
STOMAFLEX
®
  

Silikonowe masy wyciskowe o kondensacyjnym sposobie wiązania  

1. Stomaflex
®
 Putty  2. Stomaflex

®
 Light  3. Stomaflex

®
 Very Light  4. Stomaflex

®
 Liguid Catalyst  5. Gel Catalyst 

 

Producent: 

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com 
 

Charakterystyka: 
 

Stomaflex
®
 Putty: 

Silikonowa masa typu kondensacyjnego, o bardzo wysokiej gęstości, typ 0 – putty (zgodnie z ISO 4823). 

Masę charakteryzuje łatwość mieszania z katalizatorem, bardzo dobre odwzorowanie szczegółów i 

stabilność wymiarów.  
 

Stomaflex
®
 Light: 

Silikonowa masa typu kondensacyjnego, o małej gęstości, typ 3 – light body (zgodnie z ISO 4823). 

Hydrofilne właściwości masy ułatwiają odtworzenie szczegółów w obszarze poddziąsłowym i uzyskanie 

modeli gipsowych o wysokiej jakości.  

 

Stomaflex
®
 Very Light: 

Silikonowa masa typu kondensacyjnego, o małej gęstości, typ 3 – light body (zgodnie z ISO 4823). 

Materiał o wyższej ciekłości. 
 

Gel Catalyst: 

Katalizator w paście do silikonów kondensacyjnych Stomaflex
®
. 

 

 

Stomaflex
®
 Liquid Catalyst: 

Katalizator w paście do silikonów kondensacyjnych Stomaflex
®
. 

 

Wskazania: 
 

Stomaflex
®
 Putty: 

 Pierwsza warstwa w wycisku, w technice dwuwarstwowej dwuczasowej (“putty-wash”), w połączeniu z 

masą Stomaflex
®

 Light / Stomaflex
®
 Very Light. 

 Masa o bardzo dużej gęstości do wyciskania metodą wycisków podwójnych w kombinacji z materiałem 

Stomaflex
®

Light/ Stomaflex
®
Very Light. 

 Konturowanie krawędzi indywidualnej łyżki wyciskowej. 

 Wycisk do sporządzenia prowizorium technikąsztancową. 

 Wykonanie klucza do estetycznej rekonstruzkcji przednich zębów. 

 Wykonanie klucza do kontroli głębokości preparacji.  

 Wyciski orientacyjne przy naprawach protez ruchomych. 

 Uniwersalna masa o bardzo dużej gęstości do wykorzystania w pracowniach protetycznych. 
 

Stomaflex
®
 Light / Stomaflex

®
 Very Light: 

 Masa korekcyjna przy technice dwuwarstwowej dwuczasowej (”putty-wash”), w połączeniu z masą 

Stomaflex
®

 Putty.  
 Masa o niskiej gęstości do wyciskania techniką wyciskóśw podwójnych w kombinacji z materiałem 

Stomaflex
®
Putty 

 Wyciski czynnościowe przy całkowitym bezzębiu, na łyżce indywidualnej. 
 

Przeciwskazania: 

Nie stosować produktu w przypadku ustalonej wrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. 



INSTRUKCJA UŻYCIA: 

Mieszanie: 

Stomaflex
®
 Putty: 

 Dołączoną miarką odmierzyć porcję pasty bazowej. Rozłożyć materiał na dłoni i odcisnąć na nim 

brzeg miarki. Na każdą wyrównaną miarkę masy dawkować wprost z tuby 2 równomiernie wyciśnięte 

pasma pasty katalizatorowej odpowiadające długości odcisku miarki. (2 x 4 cm).  

 Dokładnie ugnieść palcami masę do uzyskania jednolitego zabarwienia (max. 45 sek.). Stosować 

winylowe lub polietylenowe rękawice ochronne. 

 Pobrać masę putty w sposób opisany powyżej. Rozłożyć materiał na dłoni i ostrożnie nakroplić 14-16 

kropli katalizatora (katalizatora nie wolno rozcieńczać). Dokładnie wymieszać masę do uzyskania 

jednolitego zabarwienia (max. 45 sek.). Stosować winylowe lub polietylenowe rękawice ochronne. 

