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Hard denture relining material

Villacryl HARD
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I. Product description
Villacryl Hard : Hard denture relining material.
Processing parameters: necessary parameters for the proper processing of the materials are given in further section of IFU.
Indications for use
Villacryl Hard: relining of acrylic removable complete and partial dentures directly in the patient's mouth or indirectly in the dental 
laboratory based on the impression on the denture.
Clinical Bene�ts:
Restoring lost biting and chewing functions to users of dental prostheses that have lost their retention to the denture foundation.
Target group or target groups of patients and intended users of the devices
Users: Professionals in the dental technology industry:
Quali�ed dentists
Quali�ed dental technicians producing dental prostheses.
Patients: People of di�erent ages and sexes, denture users that have lost their retention to the denture foundation.
Contraindications
Do not use the products by people diagnosed with a lack of resistance to allergenic factors, including the ingredients of the product. In such 
situations, use a di�erent material suitable for the patient.
For people sensitive to taste or smell sensations, with gag re�exes, it is recommended to perform indirect relining in the dental laboratory.
Do not use the product by pregnant women and nursing mothers in the group of dental technicians.
Do not reline in case of mucositis.
Product form
Separate: a mixture of powder in plastic containers, liquid and etchant in bottles.
The product is available in the form of a set: powder + liquid + etchant + hardener
Chemical composition
Powder: acrylic polymer, barbituric acid derivative, pigments, benzoyl peroxide, silica
Fluid: acrylic monomers, N,N dimethyl-p-toluidine (DMPT), hydroquinone
Etching agent: acetone, ethyl acetate
Product compatibility
For use with acrylic dentures.
Safety instructions
Warnings
H225 Highly �ammable liquid and vapour.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H319 Causes serious eye irritation
H334 May cause allergy or asthma symptoms or breathing di�culties if inhaled
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness
H411 Toxic to aquatic life with long-lasting e�ects
EUH066: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking
The liquid is sensitive to temperature and UV radiation. An uncontrolled polymerization reaction may occur.
Precautions
In case of any allergic reaction, stop work immediately and consult a dermatologist.
It is absolutely recommended that the patient rinse his mouth with water after relining, directly in the mouth.
In the case of patients who are sensitive to the components of the product, special care should be taken, do not reline directly in the patient's 
mouth, and in special cases use a di�erent material.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open �ames and other ignition sources. No smoking.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P303 + P361 + P353 IF ON SKIN: Remove/Take o� immediately all contaminated clothing and rinse skin with water/shower.
P304 + P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue 
rinsing. Contact an ophthalmologist is advisable in case of irritation.
P312 Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P403 + P233 Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
P235 Keep cool.
P501 Dispose of the contents/container to an authorized consignee of the waste.
It is recommended to use gloves made of HDPE polyethylene for hand protection, a �ltering �uidcompatible face mask for respiratory 
protection, goggles and workwear.
Do not eat or drink while working with the material. In the event of accidental ingestion of an ingredient of the product, consult a doctor 
immediately.
Do not pour the liquid down the sanitation system.
Before reusing the product, check if the �uid retains its properties. In the event of visible traces of density change, cloudiness or discoloration, 
stop using the product.
Information to be provided to patients / prosthesis users:
To reduce the residual monomer, it is advisable to during the �rst three days, soak the relined prosthesis in water when not in use.
If any symptoms of an allergic reaction or irritation occur, discontinue using the prosthesis immediately and consult a doctor.
The color of the relined layer after a few months of use of the denture may change due to the consumption of food and drinks, pharmaceutical 
drugs or the use of chemical agents for disinfection and cleaning of the prosthesis. It is a natural phenomenon; it does not pose a threat to the 
patient and does not reduce the usefulness of the prosthesis.
Strong oxidizing compounds contained in cleaning agents and mouthwashes may change the color of the prosthesis after polymerization. 
After each meal, the prosthesis should be washed with a soft brush under cool, running water.
After each meal denture should be cleaned with soft brush under cold tap water. For cleaning can be used unscented soap, various 
preparations for cleaning and caring for dental prostheses that do not contain abrasives. It is recommended to wash the dentures from time 
to time in a vibration washer �lled with a special cleaning liquid for dentures.
Report any damage of the denture to the dentist. Repairs may be only performed by a dental technician. If a piece of damaged dentures is 
swallowed, consult a doctor immediately. The material after polymerization is not visible on X-ray pictures.
Side e�ects
Dental technicians/dentists
Irritation, redness or symptoms of hypersensitivity, including the occurrence of anaphylactic shock, in case of allergy to any of the product 
ingredients.
Patients
Direct relining technique:
A slight burning sensation in the mouth.
Irritation, in�ammation and allergic reactions caused by the contact of the chemical components of the product with the mucosa.
In people sensitive to taste and smell sensations, gag re�exes may occur.

