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Prestige®
Тиксотропні гідрофільні 
А-силіконові відбиткові маси для 
високої точності передачі деталей

Prestige® Putty Soft       /   М’яка базова маса швидкого затвердіння

• Висока точність передачі деталей
• Час затвердіння в порожнині рота: 

3 хв 30 сек
• Жорсткість 55 A за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Приємний смак жувальної гумки
• Колір синьо-зелений

Упаковка:
2 банки по 335 г

• Висока точність передачі деталей
• Час затвердіння в порожнині рота: 

2 хв 30 сек
• Жорсткість 56 А за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Без смаку та запаху
• Колір персиковий

Упаковка:
2 банки по 450 г

• Висока точність передачі деталей
• Час затвердіння в порожнині рота: 

3 хв 30 сек
• Жорсткість 67 А за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Без смаку та запаху
• Колір яскраво-рожевий

Упаковка:
2 банки по 450 г

►

Prestige® A Plus Putty       /   М’яка базова маса►

Prestige® Putty       /   Базова маса середньої жорсткості►

◄

►

►



Коригувальна маса для двоетапної 
та одноетапної методик зняття відбитку 

• Тип III
• Надзвичайна гідрофільність: кут 

контакту менше 10°!
• Оптимальна текучість
• Час затвердіння в порожнині рота: 

2 хв 30 сек
• Висока точність передачі деталей
• Жорсткість 45 A за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Без смаку та запаху
• Колір фіолетовий

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
12 змішувальних насадок

• Тип III
• Час затвердіння в порожнині рота: 

3 хв 30 сек
• Висока точність передачі деталей
• Жорсткість 45 А за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Приємний смак жувальної гумки
• Колір насичений персиковий

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
6 змішувальних насадок

Характеристики А-силіконових відбит- 
кових мас Prestige® дають можливість 
відливати модель уже через 1 годину 
після зняття відбитку.
Стабільність розмірів відбитку зберіга- 
ється протягом 7 днів. Матеріали лінійки 
Prestige® сумісні з усіма високоякісними 
стоматологіч ними гіпсами (наприклад, 
Fujirock GC® класу 4).

Контакт з латексними рукавичками (як з 
тальком, так і без нього) може перешкод-
жати затвердінню А-силіконових мас, 
тому уникайте безпосереднього контак-
ту латексних рукавичок з ретракційними 
нитками або робочою поверхнею. Для ро-
боти з А-силіконовими матеріалами реко-
мендується використовувати вінілові або 
нітрилові рукавички.

      Prestige® Hydrolight/  ►

Коригувальна маса для 
двоетапної методики зняття відбитку  /  ►       Prestige® A Plus Light

◄

◄
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Prestige® Light        /

Prestige® Regular        /

• Тип III
• Час затвердіння в порожнині рота: 

1 хв 30 сек
• Висока точність передачі деталей
• Жорсткість 40 A за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Не має смаку та запаху
• Колір синій

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
12 змішувальних насадок

Коригувальна маса для двоетапної методики зняття 
відбитку

Коригувальна маса для двоетапної та 
одноетапної методик зняття відбитку

• Середня в’язкість, тип II
• Час затвердіння в порожнині рота: 

3 хв 30 сек
• Висока точність передачі деталей
• Жорсткість 50 A за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Не має смаку та запаху
• Колір зелений

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
12 змішувальних насадок

• Тип II
• Час затвердіння в порожнині рота: 

3 хв 30 сек
• Висока точність передачі деталей
• Жорсткість 45 A за Шором
• Відновлення форми >99.5%
• Не має смаку та запаху
• Колір жовтий

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
12 змішувальних насадок

►

►

Prestige® Monophase        / А-силіконовий відбитковий матеріал для 
зняття монофазних відбитків

►

►

►

►



Жорсткий А-силіконовий матеріал 
для реєстрації прикусу                     

«Оттискная масса Protesil очень приятна 
в работе: эластичная, точная и стабильная.

Материал хорошо подходит для получе-
ния одно- и двухэтапных оттисков. Кон-
трастность базовой (желтой) и корри-
гирующей (зеленой) масс позволяет легко 
отличить слои оттиска и идентифициро-
вать его мелкие детали.

Хотелось бы отметить простоту переме-
шивания компонентов Protesil: базовой и 
корригирующей массы с гелем-катализа-
тором. Рабочее время допускает медлен-
ное внесение оттискной ложки, что наря-
ду с хорошей эластичностью базовой мас-
сы и высокой текучестью корригирующей 
массы позволяет проснять важные детали 
протезного ложа без дефектов и оттяжек, 
при этом не компрессируя мягкие ткани.

В отличие от аналогичных оттискных масс, 
базовая масса Protesil не имеет излишней 
жесткости и «зернистости» после отверж-

дения, что положительно сказывается на 
стабильности оттиска в момент выведе-
ния из полости рта.

Масса имеет приятный вкус и запах, что 
важно для положительного восприятия 
пациентом процедуры получения оттис-
ков.