 

Stomaflex
®
 Light / Stomaflex

®
 Very Light: 

 Wycisnąć na blok do mieszania odcinki pasty bazowej i katalizatora o jednakowej długości. 

Wymieszać do momentu uzyskania jednolitego zabarwienia (max. 30 sek.). 

 Wycisnąć na blok do mieszania pasek pasty bazowej o odpowiedniej długości. Dodać odpowiednią 

ilość katalizatora w płynie (1 cm pasty bazowej = 2 krople katalizatora). Wymieszać pastę bazową z 

katalizatorem rozcierając szeroką łopatką, do uzyskania jednorodnej konsystencji (max. 40 sek.) 
 

Uwaga: Nadmiary katalizatora i/lub wyższe temperatury skracają czas pracy i wiązania. 

Zmniejszenie ilości katalizatora i/lub obniżona temperatura wydłużają czas pracy i wiązania. 
 

Pobieranie wycisku: 
 

Stomaflex
®
 Putty: 

 Wymieszaną masę nałożyć na łyżkę indywidualną lub perforowaną łyżkę standardową. Łyżkę z masą 

wprowadzić najpóźniej w ciągu 1,5 minuty do jamy ustnej pacjenta. Przytrzymać w ustach przez 

minimum 3,5 minuty. 

 

Stomaflex
®
 Light / Stomaflex

®
 Very Light: 

 Wymieszaną masę nałożyć na łyżkę (na pierwszy wycisk, oczyszczony z pozostałości śliny, osuszony 

i z wyciętymi kanałami odpływowymi) i umieścić w jamie ustnej w ciągu 1,5 minuty od rozpoczęcia 

mieszania. Docisnąć wycisk (przez 10 sek.), a następnie przytrzymać bez nacisku przez minimum 3,5 

minuty. W razie potrzeby ostrzyknąć ząb poddziąsłowo stosując strzykawkę aplikacyjną, a następnie 

postępować standardowo. W przypadku materiału Stomaflex
®
 Very Light jest szczególnie wskazana też 

aplikacja za pomocą strzykawki. 

 W razie zastosowania metody wycisków podwójnych pokryć świeżo namieszany Stomaflex
®
Putty 

umieszczony w łyżce do wyciskania warstwą naieszanego materiału Stomaflex
®

Light/ Stomaflex
®
Very 

Light z jednoczesnym naniesieniem materiału Stomaflex
®

Light/ Stomaflex
®
Very Light na preparowane 

zęby. Wycisk docisnąć krótkim płynnym naciskiem (maks. 10 sekund) i dalej utrwalać bez dociskania 

minimalnie przez czas 3,5 minuty. 

 
 

Uwaga: Po wyjęciu wycisku sprawdzić bruzdy dziąsłowe i przestrzenie międzyzębowe pod kątem 

pozostałości masy; usunąć resztki masy wyciskowej. 

 

Postępowanie z wyciskiem: 

 Aby uzyskać perfekcyjną adhezję pomiędzy pierwszą i drugą warstwą masy, pierwszą warstwę należy 

dokładnie oczyścić i osuszyć. Pozostałości śliny i wilgoć mogą spowodować niewłaściwe połączenie 

mas. 

 Wyciski dezynfekować przy użyciu standardowych roztworów do dezynfekcji, np. Jodisol®, 

rozcieńczonych wodą w stosunku 1:10. 



 Wyciski przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (do 25 °C). 

  Zaleca się, aby odlać modele w ciągu 4 godzin od momentu pobrania wycisku; nie istnieją inne 

ograniczenia czasowe. 

 

Skutki uboczne: 

Katalizator do silikonowych mas kondensacyjnych zawiera składniki, które, w rzadkich przypadkach, 

mogą spowodować podrażnienie śluzówki w jamie ustnej pacjenta. 