Material after polymerization:
Oral irritation, in�ammation and allergic reactions caused by residual monomer washed out of the relined denture during use.
Irritation and in�ammation of the oral cavity caused by fungi and bacteria adhering to the prosthesis underneath the material.
Storage conditions
Product is sensitive to temperature and UV radiation. Protect against light and UV radiation.
Store the product components in their original, tightly closed containers, in a dark and well-ventilated room, at a temperature of 5-25 ° C, out 
of the reach of third parties.
Waste disposal
Dispose in accordance with applicable regulations of economic activity waste management.
Cardboard packages, labels, instructions: non-hazardous segregated municipal waste - paper.
Powder: non-hazardous mixed municipal waste
Powder packaging: non-hazardous segregated municipal waste - plastic
The liquid and its packaging - hazardous waste, comply with the regulations on hazardous waste management (storage, transport and 
disposal) and hand it over to a professional hazardous waste consignee.
How to use (Step by step instructions)
Initial steps:
Read the instructions carefully before using the product.
Make sure the patient for whom the prosthesis is reline has not been diagnosed with the lack of resistance to allergenic factors.
For people sensitive to taste or smell sensations, with gag re�exes, it is recommended to perform indirect relining in the dental laboratory.
Before reusing the product, check if the �uid retains its properties. In the event of visible traces of density change, cloudiness or discoloration, 
stop using the product.
Preparation:
Cleaning and disinfecting dentures before repair
Remove any plaque and scale from the surface of the denture. Use protective gloves and masks. Denture Cleaner by Everall7 is 
recommended for cleaning the denture. Wash the cleaned denture with warm water.
Product preparation:
Shake the powder and liquid containers 3 times as shown on the package and product labels to help disperse the powder in the monomer. 
Open the powder and liquid containers as shown on the packaging and product labels.
I. Making direct relining in dental o�ce
Preparation: Remove the mucosal part of the denture with a bur. When a thick base layer is required, channels should be made to improve 
the distribution of the material on the surface of the prosthesis. Using a brush, cover the mucosa twice with Villacryl Hard Etchant and wait 2-3 
minutes.
Measuring and mixing: Pour 1.5 ml (1.30 g) of Villacryl Hard liquid into the attached vessel, then add 1 scoop of powder (2.35 g). Mix gently 
for about 10 seconds.
Application: Protect the mucosa in the patient's mouth with petroleum jelly. Immediately after mixing the ingredients, apply the mass to the 
prepared areas on the denture. Instruct patient to moisten their lips with saliva to prevent Villacryl Hard from sticking to the tissues when 
inserting the denture into the mouth.
Placement in the patient's mouth: Place the prosthesis in the mouth maximum 90 seconds after mixing.
The patient should perform the Herbst test movements as if taking a functional impression. Keep the prosthesis in this position for 2 minutes. 
During this time, patient may feel a slight burning sensation in the mouth. Carefully remove the denture from the mouth and remove any 
excess material with a scalpel. After making the relining, the patient should rinse the mouth thoroughly with water.
Polymerization: After removing the relined denture from the mouth, place it in a vessel �lled with water at approx. 50 °C for approx. 30 
minutes, adding the Hardener solution to the vessel with water (0.5 scoops of approx. 2 g per glass of water approx. 200 ml). Better results are 
obtained by using the above procedure by placing the vessel with water and the prosthesis in a pressure polymer at 2 bar.
Processing: After the material is completely cured, the denture should be processed and polished with burs and rubbers, intended for acrylic 
materials.
Reduction of the residual monomer level: After relining, place the denture back in water at 50 ° C for 30 minutes. It is advisable for the 
patient to soak the relined prosthesis in water during the �rst three days when not in use.
II. Making indirect relining in dental laboratory
Preparation: After taking the functional impression on the denture with silicone mass, use Stodent III to cast the stone model. Fix the 
obtained model with technical silicone in the �xator (verticulator) in order to maintain the height of the central occlusion set by the dentist 
during the procedure. Remove the impression material and prepare the base so that the future layer of Villacryl Hard is of the same thickness.
Apply with a brush the Villacryl Hard Etching �uid twice to the mucosal part of denture and wait until it evaporates. With a brush cover the 
scalded �ask twice with Izo-sol - isolating liquid. Wait for the creation of isolation membrane.
Measuring and mixing: Pour 1.5 ml (1.30 g) of Villacryl Hard liquid into the attached vessel, then add 1 scoop of powder (2.35 g). Mix gently 
for about 10 seconds.
Application: Immediately apply the acrylic mass on the prepared surface of the prosthesis. Place the denture on the isolated model, press 
down and close the �xator (verticulator). Remove excess mass with a scalpel.
Polymerization: Place the denture with the model in a pressure polymerizer for 30 minutes at approx. 50 °C by adding the Hardener solution 
to a vessel with water (0.5 scoops, approx. 2 g per glass of water, approx. 200 ml) and pressurize to 2 bar.
Final processing: Use standard method of treatment of denture’s border with burs and Everall’s Pumeks and Pasta polerska.
Reduction of the residual monomer level: After relining, place the denture again in water at 50-60 ° C for 30 minutes.
It is recommended to soak the relined denture in water for a minimum of 24 hours after polymerization before handing it over to the patient.
It is advisable for the patient to soak the relined prosthesis in water during the �rst three days when not in use.
Hygiene, sterilization, disinfection
Product
The product is intended for multiple use. It is not supplied sterile and does not require sterilization or disinfection prior to use. To protect the 
product against contamination, apply the principles of good laboratory practices in dental laboratories.
Relined prosthesis
There is a risk of transmission of infection.
After removing the denture from the patient's mouth for relining, wash and disinfect.
After relining, the prosthesis should be washed and disinfected again before being placed in the patient's mouth.
For the disinfection of dentures made of materials, it is recommended to use disinfectants for disinfecting dental prostheses, following the 
procedures recommended by the manufacturer.
It is also possible to use agents based on at least 65% ethyl or propyl alcohol. The denture should be sprayed with a disinfectant solution, and 
then gently wiped to dryness with a paper tissue. You can also use ready-to-use disposable wipes soaked in a disinfecting solution. 
Additionally, the denture should be washed with warm soapy water.
Batch number and expiry date - see imprint on product labels and packaging.
The expiry date refers to properly stored unopened packaging. Do not use the product after the expiry date.
Additional information
Reporting of serious incidents: Any serious incidents related to the products must be reported to the manufacturer and the competent 
authority in accordance with local regulations.
Data necessary to identify the product and the contents of the package
Reference number, product name, color, package size, batch number and expiry date - imprint on the product packaging.
Package content - see table below.