Оптимальное соотношение «удобство в 
работе — качество материала — цена».

Практические рекомендации по примене-
нию Protesil:
• точное соблюдение пропорций при 

     замешивании массы, 
• использование адгезива для оттиск- 

ных ложек, 
• использование шприца для внесения 

корригирующей оттискной массы».

Пальчиков Анатолий Владимирович,  
кандидат медицинских наук,  

главный врач стоматологической клиники 
«Смайл», г. Киев

• Сумісність із системами CAD/
CAM: оптичного, лазерного і   
тактильного сканування

• Тиксотропність та гідрофільність
• Швидке затвердіння: 60 секунд в 

порожнині рота
• Висока точність передачі деталей: 

до 2 мкм
• Оптимальна остаточна твердість: 

95 А за Шором
• Стабільність розмірів
• Світло-зелений опаковий відтінок

Упаковка:
2 картриджі по 50 мл, 
12 змішувальних насадок

►  Відгук практикуючого лікаря

Prestige® Bite          /   ►
►
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Protesil®
С-силіконовий матеріал для зняття 
усіх видів відбитків для виготовлення 
усіх видів ортопедичних 
та ортодонтичних конструкцій

• Маса для зняття базового відбитку
• Деформація при стисканні: 3-5%
• Відновлення форми >99.5%
• Жорсткість 50 A за Шором
• Час затвердіння в порожнині рота: 3 хв
• Смак персиковий
• Колір жовтий

Упаковка:
банка 1.5 кг

• Коригувальна маса, тип III
• Висока точність передачі деталей
• Час затвердіння в порожнині рота: 3-4 хв
• Жорсткість 24-30 A за Шором
• Колір зелений

Упаковка:
тюбик 140 мл

• Універсальний каталізатор
• Колір червоний

Упаковка:
тюбик 60 мл

Protesil® Putty

 Protesil® Catalyst gel

Ретельно змішуйте каталізатор з базою 
протягом щонайменше 30 секунд, декіль-
ка разів розподіляючи суміш тонким ша-
ром в процесі замішування, поки вона не 
набуде однорідного забарвлення.
На кожну мірну ложку базової маси «без 
гірки» відмірюйте відрізок гелю-каталіза-

тора довжиною 4 см. Висока температура 
в приміщенні або збільшення дози ката-
лізатора можуть пришвидшити процес 
вулканізації. Низька температура в примі-
щенні або зменшення дози каталізатора, 
навпаки, сповільнюють затвердіння.

Protesil® Light►

►

►

►

►

►



• Швидкий час затвердіння в порожнині рота: 1 хв
• Загальний час затвердіння від початку 

змішування: 2 хв 30 сек
• Висока еластичність
• Легкість замішування до отримання 

гомогенної консистенції
• Абсолютно не токсичний, безпиловий
• М’ятний смак
• Світло-рожевий колір

Упаковка:
пакет 453 г

• Універсальний адгезив для С-силіконових 
та А-силіконових матеріалів

• Для усіх видів відбиткових ложок
• Колір рожевий

Упаковка:
пляшечка 10 мл

Еластичний альгінатний матеріал з індикатором 
робочих фаз за допомогою кольору

Універсальний адгезив

У своїй практиці використовую 
С-силікони фірми VANNINI. Матеріал 
пластичний, дає найменшу усадку, 
хороше співвідношення ціни та якості.

Іванець Василь Васильович,
лікар-стоматолог, приватна практика, 

смт Немирів

Prestige® Putty и Prestige® Regular, как 
А-силиконы, хорошо себя зарекомен- 
довали. Дают высокую точность оттиску, 
легко и просто замешиваются. Позволяют 

выполнить дорогостоящую, качественную 
работу, при этом доступны по цене. Для 
меня Protesil® — это эталон С-силиконовых 
масс. Хорошо проснимает оттиск, доста- 
точно текуч. Приятный на вкус. Я бы его 
отнес к материалам премиум класса по 
доступной цене.

Молодан Сергей Васильевич,
врач-стоматолог высшей категории, 

частная практика, 
г. Днепр

Kromalgin®►

Prestige® Universal adhesive►

►

►

►  Відгуки практикуючих лікарів



Компанія VANNINI DENTAL INDUSTRY 

(Італія) була заснована в 1947 році 

під назвою «Джордано Ванніні» для 

виробництва відбиткових мас та інших 

стоматологічних матеріалів. У результаті 

природного розширення у 1985 році 

компанія стала S.R.L. VANNINI. 

Компанія VANNINI приділяє максимальну 

увагу якості та безпеці своїх продуктів, 

дотриманню чинного законодавства,  

а також наданню макси мально якісного 

сервісу своїм клієнтам. Продукція 

відповідає стандарту ISO 9001:2000. 

Спеціалізоване видання, призначене 
для медичних закладів,  
лікарів та інших професійних 
медичних працівників.

04071, м. Київ, 
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/факс:  (044) 503. 11. 11
info@kristar.ua 
www.kristar.ua

►


