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(57) Стоматологічний відбитковий силіконовий 
матеріал Сіеласт, який включає силіконовий кау
чук, який відрізняється тим, що в рецептуру Сіе
ласт К коректор додатково вводять пірогенний 
кремнезем, каолін збагачений, олію м'яти перцевої 
та концентрат пігменту в наступних мас. %: 

каучук синтетичний низькомолекуляр
ний СКТН"А" 86,72 
пірогенний кремнезем 2,16 
каолін збагачений 10,40 
олія м'яти перцевої 0,22 
концентрат пігменту 0,50. 

Корисна модель відноситься до стоматології, а 
саме до ортопедичної стоматології, і може бути 
використаною в якості верхнього шару двохшаро-
вого відбитку з Сіеластом К база при виготовленні 
незнімних зубних і бюгельних протезів. 

При виготовленні незнімних зубних і бюгель
них протезів одержання відбитків є одним із клю
чових моментів, що визначають якість майбутньої 
конструкції. Цей етап зубного протезування має 
важливе значення, оскільки точність відбитка ви
значає якість моделі, на якій здійснюється конс
труювання ортопедичної конструкції [Н.Г. Аболма-
сов, Н.Н Аболмасов, В.А. Бычков, А. Аль-Хаким 
Ортопедическая стоматология. - Москва, 2002; 
A.B. Цимбалистов, С И. Козицына, Е.Д. Жидких, 
И.В. Войтецкая Оттискные материалы и техноло
гия их применения. - Санкт-Петербург, 2001]. 

Силіконові матеріали стали одними з перших 
полімерних відбиткових матеріалів. До складу ма
теріалів для додання їм необхідних властивостей 
вводяться мінеральні наповнювачі, які значно змі
цнюють структуру силіконових відбиткових матері
алів, підвищують їхню міцність і зменшують усадку 
тощо [Н.Г. Аболмасов, Н Н. Аболмасов, В.А. Быч
ков, А. Аль-Хаким Ортопедическая стоматология. -
Москва, 2002; A.B. Цимбалистов, С И. Козицына, 
Е.Д. Жидких, И В. Войтецкая Оттискные материа
лы и технология их применения. - Санкт-
Петербург, 2001]. 

В даний час промисловістю випускаються си
ліконові маси різного ступеня в'язкості для пер

винного відбитка, для індивідуальних ложок, як 
коригуюча маса. 

Найбільш відомі сьогодні силіконові маси: S1, 
S1 soft (Німеччина), Президент, Пермагум (Швей
царія), Формазил-А, Контраст, Сілапласт, Сіла-
софт (Німеччина), Вігален (Росія), Експрес, Репро-
сил (США), Сентофлекс (Франція), Сіеласт 
(Україна). 

Вітчизняні силіконові матеріали Сіеласт при
значені для одержання анатомічних відбитків при 
виготовленні зубних протезів. 

Відомі низьков'язкі силіконові матеріали Сіе-
ласт-03 коректор, Сіеласт-05 коректор. 

Рецептура Сіеласт-03 коректор і Сіеласт-05 
коректор включає: силіконовий каучук СКТ-М, ок
сид магнію, оксид цинку, розчинник, продукт АГМ-
9, продукт АДЕ-3 [Н.Г. Аболмасов, H.H. Аболма
сов, В.А. Бычков, А. Аль-Хаким Ортопедическая 
стоматология. - Москва, 2002; A.B. Цимбалистов, 
СИ. Козицына, Е.Д. Жидких, И В. Войтецкая Отти
скные материалы и технология их применения. -
Санкт-Петербург, 2001]. 

Даний силіконовий матеріал (Сіеласт корек
тор) є найбільш близьким до того, що заявляється, 
за складом та властивостями, тому його обрано за 
прототип. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
розширення арсеналу низьков'язких силіконових 
матеріалів за рахунок створення Сіеласт К корек
тор. 

