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Робота є фрагментом комплексної ініціативної 
теми кафедри пропедевтики ортопедичної стома-
тології Вищого державного навчального закладу 
України “Українська медична стоматологічна ака-
демія” “Удосконалення патогенетичних підходів 
до комплексного лікування хворих на генералізо-
ваний пародонтит” (державний реєстраційний № 
0110U000449).

Вступ. Неможливо уявити виготовлення будь-
якої ортопедичної конструкції без застосування 
відбиткового матеріалу. Саме від його властивос-
тей буде залежати точність виготовлення зубних 
протезів [1,3,4,6].

Rubel B.S. [5] вказує на той факт, що матеріа-
ли, які використовуються без належного знання 
їхніх характеристик, можуть погіршити очікуваний 
результат. Часто вибір відбиткових матеріалів за-
лежить від суб’єктивного вибору лікаря, що ґрунту-
ється на власних симпатіях і минулому досвіді ро-
боти з конкретними матеріалами.

За результатами ґрунтовного аналізу літера-
турних даних Моторкіна Т.В. [2] підкреслює, що 
жодний зі створених відбиткових матеріалів не 
відповідає в повній мірі усім вимогам. Позитивні 
та негативні властивості у більшій чи меншій мірі 
притаманні кожному з матеріалів, що випускаються 
промисловістю.

Мета дослідження. Розробити та дослідити 
новий вітчизняний С-силіконовий відбитковий ма-
теріал.

Об’єкт і методи дослідження. Нами розро-
блений новий вітчизняний С-силіконовий відбит-
ковий матеріал “Сіеласт-К екстра” (рис.), на який 
отримано Патент України на корисну модель № 
118720 від 28.08.2017 р. Бюл. № 16 [3].

В залежності від потенціального ризику вико-
ристання матеріалу “Сіеласт К Екстра“ відноситься 
до класу І ДСТУ 4388. Матеріал “Сіеласт К Екстра” 
відповідає вимогам міжнародного стандарту ІСО 
4823.

Виготовляють матеріал “Сіеласт К Екстра” на-
ступним чином: у змішувач з гвинтовою передачею 
завантажують розраховану кількість каучуку син-
тетичного низькомолекулярного СКТН»Г», каучуку 
силіконового СКТ «група 1», олії вазелінової. Пере-

мішують, а потім додають порціями діоксид крем-
нію, мікросфери скляні, 2-Фтор-альфа-метил[1,1’-
біфеніл]-4-оцтову кислоту, перемішують до 
гомогенного стану пастоподібної маси, в яку до-
дають розраховану кількість олії м’яти перцевої та 
суміш пігменту. Одержану пасту вивантажують в 
ємність і передають на розфасовку в банки.

Використовують матеріал “Сіеласт К Екстра” 
наступним чином: віддозовують за допомогою мір-
ника пасту “Сіеласт К Екстра”. Додають гель ката-
лізатор із розрахунку на 1 мірник одну довжину діа-
метру мірника (3,8 см). Перемішують пасту з гелем 
каталізатором в руках до однорідності кольору (30 
сек). Перемішану масу поміщають на ложку і вво-
дять в порожнину рота не пізніше ніж через 1 хв. 
після початку змішування. Через 3-4 хв. маса набу-
ває пружності і втрачає пластичність, що є ознакою 
її готовності. Переконавшись в остаточному твер-
дінні маси, відбиток виводять із порожнини рота.

Рис. С-силіконовий відбитковий матеріал  
“Сіеласт-К Екстра”.

Висновок. “Сіеласт К Екстра” використовують 
для виготовлення первинного відбитку за методом 
двоетапного виготовлення відбитків. В комбінації з 
“Сіеласт коректор” матеріал використовують при 
виготовленні незнімних та бюгельних протезів. “Сі-
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еласт К Екстра” може мати й самостійне викорис-

тання. 

“Сіеласт К Екстра” являє собою наповнену силі-

конову композицію холодного твердіння конденса-

ційного типу. При змішуванні пасти “Сіеласт К Екс-

тра” і гелю каталізатора утворюється еластичний 

вулканізат. Матеріал легко змішується, дуже легко 
формується, дає точні відбитки.

Перспективами подальших досліджень є ре-
тельніший аналіз нових відбиткових матеріалів, а 
це потребує глибокого вивчення їхніх властивостей 
у порівнянні із добре відомими представниками С–
силіконів.
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CHARACTERISTICS OF DOMESTIC S-SILICONE IMPRESSION MATERIAL «SIELAST K EXTRA»
Yushchenko P. L., Yanishen I. V., Korol D. M., Fedotova O. L., 
Pohorila A. V.
Abstract. New domestic C-silicone impression material “Sielast K extra”, patented in Ukraine as utility model 

was presented in the article.
Depending on the potential usage risk, material “Sielast K Extra” is referred to class I DSTU State Standard 

4388. “Sielast K Extra” material complies with the requirements of the International Standard ISO 4823.
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“Sielast K Extra” material is manufactured as follows: calculated quantity of synthetic rubber with low 

molecular weight SRTL “G”, silicone rubber SRT “group 1”, vaseline oil is loaded into the mixer with screw-type 

gear. Components are mixed and then silicon dioxide, glass microspheres, 2-fluoro-alpha-methyl [1,1’-biphenyl] 

-4-acetic acid were added in portions, mixed up to homogeneous paste-like mass where the calculated amount 

of peppermint oil and mixture pigment were added. The obtained paste is unloaded into container and transferred 

to a can.

“Sielast K Extra” material is used by dosing the paste with dispenser. Gel catalyst is added in amont of 1 

measuring point for one length of measuring diameter (3.8 cm). Mix paste with the gel catalyst in hands until the 

color uniformity (30 sec). The mixed mass is placed on a spoon and introdced into the oral cavity no later than 1 

minute after mixing starts. After 3−4 minutes the mass acquires elasticity and loses its plasticity, which indicates 

its availability. Make sure that the mass is finally harden and remove the imprint from the oral cavity.

“Sielast K Extra” is used for making primary imprint by the method of two-stage imprint manfactoring. In 

combination with “Sielast Corrector” material is used in manufacturing of fixed and clasp prostheses. Also, 

“Sielast K Extra” can be used independently.

“Sielast K Extra” is a compete silicone composition of cold curing condensation type. When mixing “Sielast 

K Extra” paste and the catalyst gel an elastic vulcanizate is formed. The material is easily mixed and formed, 

provides accurate imprint.

Keywords: dental imprints, C-silicone impression materials, fixed dentures. 
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