I. Opis produktu
Villacryl Hard: Twardy materiał podścielający do protez
Parametry działania: Dane niezbędne do prawidłowego przetwarzania materiałów podane są dalszej części instrukcji.
Wskazania do stosowania
Villacryl Hard: podścielenia akrylowych ruchomych protez całkowitych i częściowych bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta lub pośrednio w 
laboratorium dentystycznych w oparciu o wycisk na protezie.
Korzyści kliniczne:
Przywrócenie utraconych funkcji gryzienia i żucia użytkownikom protez dentystycznych, które utraciły retencję do podłoża protetycznego.
Grupa docelowa lub grupy docelowych pacjentów i przewidzianych użytkowników wyrobów
Użytkownicy:
Profesjonaliści w branży dentystycznej:
Dyplomowani lekarze dentyści
Dyplomowani technicy dentystyczni wykonujący protezy dentystyczne.
Pacjenci: Osoby w różnym wieku i różnej płci, użytkownicy protez dentystycznych, które utraciły prawidłową retencję do podłoża 
protetycznego.
Przeciwwskazania
Nie stosować wyrobów u osób ze zdiagnozowanym brakiem odporności na czynniki alergenne w tym na składniki wyrobu. W takich sytuacjach 
zastosować inny materiał, odpowiedni dla pacjenta.
U osób wrażliwych na doznania smakowe lub zapachowe, z odruchami wymiotnymi zaleca się wykonanie podścielenia w pracowni techniczno 
– dentystycznej metodą pośrednią.
Nie używać wyrobu przez kobiety w ciąży i matki karmiące w grupie lekarzy dentystów oraz techników dentystycznych.
Nie wykonywać podścielenia protezy w stanach zapalnych śluzówki.
Postać wyrobu
Oddzielnie: mieszanka proszku w pojemniku plastikowym, płyn oraz wytrawiacz w butelkach.
Wyrób jest dostępny w postaci kompletu proszek + płyn + wytrawiacz + utwardzacz.
Kompozycja
Proszek: polimer akrylowy, pochodna kwasu barbiturowego, pigmenty, nadtlenek benzoilu, krzemionka
Płyn: monomery akrylowe, N,N dwumetylo-p-toluidyna (DMPT), hydrochinon
Wytrawiacz: aceton, octan etylu
Kompatybilność wyrobu
Do stosowania z akrylowymi protezami dentystycznymi.
Wskazówki bezpieczeństwa
Ostrzeżenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H336 Może wywoływać uczucie senności i zawroty głowy
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV. Możliwe jest wystąpienie niekontrolowanej reakcja polimeryzacji.
Środki ostrożności
W przypadku jakiejkolwiek reakcji alergicznej natychmiast przerwać pracę i skonsultować się z lekarzem dermatologiem.
Bezwzględnie zalecić pacjentowi płukanie ust wodą po wykonaniu podścielenia bezpośrednio w jamie ustnej.
W przypadku pacjentów nadwrażliwych na składniki wyrobu należy zachować szczególną ostrożność, nie wykonywać podścielenia 
bezpośrednio w ustach pacjenta, a w szczególnych przypadkach zastosować inny materiał.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Palenie wzbronione.
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i 
zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i 
można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Kontakt z lekarzem jest wskazany w przypadku wystąpienia podrażnień.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P403+P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P235 Przechowywać w chłodnym miejscu
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Zaleca się stosowanie rękawiczek z polietylenu HDPE dla ochrony rąk, �ltrującej maski twarzowej
odpowiedniej do płynów dla ochrony dróg oddechowych, okularów ochronnych i odzieży roboczej.
Nie jeść i nie pić podczas pracy z materiałem. W razie przypadkowego spożycia składnika wyrobu natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Nie wylewać składników płynnych płynu do kanalizacji.
Przed ponownym użyciem wyrobu skontrolować, czy płyn zachowuje swoje właściwości. W przypadku wystąpienia widocznych śladów 
zmiany gęstości, zmętnienia lub zmiany zabarwienia zaprzestać używania wyrobu.
Informacje do przekazania pacjentom / użytkownikom protez:
Wskazane jest moczenie podścielonej protezie w wodzie w pierwszych trzech dniach stosowania w chwilach wolnych od użytkowania w celu 
redukcji monomeru resztkowego.
W przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej lub podrażnienia natychmiast przerwać użytkowanie podścielonej materiałem protezy 
i skonsultować się z lekarzem.
Barwa warstwy podścielającej po kilku miesiącach użytkowania podścielonej protezy może ulec zmianie pod wpływem spożywanych 
pokarmów i napojów, przyjmowanych leków farmaceutycznych czy stosowania chemicznych środków do dezynfekcji oraz czyszczenia protezy. 
Jest to zjawisko naturalne, nie stanowi ono zagrożenia dla pacjenta oraz nie zmniejsza przydatności protezy.
Silne czynniki utleniające zawarte w preparatach czyszczących i płynach do płukania jamy ustne mogą zmieniać kolor podścielonej warstwy 
protezy po polimeryzacji. 
Protezę po każdym posiłku należy umyć za pomocą miękkiej szczoteczki pod chłodną, bieżącą wodą. Do czyszczenia można używać mydło 
bezzapachowe, różne preparaty do czyszczenia i pielęgnacji protez dentystycznych, które nie zawierają substancji ściernych.
Zaleca się mycie protezy co jakiś czas w myjce wibracyjnej wypełnionej specjalnym płynem czyszczącym dla protez.
Wszelkie uszkodzenia podścielonej protezy zgłaszać dentyście. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika dentystycznego.
W przypadku połknięcia kawałka uszkodzonej protezy natychmiast zgłosić się do lekarza. Materiał po polimeryzacji nie jest widoczna na 
zdjęciach RTG.
Działania niepożądane
Technicy dentystyczni / lekarze dentyści
Podrażnienie, zaczerwienienie lub objawy nadwrażliwości włącznie z wystąpieniem szoku ana�laktycznego w przypadku alergii na 
którykolwiek ze składników wyrobów.
Pacjenci
Wykonywanie podścielenia metodą bezpośrednią:
Lekkie pieczenie w jamie ustnej.
Podrażnienia, stany zapalne i reakcje uczuleniowe spowodowane przez kontakt składników chemicznych wyrobu ze śluzówką.
U osób wrażliwych na doznania smakowe i zapachowe możliwe wystąpienie odruchów wymiotnych.
Materiał po polimeryzacji:
Podrażnienia, stany zapalne i reakcje uczuleniowe jamy ustnej spowodowane przez monomer resztkowy wypłukiwany z podścielonej protezy 
podczas użytkowania.
Podrażnienia i stany zapalne jamy ustnej wywoływane przez grzyby i bakterie przylegające do podścielonej materiałem protezy.
Warunki przechowywania wyrobu
Płyn wrażliwy na temperaturę i promieniowanie UV. Chronić przed światłem i promieniowaniem UV.
Wytrawiacz zawiera substancje łatwopalne. Chronić przed otwartym ogniem i promiennikami ciepła.
Składniki wyrobu przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w ciemnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
w temperaturze 5-25°C w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
Postępowanie z odpadami
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarowaniu odpadami z działalności gospodarczej.
Opakowania kartonowe, etykiety, instrukcje: niestanowiące zagrożenia segregowane odpady komunalne - papier.
Proszek: niestanowiące zagrożenia zmieszane odpady komunalne
Opakowanie po proszku: niestanowiące zagrożenia segregowane odpady komunalne - plastik
Płyn oraz opakowania po płynach - odpad niebezpieczny, stosować przepisy o gospodarce odpadami niebezpiecznymi (składowanie, transport 
i utylizacja) i przekazać do profesjonalnego odbiorcy odpadów niebezpiecznych.
Sposób użycia (Instrukcje krok po kroku)
Czynności wstępne:
Przeczytać uważnie instrukcję przed użyciem wyrobu.
Przed wykonaniem podścielenia protezy upewnić się, że pacjent nie posiada zdiagnozowanego braku odporności na czynniki alergenne.
U osób wrażliwych na doznania smakowe lub zapachowe, z odruchami wymiotnymi zaleca się wykonanie podścielenia w pracowni techniczno 
– dentystycznej metodą pośrednią.
Każdorazowo przed ponownym użyciem wyrobu skontrolować, czy płyn zachowuje swoje właściwości. W przypadku wystąpienia widocznych 
śladów zmiany gęstości, zmętnienia lub zmiany zabarwienia zaprzestać używania wyrobu i wymienić płyn na nowy.
Czyszczenie i dezynfekcja protezy przed podścieleniem
Usunąć ewentualne złogi kamienia nazębnego i płytki bakteryjnej z powierzchni protezy. Stosować rękawice i maski ochronne. Do czyszczenia 
protezy zaleca się stosowanie preparatu Denture Cleaner produkcji Everall7.
Przygotowanie materiału:
Trzykrotnie potrząsnąć pojemnikami z proszkiem oraz płynem, jak to jest pokazane na opakowaniu, aby ułatwić rozpraszanie proszku w 
monomerze. Otworzyć pojemniki z proszkiem oraz płynem jak to jest pokazane na opakowaniu.
I. Wykonanie podścielenia w gabinecie dentystycznym
Przygotowanie: Dośluzówkową część protezy zebrać frezem. Gdy wymagana jest gruba warstwa podścielająca należy wykonać kanaliki 
polepszające rozprowadzenie masy po powierzchni protezy. Za pomocą pędzelka pokryć dwukrotnie część dośluzówkową płynem 
wytrawiającym Villacryl Hard Wytrawiacz i odczekać 2-3 minuty.
Dozowanie i mieszanie: Do załączonego naczynia wlać płyn Villacryl Hard w ilości 1,5 ml (1,30 g), a następnie dodać 1 miarkę proszku (2,35 
g). Delikatnie wymieszać przez około 10 sek.
Nakładanie: Zabezpieczyć śluzówkę w ustach pacjenta wazeliną. Natychmiast po wymieszaniu składników nałożyć masę na przygotowane 
miejsca na protezie. Polecić pacjentowi, aby zwilżyć wargi śliną, co zapobiegnie przyklejaniu Villacrylu Hard do tkanek podczas wprowadzania 
protezy do jamy ustnej.
Umieszczenie w ustach pacjenta: Umieścić protezę w jamie ustnej najpóźniej po 90 sek. od momentu zmieszania składników. Pacjent 
powinien wykonywać ruchy testowe Herbsta, jak przy pobieraniu wycisku czynnościowego. Utrzymywać protezę w takiej pozycji przez 2 
minuty. W tym czasie pacjent może odczuwać lekkie pieczenie w jamie ustnej. Ostrożnie wyjąć protezę z jamy ustnej i usunąć nadmiar masy
przy pomocy skalpela. Po uformowaniu podścielenia pacjent powinien dokładnie wypłukać jamę ustną wodą.
Polimeryzacja: Po wyjęciu podścielonej protezy z jamy ustnej należy umieścić ją w naczyniu z wodą o temp. ok. 50°C na około 30 minut, 
dodając do naczynia z wodą roztwór Utwardzacza (0,5 miarki ok.2 g na szklankę wody ok. 200 ml). Lepsze efekty uzyskuje się stosując 
powyższą procedurę umieszczając naczynie z wodą i protezą w polimeryzatorze ciśnieniowym pod ciśnieniem 2 barów.
Obróbka: Po całkowitym utwardzeniu materiału protezę należy obrobić i wypolerować przy pomocy frezów i gumek do akryli.
Redukcja zawartości monomeru resztkowego: Protezę po wykonaniu podścielenia umieścić ponownie w wodzie o temperaturze 50°C na okres 
30 minut. Wskazane jest moczenie podścielonej protezy przez pacjenta w wodzie w pierwszych trzech dniach stosowania w chwilach wolnych 
od użytkowania.
II Wykonanie podścielenia metodą pośrednią w pracowni techniczno-dentystycznej
Przygotowanie: Po pobraniu wycisku czynnościowego na protezie masą silikonową odlać model z gipsu Stodent III. Otrzymany model 
umocować za pomocą silikonu technicznego w �ksatorze (wertykulatorze) w celu utrzymania ustalonej przez lekarza dentystę wysokości 
zwarcia centralnego podczas procedury. Usunąć materiał wyciskowy i przygotować podłoże tak, aby przyszła warstwa Villacrylu Hard była 
jednakowej grubości. Nanieść pędzelkiem dwukrotnie płyn Villacryl Hard Wytrawiacz na część dośluzówkową i zaczekać do odparowania. 
Zaizolować dwukrotnie model gipsowy preparatem Izo-sol za pomocą pędzelka, pozostawić do wytworzenia się błonki izolacyjnej.
Dozowanie i mieszanie: Do załączonego naczynia wlać płyn Villacryl Hard w ilości 1,5 ml (1,30 g), a następnie dodać 1 miarkę proszku (2,35 g). 
Delikatnie wymieszać przez około 10 sek.

Nakładanie: Natychmiast nałożyć masę na przygotowaną powierzchnię protezy. Założyć protezę na zaizolowany model, docisnąć i zamknąć 
�ksator (wertykulator). Skalpelem usunąć nadmiar masy.
Polimeryzacja: Protezę z modelem umieścić w polimeryzatorze ciśnieniowym na 30 minut w temp. ok. 50°C dodając do naczynia z wodą 
roztwór Utwardzacza (0,5 miarki ok.2 g na szklankę wody ok. 200 ml) i poddać ciśnieniu 2 bar.
Obróbka: Zastosować standardową obróbkę obrzeża protezy przy użyciu frezów oraz Pumeksu i Pasty Polerskiej �rmy Everall7.
Redukcja zawartości monomeru resztkowego: Protezę po wykonaniu podścielenia umieścić ponownie w wodzie o temperaturze 
50-60oC na okres 30 minut. Zalecane jest moczenie podścielonej protezy w wodzie przez minimum 24 godziny po polimeryzacji przed
przekazaniem pacjentowi.
Wskazane jest moczenie podścielonej protezy przez pacjenta w wodzie w pierwszych trzech dniach stosowania w chwilach wolnych od 
użytkowania.
Higiena, sterylizacja, dezynfekcja
Wyrób
Wyrób jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Nie jest dostarczany w stanie sterylnym ani nie jest wymagana jego sterylizacja lub 
dezynfekcja przed użyciem. Do ochrony wyrobu przed zanieczyszczeniem stosować zasady dobrych praktyk laboratoryjnych w laboratoriach i 
gabinetach dentystycznych.
Podścielona proteza.
Istnieje ryzyko przeniesienia infekcji.
Protezę po wyjęciu z ust pacjenta do podścielenia umyć i zdezynfekować.
Po wykonaniu podścielenia proteza powinna być ponownie umyta i zdezynfekowana przed umieszczeniem w jamie ustnej pacjenta.
Do dezynfekcji protez wykonanych z materiałów zaleca się stosować środki dezynfekujące przeznaczone przez ich wytwórców do dezynfekcji 
protez dentystycznych zachowując zalecane przez producenta procedury.
Można też stosować środki na bazie co najmniej 65% alkoholu etylowego lub propylowego. Protezę należy spryskać roztworem środka do 
dezynfekcji, a następnie przetrzeć delikatnie do sucha chusteczką papierową. Można też stosować gotowe do użycia jednorazowe chusteczki 
nasączoną roztworem dezynfekcyjnym. Dodatkowo protezę należy umyć ciepłą wodą z mydłem.
Numer partii i data ważności - patrz nadruk na etykietach i opakowaniach wyrobów.
Data ważności odnosi się do nieotwartego opakowania prawidłowo przechowywanego. Nie używać wyrobu po upływie daty ważności.
Informacje dodatkowe
Zgłaszanie poważnych incydentów: Wszelkie poważne incydenty związane z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu 
organowi zgodnie z lokalnymi przepisami”.
Dane niezbędne do identy�kacji wyrobu i zawartości opakowania
Numer referencyjny, nazwa wyrobu, wielkość opakowania, numer partii i data ważności - nadruk na opakowaniu wyrobu.
Zawartość opakowania – patrz Tabela poniżej.
Asortyment*
Odcienie barwne

Assortment*
Color shades

Problem prevention (1)
See website: www.everall7.pl

Please send any comments regarding our products to our address.

Information provided in any way, even during the demonstration, does not invalidate the instructions for use. Users are responsible for 
checking that the product is suitable for the intended use. The manufacturer is not liable for damages, including to third parties, resulting from 
non-compliance with the instructions or non-use. The manufacturer's liability is in any case limited to the value of the products delivered.

                          
                            The symbol means a medical device as de�ned in EU Regulation 2017/745.

Packaging

Zapobieganie problemom (1)
Patrz: strona internetowa www.everall7.pl

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów �rmy Everall7 można uzyskać pod numerem tel.:
+48 602 701 001

Informacje podawane w jakikolwiek sposób, nawet podczas demonstracji, nie unieważniają instrukcji użytkowania. Użytkownicy są 
zobowiązani sprawdzić, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego zastosowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w 
tym u osób trzecich, wynikające z nieprzestrzegania instrukcji lub nieprzydatności do stosowania. Odpowiedzialność producenta jest w 
każdym przypadku ograniczona do wartości dostarczonych produktów.

Opakowania

Ten symbol oznacza wyrób medyczny zgodnie z de�nicją w Rozporządzeniu UE 2017/745.

I. Опис продукту
Villacryl Hard: Тверда пiдкладка VILLACRYL HARD для перебазування знiмних протезів
Eксплуатаційні параметри: дані, необхідні для правильної обробки матеріалів, подані у подальшій частині інструкції.
Показання до застосування:
Villacryl Hard: призначений для виготовлення акрилових підкладок повних і часткових знімних протезів безпосередньо в 
порожнині рота пацієнта або ж у зуботехнічній лабораторії на підставі відбитку на протезі.
Клінічні переваги:
Користувачу зубного протезу відновлюють функції прикусу та жування, які втратили свою фіксацію на протезній основі.
Цільова аудиторія або цільові групи пацієнтів і можливих користувачів продуктів.
Користувачі:
Фахівці у галузі стоматології:
Дипломовані лікарі-дантисти
Дипломовані техніки-протезисти.
Пацієнти: Люди різного віку і статі, які використовують зубні протези, у яких на протезній основі втратилась належна фіксація.
Протипоказання
Не застосовувати препарат людям з недостатньою стійкістю до алергічних факторів, в тому числі до інгредієнтів продукту. У таких 
випадках слід використовувати інший матеріал, якій більш підходить пацієнту.
Людям, чутливим до відчуттів смаку або запаху, з блювотними позивами, рекомендується виконувати підкладку в зуботехнічній 
лабораторії.
Не застосовувати препарат вагітним і годуючим матерям в групі зубних техніків.
Не замінювати підкладку зубного протеза при запальних захворюваннях слизової оболонки.
Форма виробу:
Окремо: суміш порошку в пластмасових ємностях, рідина та протравка в пляшках.
Продукт доступний у вигляді комплекту порошок + рідина + протравка + затверджувач.
Хімічний склад
Порошок: акриловий полімер, похідні кислоти барбітурової, пігменти, перекис бензоїлу, двоокис кремнію
Рідина: акрилові мономери, N, N диметил-п-толуідін (DMPT), гідрохінон
Протравка: ацетон, этілацетат
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Упаковки

Инструкция употребления 
I. Описание продукта
Villacryl Hard: Материал стоматологический полимерный для изготовления твердой прокладки съемных протезов
Эксплуатационные параметры: Данные, необходимые для правильной обработки материалов, поданы в дальнейшей части 
инструкции.
Показания к применению
Villacryl Hard: предназначен для изготовления акриловых подкладок полных и частичных съёмных протезов непосредственно в 
полости рта пациента либо же в зуботехнической лаборатории на основании слепка на протезе.
Клинические преимущества:
Пользователю зубного протеза восстановливают функции прикуса и жевания, которые утратили свою фиксацию на протезной 
основе.
Целевая аудитория или целевые группы пациентов и предполагаемых пользователей продуктов
Пользователи:
Специалисты в отрасли стоматологии:
Дипломированные врачи-дантисты
Дипломированные техники-протезисты.
Пациенты: Люди разного возраста и пола, использующие зубные протезы, у которых на протезной основе утратилась надлежащая 
фиксация.
Противопоказания
Не использовать продукт людям с недостаточной устойчивостью к аллергическим факторам, в том числе к ингредиентам продукта. 
В таких случаях следует использовать другой материал, подходящий пациенту.
Для людей с чувствительными вкусовыми и ароматическими рецепторами, имеющих рвотные позывы, рекомендуется выполнять 
подкладку в зуботехнической лаборатории.
Продукт не следует использовать беременным женщинам и кормящим матерям в группе стоматологов и зубных техников.
Не заменять подкладку зубного протеза при воспалительных заболеваниях слизистой оболочки.
Описание изделя
Отдельно: смесь порошка в пластиковом контейнере, жидкость и протравка в бутылках.
Продукт доступен в виде комплекта: порошок + жидкость + протравка + отвердитель.
Химический состав
Порошок: акриловый полимер, производные кислоты барбитуровой, пигменты, перекись бензоила, двуокись кремния
Жидкость: акриловые мономеры, N, N диметил-п-толуидин (DMPT), гидрохинон
Протравка: асетон, этилацетат
Совместимость продукта
Для использования с акриловыми протезами.
Техника безопастности
Предостережения
H225 Легко воспламеняемые жидкость и пар.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.
H319 Может вызывать раздражение глаз
H334 При вдыхании может вызывать симптомы аллергии, астмы или затруднение дыхания.
H335 Может вызывать раздражении дыхательных путей.
H336 Может вызывать сонливость и головокружение.
H411 Токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH066 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.
Жидкость чувствительна к температуре и УФ-излучению. Может произойти неконтролируемая реакция полимеризации.
Меры предосторожности
В случае возникновения аллергической реакции немедленно прекратить работу и обратиться к врачу-дерматологу.
Пациенту необходимо немедленно прополоскать рот водой после выполнения подкладки непосредственно у него во рту.
Если у пациента повышенная чувствительность к компонентам продукта - следует проявлять особую осторожность, не делать 
прокладку непосредственно во рту пациента, а в особых случаях использовать другой материал.
P210 Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей - Курение запрещено.
P261. Избегайте вдыхания пыли/дыма/газа/ испарений /паров/аэрозолей.
P280 Используйте полиэтиленовые перчатки, пылезащитные маски с респиратором, защитные очки и рабочую одежду.
P303 + P361 + P353 В СЛУЧАЕ КОНТАКТК С КОЖЕЙ (или с волосами): Немедленно снимите всю загрязненную одежду. Сполосните кожу 
под водой/душем.
P304 + P340 ПРИ ПОПАДАНИИ В ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ: вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить 
ему условия для отдыха в удобном для дыхания положении.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно в течение нескольких минут промывать глаза водой. Вынуть контактные 
линзы, если они есть и легко вынимаются. Продолжить промывание.
В случае раздражения рекомендуется обратиться к врачу.
P312 В случае плохого самочувствия следует обратиться в токсикологический центр или к врачу.
P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнер плотно закрытым.
P235 Хранить в холодном месте.
P501 Содержимое/контейнер передать для утилизации уполномоченному получателю отходов.
Для защиты рук рекомендуется использовать полиэтиленовые перчатки, пылезащитной маски с
респиратором, защитные очки и рабочую одежду.
Запрещается употребление пищи и напитков во время работы с материалом. При случайном
попадания материала в желудок следует немедленно вызвать врача.
Не выливать жидкость в канализацию.
Перед повторным использованием продукта убедиться, что жидкость сохраняет все свои свойства.
При появлении видимых следов изменения плотности, помутнения или изменения цвета прекратить использование продукта.
Информации для пациентов/пользователей протезов:
Для уменьшения остаточного мономера, протез с изготовленой подкладкой, рекомендуется замачивать в воде в течении первых 
трёх дней эксплуатации, когда он не используется.
В случае появлении каких-либо симптомов аллергической реакции или раздражения немедленно прекратить использование 
протеза и обратиться к врачу.
Цвет подкладочного слоя после нескольких месяцев использования протеза с подкладкой может измениться из-за употребления 
пищи и напитков, фармацевтических препаратов или использования химических средств для дезинфекции и очистки протеза. Это 
естественное явление, оно не представляет опасности для пациента и не снижает полезность протеза
Сильные окислители, содержащиеся в чистящих средствах и жидкостях для полоскания рта, могут изменить цвет подкладочного 
слоя протеза после полимеризации.
После каждого приема пищи протез следует мыть мягкой щеткой под прохладной проточной водой.
Для чистки можно использовать мыло без запаха, различные средства для чистки и ухода за зубными протезами, не содержащие 
абразивов. Рекомендуется время от времени мыть зубные протезы в вибрационной шайбе, заполненной
специальной чистящей жидкостью для зубных протезов.

О любых повторных повреждениях зубных протезов во время использования следует сообщать стоматологу. Ремонт может 
производить только зубной техник.
При случайном проглатывании поврежденного зубного протеза следует немедленно обратиться к врачу. После полимеризации 
материал не виден на рентгеновских снимках.
Побочные явления:
Зубные техники
В случае аллергии на любой из ингредиентов продуктов возможны раздражение, покраснение или симптомы 
гиперчувствительности, включая возникновение анафилактического шока.
Пациенты
Выполнение подкладок прямым методом:
Лёгкое жжение в полости рта.
Раздражение, воспаление и аллергические реакции, вызванные контактом химических компонентов продукта со слизистой 
оболочкой.
У людей чувствительных к вкусовым или ароматическим ощущениям возможны рвотные рефлексы.
Материал после полимеризации:
Раздражение, воспаление и аллергические реакции полости рта, вызванные остаточным мономером, который вымывался из 
протеза с подкладкой во время использования.
Раздражение и воспаление полости рта, вызванные грибками и бактериями, образовашимися под материалом.
Условия хранения изделия:
Жидкость чувствительна к воздействию температуры и УФ-излучению. Защищать от света и УФ-лучей.
Протравка содержит легковоспламеняющуюся субстанцию. Беречь от открытого огня и источников тепла.
Компоненты изделя хранить в оригинальных упаковках, в тёмном и хорошо вентилируемом помещении при температуре 5-25°C 
вне досягаемости третьих лиц.
Утилизация отходов
Утилизировать в соответствии с действующими правилами по обращению с отходами хозяйственной деятельности.
Картонная упаковка, этикетки, инструкции: неопасные сегрегированные бытовые отходы - бумага.
Порошок: неопасный - смешанные бытовые отходы.
Упаковка для порошка: неопасные сегрегированные бытовые отходы - пластик
Жидкости и использованные после них упаковки - опасные отходы, следует соблюдать правила обращения с опасными отходами 
(хранение, транспортировка и утилизация) и передать их профессиональному получателю опасных отходов.
Способ употребления (Инструкции шаг за шагом)
Вступительные действия:
Перед использованием изделия внимательно прочитайте инструкцию.
Перед изготовлением подкладки протеза убедитесь, что пациент не имеет диагноза отсутствие устойчивости к аллергенным 
факторам.
Для людей с чувствительными вкусовыми и ароматическими рецепторами, имеющих рвотные позывы, рекомендуется 
изготовление подкладки в зуботехнической лаборатории непрямым методом.
Перед каждым повторным использованием продукта проверяйте, сохраняет ли жидкость свои свойства. В случае появления 
видимых следов изменения плотности, помутнения или изменения цвета прекратите использование продукта и поменяйте 
жидкость на новую.
Чистка и дезинфекция протеза перед подкладкой.
Очистите поверхность протеза от зубного и бактериального налёта. Используйте перчатки и защитные маски. Для очищения протеза 
рекомендуется использовать препарат Denture Cleaner продукции Everall7. Очищенный препаратом протез промойте под тёплой 
водой.
Подготовка материала:
Для облегчения диспергирования порошка в мономере следует трижды встряхнуть контейнером с порошком и жидкостью так, как 
это показано на упаковке. Откройте контейнеры с порошком и жидкостью, как показано на упаковке продукта.
I. Изготовление подкладок в стоматологическом кабинете
Подготовка: Часть протеза, которая прикасается к слизистой, обработать фрезой. Если необходима высокая подкладкa, то 
необходимо сделать ретенционные каналы, улучшающие распределение массы по поверхности протеза. При помощи кисточки 
дважды покрыть слизистую часть протеза жидкостью с протравкой Villacryl Hard Протравка и подождать 2-3 минуты.
Дозировка и смешивание: рекомендуемая пропорция смешивания: 2,2 г. порошка (1 мерка) на 1,22 г (1,4 мл) жидкости. 
Осторожно перемешивать в течение ≈ 10 сек.
Нанесение: Защитить слизистую полости рта пациента вазелином. Сразу после замеса нанести массу на подготовленное место на 
протезе. Во избежание прилипания Villacryl Hard к тканям во время введения протеза в полость рта необходимо попросить пациента 
облизать губы.
Установка во рту пациента: Протез должен быть установлен в полость рта не позднее, чем через 1,5 минуты с момента замеса 
компонентов. Пациент должен производить такие же челюстные движения, как во время снятия функционального слепка 
(движения Гербста). Протез необходимо удерживать во рту 3 минуты. Допустимо появление ощущения горького привкуса. 
Осторожно вынуть протез изо рта и при помощи скальпеля, смоченного в жидкости (мономере), удалить излишки
материала. Пациент ополаскивает рот.
Полимеризация: После извлечения протеза с подкладкой из полости рта пациента, протез следует поместить в воду при 
температуре 50-60°С на ≈ 30 минут, добавляя препарат Отвердитель (0,5 мерки ~ ок. 2 г. на стакан воды ~ 200 мл). Наилучшие 
эфекты описанной выше процедуры достигнуться, если ёмкость с протезом с подкладкой поместить полимеризационый прибор под 
давлением 2 бар.
Обработка: Дать материалу отвердеть, затем фрезами и резинками для акрилов обработать и отполировать протез.
Снижение остаточного содержания мономера: После изготовления подкладки, протез снова поместить в воду при 50°C на 30 
минут.
Пациенту рекомендуется протез с подкладкой замачивать в воде в течении первых трёх дней тогда, когда протез не используется.
II Изготовление подкладки в лаборатории непрямым методом
Подготовка: После снятия функционального слепка силиконовой на протезе, отлить гипсовую модель используя гипс Stodent III. 
Полученную модель зафиксируйте с помощью технического силикона в фиксаторе (вертикаттере), для сохранения высоты 
центрального прикуса, установленную стоматологом во время процедуры. Слепочный материал удалить и подготовить поверхность 
протеза таким образом, чтобы будущий слой подкладки Villacryl Hard был одинаковой толщины. Кисточкой дважды нанести 
протравку Villacryl Hard на слизистую часть протеза и подождать до полного ее испарения. Изоляцию гипсовой модели выполнить 
препаратом Izo-sol и отставить до образования изолтрующей плёнки.
Дозировка и смешивание: В приложенный сосуд влить 1,5 ml (1,30 g) жидкости Villacryl Hard, а потом добавить 1 мерную ложку 
порошка (2,35 g). Осторожно вымешивать в течение ок. 10 сек.
Установка: Сразу после замешивания нанести массу на подготовленную поверхность протеза.
Поместить протез на предварительно заизолированную модель, прижать и закрыть фиксатор (вертикулятор). Скальпелем удалить 
излишки материала.
Полимеризация: Протез с моделью поместить в полимеризатор под давлением на 30 минут с температурой ок. 50°С под 
давлением 2 бар, добавляя в сосуд с водой препарат Отвердитель (0,5 мерки ~ ок. 2 г. на стакан воды ~ 200 мл.).
Обработка: применять стандартную обработку переферий протеза, используя при этом фрезы, а
также Пемзу и Полировочную пасту фирмы Everall7 .
Снижение остаточного содержания мономера: После изготовления подкладки, протез снова поместить в воду при 50-60°C на 30 
минут.
Перед тем как отдать протез с подкладкой пациенту, его рекомендуется замачивать в воде мин. 24 часа после полимеризации
Пациенту рекомендуется протез с подкладкой замачивать в воде в течении первых трёх дней тогда, когда протез не используется.
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Любые комментарии о нашей продукции просим присылать на наш адрес.

Информации, предоставленные любым другим способом, даже во время демонстрации, не отменяет инструкции по применению. 
Пользователи несут ответственность за проверку пригодности продукта для предполагаемого использования. Производитель не 
несет ответственности за ущерб, в том числе причиненный третьим лицам, возникший в результате несоблюдения инструкций или 
непригодности для использования. Ответственность производителя в любом случае ограничивается стоимостью поставленной 
продукции. 

                              Этот символ обозначает медицинское изделие согласно определению в Регламенте UE 2017/745
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ООО «Тетрабалт», Россия, 236006 г. Калинин-град, ул. Салтыкова-Щедрина, д.2, кв. 89 - Т: +7
(4012) 45 19 13, tetrabalt@gmail.com

I. Опис продукту
Villacryl Hard: Тверда пiдкладка VILLACRYL HARD для перебазування знiмних протезів
Eксплуатаційні параметри: дані, необхідні для правильної обробки матеріалів, подані у подальшій частині інструкції.
Показання до застосування:
Villacryl Hard: призначений для виготовлення акрилових підкладок повних і часткових знімних протезів безпосередньо в 
порожнині рота пацієнта або ж у зуботехнічній лабораторії на підставі відбитку на протезі.
Клінічні переваги:
Користувачу зубного протезу відновлюють функції прикусу та жування, які втратили свою фіксацію на протезній основі.
Цільова аудиторія або цільові групи пацієнтів і можливих користувачів продуктів.
Користувачі:
Фахівці у галузі стоматології:
Дипломовані лікарі-дантисти
Дипломовані техніки-протезисти.
Пацієнти: Люди різного віку і статі, які використовують зубні протези, у яких на протезній основі втратилась належна фіксація.
Протипоказання
Не застосовувати препарат людям з недостатньою стійкістю до алергічних факторів, в тому числі до інгредієнтів продукту. У таких 
випадках слід використовувати інший матеріал, якій більш підходить пацієнту.
Людям, чутливим до відчуттів смаку або запаху, з блювотними позивами, рекомендується виконувати підкладку в зуботехнічній 
лабораторії.
Не застосовувати препарат вагітним і годуючим матерям в групі зубних техніків.
Не замінювати підкладку зубного протеза при запальних захворюваннях слизової оболонки.
Форма виробу:
Окремо: суміш порошку в пластмасових ємностях, рідина та протравка в пляшках.
Продукт доступний у вигляді комплекту порошок + рідина + протравка + затверджувач.
Хімічний склад
Порошок: акриловий полімер, похідні кислоти барбітурової, пігменти, перекис бензоїлу, двоокис кремнію
Рідина: акрилові мономери, N, N диметил-п-толуідін (DMPT), гідрохінон
Протравка: ацетон, этілацетат