 

Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z materiałem: 

Katalizator jest klasyfikowany jako substancja toksyczna - T, drażniąca - Xi i niebezpieczna dla 

środowiska - N. Zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi katalizatora ze skórą i błonami śluzowymi, 

ewentualnie wdychaniu par podczas używania ciekłego katalizatora. W przypadku kontaktu ze skórą lub 

śluzówką usunąć pastę suchym tamponem, a miejsce kontaktu wypłukać dużą ilością wody. Katalizator 

może spowodować uszkodzenie rogówki. W razie przypadkowego kontaktu katalizatora z oczami, 

wypłukać oczy dużą ilością wody i skontaktować się ze specjalistą. Po związaniu silikonowe masy 

kondensacyjne są całkowicie obojętne. Należy unikać zabrudzenia odzieży, gdyż masy te nie dają się 

usunąć w sposób chemiczny. 
 

 

Uwaga: 
Dokładnie zamykać tubę z katalizatorem w żelu (Gel Catalyst) i butelkę z katalizatorem w płynie 

(Stomaflex
®
 Liquid Catalyst) po każdym użyciu. Zawilgocenie katalizatora przedłuża czas wiązania i 

powoduje twardnienie materiału w szyjce tubki. Częściowo stwardniała pasta katalizatora po wypchnięciu 

z tuby nie ma wpływu na ostateczną jakość wycisku. Nie stosować silikonowych mas kondensacyjnych z 

masami poliwinylosiloksanowymi. 

 

Utylizacja: 

Pastę bazową i katalizator można wyrzucać razem ze standardowymi odpadkami z gabinetu. Resztki 

katalizatora należy przekazać wyspecjalizowanej firmie, która zajmuje się utylizacją odpadów 

niebezpiecznych. 

 

Przechowywanie: 

Przecowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 5 - 25 °C i w dobrze zamkniętym pojemniku. 

 

Termin przydatności: 
2 lata 
Oznaczenie terminu przydatności na opakowaniach: Exp YYYY-MM (YYYY = rok, MM = miesiąc). 
 

 

Opakowania: 

Stomaflex
®
 Putty – 1300 g masy w pojemniku 

Stomaflex
®
 Light / Stomaflex

®
 Very Light – 130 g pasty w tubie    

Stomaflex
®
 Liquid Catalyst – 4x10 g płynu w butelce 

Gel Catalyst – 60 g pasty w tubie 

 

Dane techniczne: 

 
 Stomaflex

®
 Putty Stomaflex

®
 Light Stomaflex

®
 Very Light 

Typ masy wyciskowej, 

zgodnie z normą ISO 4823 

Typ 0 – bardzo gęsta Typ 3 – rzadka Typ 3 – rzadka 

 Katalizator w 

żelu 

Katalizator w 

płynie 

Katalizator w 

żelu 

Katalizator w 

płynie 

Katalizator w 

żelu 

Katalizator w 

płynie 



Proporcja bazy i katalizatora  2 % 2 % 9 % 6 % 9% 7% 

Czas mieszania  max. 45 sek. max. 45 sek. 30 sek. 30 sek. 30 sek. 40 sek. 

Czas pracy od początku 

mieszania  

max. 1:15 

min. 

max. 1:15 

min. 

max. 1:30 

min. 

max. 1:30 

min. 

max. 1:30 

min. 

max. 1:30 

min. 

Czas wiązania 2:15 – 3:00 

min. 

2:15 – 3:00 

min. 

3:45 – 4:30 

min. 

3:45 – 4:30 

min. 

4:15 – 5 min 4:15 – 5 min 

Minimalny czas 

przetrzymywania wycisku w 

jamie ustnej pacjenta  

4:00 min. 4:00 min. 4:00 min. 4:00 min. 4:00 min 4:00 min 

Odprężenie elastyczne  97,5 %  97,5 %  99 %  99 %  99 %  99 % 

Liniowa zmiana wymiarów  - 1,0 - 0 % - 1,0 - 0 % - 1,3 - 0% - 1,3 - 0% - 1,3 - 0% - 1,3 - 0% 

 

 
Podane powyżej wartości dotyczą materiału w temperaturze 23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyższa temperatura 

i/lub wilgotność względna powietrza skracają podane czasy. Podane czasy ulegają wydłużeniu w niższej temperaturze i/lub przy 

niższej wilgotności.          
 Stan informacji : 18. 4. 2011 