Задачу, яку покладено в основу корисної мо
делі, вирішують тим, що у відомий стоматологіч
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ний відбитковий силіконовий матеріал Сіеласт, 
який включає силіконовий каучук, згідно з корис
ною моделлю, в рецептуру Сіеласт К коректор 
додатково вводять пірогенний кремнезем, каолін 
збагачений, олію м'яти перцевої та концентрат 
пігменту в наступних мас. %: 

каучук синтетичний низькомолекуляр
ний СКТН"А" 86,72 
пірогенний кремнезем 2,16 

каолін збагачений 10,40 
олія м'яти перцевої 0,22 
концентрат пігменту 0,50 
Технічний ефект корисної моделі обумовлений 

якісними та кількісними складовими рецептури. 
Матеріали Сіеласт К коректор відповідають 

вимогам міжнародного стандарту ІСО 4823 і ма
ють наступні властивості (табл. 1) 

Таблиця 1 

№з/п Назва показника Од. виміру Норма 

1 Зовнішній вигляд Однорідна маса синіх відтінків 
без сторонніх включень 

2 Консистенція MM не менше 36 
3 Час змішування с 30+1 
4 Загальний робочий час, не менше хв. 1 
5 Час твердіння, не більше хв. 6 
6 Деформація при стисканні % 2-20 
7 Відновлення після деформації, не менше % 96,5 
8 Зміна розмірів через 24 год., не більше % 1,5 
9 Точність відтворення, ширина лінії MM 0,020±0,005 
10 Сумісність з гіпсом, ширина лінії MM 0,020±0,005 

Примітка - колір матеріалів еталоном не регламентується 

Матеріал Сіеласт К коректор виготовляють на
ступним чином: 

У товкачиковий змішувач завантажують каучук 
СКТН і частинами додають при перемішуванні 
пірогенний кремнезем, каолін, олію м'яти та піг
мент до утворення гомогенної в'язкоплинної маси. 
Одержану пасту вивантажують в ємність і переда
ють на розфасовку в туби. 

Матеріал Сіеласт К коректор використовують 
наступним чином: До необхідної кількості пасти 
Сіеласт К коректор додають гель каталізатор (до
зування виконують за допомогою дозувальної 
шкали, яка підкладена під скляну пластинку для 
замішування пасти). Пасту та гель каталізатор 
ретельно перемішують до однорідності кольору 
(ЗО сек). Перемішаний матеріал тонким шаром 
розподіляють на поверхні попереднього відбитку і 
вводять в порожнину рота не пізніше ніж через 
1хв. після початку змішування. Після затвердіння 

Сіеласта К коректора відбиток виводять із порож
нини рота. Час вулканізації (затвердіння) відбитка 
в порожнині рота залежить від кількості гелю ката
лізатора. Збільшення кількості гелю каталізатора 
призводить до прискорення затвердіння. На швид
кість вулканізації впливає також температура, при 
підвищенні якої затвердіння відбитка прискорю
ється. 

Сіеласт К коректор, низьков'язкий, тип 3, вико
ристовують в якості верхнього шару двохшарового 
відбитку з Сіеластом К база. 

Сіеласт К коректор являє собою композицію 
конденсаційного типу на основі силіконового кау
чуку холодного затвердіння. При змішуванні пасти 
з гелем каталізатором утворюється еластичний 
відбиток. Сіеласт К коректор низьков'язкий матері
ал, тип 3, володіє високою точністю дякуючи гід
рофільним властивостям. 
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(54) Назва корисної моделі 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ВІДБИТКОВИЙ СИЛІКОНОВИЙ МАТЕРІАЛ СІЕЛАСТ К КОРЕКТОР 

(57) Формула корисної моделі: 

Стоматологічний відбитковий силіконовий матеріал Сіеласт, який включає силіконовий каучук, який 
відрізняється тим, що в рецептуру Сіеласт К коректор додатково вводять пірогенний кремнезем, каолін 
збагачений, олію м'яти перцевої та концентрат пігменту в наступних мас. %: 

каучук синтетичний ? 

низькомолекулярний СКТН"А" 
пірогенний кремнезем 2,16 
каолін збагачений 10,40 
олія м'яти перцевої 0,22 
концентрат пігменту 0,50 
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