Перед виготовленням підкладки протезу, переконайтеся в тому, що пацієнт не має діагнозу «відсутність стійкості до алергенних 
факторів».
Для людей з чутливими смаковими і ароматичними рецепторами, які мають блювотні позиви, рекомендується виготовлення 
підкладки в зуботехнічній лабораторії непрямим методом.
Перед кожним повторним використанням продукту перевіряйте, чи зберігає рідина свої властивості.
У разі появи видимих слідів зміни щільності, помутніння або зміни кольору припиніть використання продукту.
Чищення та дезінфекція протезу перед підкладкою.
Очистіть поверхню протезу від зубного та бактеріального нальоту. Використовуйте рукавички та захисні маски. Для очищення 
протезу рекомендується використовувати препарат Denture Cleaner продукції Everall7. Очищений препаратом протез промийте 
під теплою водою.
Підготовка матеріалу:
Для диспергування порошку в мономері, тричі струсіть контейнери з порошком та рідиною так, як це показано на упаковці і 
етикетках продукту. Відкрийте контейнери з порошком і рідиною так, як це показано на упаковці і етикетці продукту.
I. Виготовлення підкладок у стоматологічному кабінеті.
Підготовка:
Частину протеза, яка дотикається до слизової, обробити фрезою. Якщо необхідна висока підкладкa, то необхідно зробити ретенційні 
канали, які поліпшують розподіл маси по поверхні протезу. За допомогою пензлика двічі покрити слизову частину протеза 
протравкою Villacryl Hard і почекати 2-3 хвилини.
Дозування та змішування: рекомендована пропорція змішування: 2,2 м порошку (1 мірка) на 1,22 г (1,4 мл) рідини. Обережно 
перемішувати протягом ~ 10 сек.
Нанесення: Захистити слизову ротової порожнини пацієнта вазеліном. Відразу після замішування нанести масу на підготовлене 
місце на протезі. Щоб уникнути прилипання Villacryl Hard до тканини під час встановлення протезу до ротової порожнини, слід 
попросити пацієнта облизати губи.
Встановлення у ротовій порожнині пацієнта: Протез має бути встановлений у ротовій порожнині не пізніше, ніж через 1,5 
хвилини з моменту замісу компонентів. Пацієнт повинен здійснювати такі ж щелепні рухи, як і під час зняття функціонального 
відбитка (рухи Гербста). Протез необхідно утримувати у роті протягом 3 хвилин. Припустимо виникнення відчуття гіркого присмаку. 
Обережно вийняти протез з ротової порожнини і за допомогою скальпеля, змоченого в рідині (мономері), видалити надлишки 
матеріалу. Пацієнт ополіскує рот.
Полімеризація: Після вилучення протезу з підкладкою з порожнини рота пацієнта, протез слід помістити до води при температурі 
50-60 ° С на ~ 30 хвилин, додаючи препарат Затверджувач (0,5 мірки ок. 2 м на склянку води ~ 200 мл). Найкращі ефекти описаної 
вище процедури можна досягнути, якщо ємність з протезом з підкладкою помістити до полімеризаційного приладу під тиском 2 бар.
Обробка: Дати матеріалу затверднути, потім фрезами та гумками для акрилів обробити і відполірувати протез.
Зниження залишкового вмісту мономеру: Після виготовлення підкладки, протез треба знову помістити до води при 50°C на 30 
хвилин.
Пацієнту рекомендується протез з підкладкою замочувати у воді протягом перших трьох днів тоді, коли протез не використовується.
II Виготовлення підкладки у лабораторії непрямим методом
Підготовка: Зробивши функціональний відбиток на протезі силіконовою масою, відлийте гіпсову модель Stodent III. Отриману 
модель зафіксуйте за допомогою технічного силікону в артикуляторі, для збереження висоти центрального прикусу, встановлену 
стоматологом під час процедури.
Зліпочний матеріал видалити і підготувати поверхню протеза таким чином, щоб майбутній шар підкладки Villacryl Hard був 
однакової товщини. Пензликом двічі нанести протравку Villacryl Hard на слизову частину протеза і почекати до повного її 
випаровування. Ізоляцію гіпсової моделі виконати препаратом Izo-sol і відставити до утворювання ізолюючої плівки.
Дозування та змішування: Налийте 1,5 мл (1,30 г) Villacryl Hard рідини у додану посудину, а потім додайте 1 ложку порошку (2,35 
г). Обережно перемішуйте приблизно 10 секунд.
Накладання: Одразу після замішування нанести масу на підготовлену поверхню протезу. Помістити протез на попередньо 
ізольовану модель, притиснути і закрити артикулятор. Скальпелем видалити надлишки матеріалу.
Полімеризація: Помістіть протез з моделлю до полімеризатора під тиском на 30 хвилин при приблизно 50°C, додавши розчин 
затверджувача в посудину з водою (0,5 мірки, приблизно 2 г на склянку води, приблизно 200 мл) і під тиском до 2 бар.
Обробка: застосовуйте стандартну обробку периферії протеза, використовуючи при цьому фрези, а також Пемзу і Полірувальну 
пасту фірми Everall7.
Зниження залишкового вмісту мономеру: Після виготовлення підкладки, протез треба знову помістити до води при 50°C на 30 
хвилин.
Перед тим як віддати протез з підкладкою пацієнту, його рекомендується замочувати у воді мін. 24 години після полімеризації
Пацієнту рекомендується протез з підкладкою замочувати у воді протягом перших трьох днів тоді, коли протез не використовується.
Гігієна, стерилізація, дезінфекція.
Виріб
Виріб призначений для багаторазового використання. Він не доставляється стерильним і не вимагає стерилізації або дезінфекції 
перед використанням. Щоб захистити продукт від забруднення, застосовуйте Правила хороших практик в технічних і зуботехнічних 
лабораторіях.
Протез з підкладкою.
Існує ризик занесення інфекції.
Вийнявши протез з рота пацієнта для виготовлення підкладки, промийте та продезінфікуйте його.
Після виготовлення підкладки протез слід промити і продезінфікувати перед тим, як знову помістити його до ротової порожнини 
пацієнта.
Для дезінфекції зубних протезів, відремонтованих з використанням матеріалу, рекомендується використовувати дезінфікуючі 
засоби, призначені їх виробниками для дезінфекції зубних протезів, дотримуючись процедур, рекомендованих виробником.
Також можна використовувати засоби на основі не менше 65% етилового або пропилового спирту.
Протез слід обробити дезінфікуючим розчином, а потім обережно протерти насухо паперовою серветкою. Також можна 
використовувати готові одноразові серветки, просочені дезінфікуючим розчином. Додатково протез слід промити теплою мильною 
водою.
Номер партії і термін придатності - див. на етикетках і упаковці продукту.
Термін придатності відповідає правильно збереженій невідкритій упаковці. Не використовуйте продукт після закінчення терміну 
придатності.
Додаткові інформації:
Повідомлення про серйозні інциденти: пр о будь-які серйозні інциденти, пов'язані з виробом, слід повідомляти виробнику і 
компетентним органам згідно з місцевими правилами.
Дані, необхідні для ідентифікації продукту і вмісту упаковки:
Номер, назва продукту, колір, розмір упаковки, номер партії і термін придатності - надруковано на упаковці продукту.
Вміст упаковки - див Таблиця нижче.
Асортимент*
Відтінки кольорів

Сумісність продукту:
Для використання з акриловими протезами.
Техніка безпеки.
Застереження:
H225 Легкозаймисті рідина та пар.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.
H319 Може викликати подразнення очей
H334 При вдиханні може викликати симптоми алергії, астми або утруднення дихання.
H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.
H336 Може викликати сонливість та запаморочення голови.
H411 Токсичний водним організмам з довгостроковими наслідками.
EUH066 Повторний вплив може викликати сухість шкіри або розтріскування шкіри.
Рідина чутлива до температури і УФ-випромінювання. Може статися неконтрольована реакція полімеризації
Заходи безпеки.
У випадку виникнення алергічної реакції негайно припинити роботу і звернутися до лікаря - дерматолога.
Пацієнту необхідно негайно прополоскати рот водою після виконання підкладки безпосередньо у
нього в роті.
Якщо у пацієнта підвищена чутливість до компонентів продукту - слід виявити особливу обережність, не робити прокладку 
безпосередньо в роті пацієнта, а в особливих випадках використовувати інший матеріал.
P210 Тримати подалі від тепла / іскор / відкритого вогню / гарячих поверхонь. Не палити.
P261. Уникати вдихання пилу / диму / газу / випарів / розпиленої рідини.
P280 Використовувати в роботі захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей / захист для обличчя.
P303+P361+P353 У ВИПАДКУ КОНТАКТУ зі шкірою (або з волоссям): Негайно зніміть весь забруднений одяг. Сполосніть шкіру під 
водою / душем.
P304 + P340 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ У ВЕРХНІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ: вивести або винести потерпілого на свіже повітря і забезпечити йому 
умови для відпочинку в зручному для дихання положенні.
P305+P351+P338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ ДО ОЧЕЙ: обережно протягом декількох хвилин промивати очі водою. Вийняти контактні лінзи, 
якщо вони є і легко виймаються. Продовжити промивання.
У разі подразнення рекомендується звернутися до лікаря.
P312 У випадку поганого самопочуття слід звернутися до токсикологічного центру або до лікаря.
P403+P233 Зберігати у добре вентильованому місці. