rağmen oluşan hava kabarcıklarının karıştırma 
kabını bir yüzeye vurarak gideriniz. Maddenin çalışılabilir kıvama gelmesini 
bekleyiniz (karıştırmaya başladıktan  yaklaşık 1,5 dakika sonra).

4.  Ufi Gel hard uygulaması
Maddeyi, protezin hazırlanmış olan kenarlarına ve/veya  yüzeyine eşit bir  
şekilde, plastik bir spatül ile uygulayınız, fazlalıkları uygun bir el aleti ile  
uzaklaştırınız. Protezi ağıza yerleştiriniz ve hastanın hafifçe oklüzal baskı 
uygulamasını sağlayınız. Daha sonra fonksiyonel, çiğneme ve yutkunma  
hareketlerini 2 dakika süreyle yaptırınız. Boğaza kaçmasını engellemek için, 
özellikle de üst protezlerin beslemesi yapılırken, yumuşak damaktan sert 
damağa geçişlerde dikkatli olunmalıdır. (A-hattı).

4.1 Andırkatlı parsiyel ve total protezler
Karıştırmaya başladıktan 5 dakika  sonra  protezi çıkartınız ve fazlalıkları 
bistüri ya da makas ile derhal kesiniz, son kapanışı kontrol etmek için ağı-
za tekrar yerleştiriniz ve 2 - 3 dakika sertleşmesi için bekleyiniz.
Bu şekilde beklerken protezin pozisyonu değiştirilmemelidir, sıcak su ile  
sertleşme hızlandırılabilir, örneğin yaklaşık 40 °C’ de basınçlı tencerede. 
Sertleşen yüzeye oksijen etki edeceği için normal oda ortamında ile 
sertleşmesini beklemeyiniz. 
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4.2 Andırkatsız total protezler 
Fazlalıklar, nihai polimerizasyon öncesi, ağız içinde ya da dışında alınabilir. 
Ağız içinde, uygun bir el aleti ile 5 dakikanın sonunda (karıştırmaya baş-
landıktan sonra) fazlalıkları alınabilir. Protezin 2 - 3 dakika, Ufi Gel hard  
tamamen sertleşinceye kadar ağızda kalmasını sağlayınız. 
Ağız dışı uygulama  4.1’ e bakınız.

5.  Bitim
Besleme uygulanmış protez günlük kullanıma uygun el aletleri ile (tungs-
ten karbid frez, silikon cila pastası, cilalama diskleri) bitirilip, cilalanabilir.

            Ağız dışı                   Ağız içi    Ağız içi ve ağız dışı

Uyarılar/ dikkat edilmesi gerekenler:
- Sıvı ve Conditioner şişelerini dikkatlice kapatınız ve dik konumda muhafaza 
 ediniz.
- Sıvı ya da Conditionerin deriye temas etmesinden kaçınınız. Temas etmesi  
 halinde, temas eden yerleri su ve sabun ile iyice yıkayınız.
- Gözlere temas etmesi halinde, gözleri su ile yıkayınız ve göz doktoruna  
 müracaat ediniz.
- Ufi Gel hard hidroksietilmetilakrilat, benzolperoksit, aseton içerir, alerjisi  
 olanlarda kullanmayınız.
- Belirtilen süreler, oda sıcaklığının 25 °C, ağız sıcaklığının da 35 °C olduğuna 
 göre hesaplanmıştır. Daha düşük sıcaklıklarda polimerizasyon daha yavaş  
 olacaktır, daha yüksek sıcaklıklar polimerizasyonu hızlandıracaktır.
- Çok uzun süre ya da hızlı karıştırma sonucunda, yüzey yapısını bozan hava  
 kabarcıkları ve homojen olmayan kıvam meydana gelebilir.
- Karıştırma kabı birden fazla kere kullanılabilir.

Muhafaza koşulları: 
 4 °C - 23 °C. Kullanım tarihi geçmiş ürün kullanılmamalıdır.

Temizleme:
Ufi Gel hard ile besleme yapılmış protezler, normal temizleyiciler ve prosedür-
lerle temizlenebilirler. 
Bu, evde olduğu kadar, profesyonel temizliği de içermektedir.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz  
hakkında verdiğimiz bilgiler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak  
verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli  bilgilerdir ve kullanıcıya mecburiyeti  
yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda  
kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda  
kullanıcı kontrolünde olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. 
Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel standartlarda kullanılması ve genel satın 
alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garanti etmekteyiz.
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2 ölçek likit     :     1 ölçek   toz
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Karıştırma Başlangıcı  2 dakika Karıştırınız ve uygulayın

Protezi ağıza          1 dakika Kuvvet uygulanması
yerleştirme       2 dakika Fonksiyonel hareketler

Gerekli olduğunda
protezi çıkartmak       1.5 dakika Fazlalıkları alınız
 
Protezi tekrar  
ağıza yerleştirmek 2 dakika Sertleşme

Çıkartmak 1 dakika Bitim ve cila

                                9.5 dakika


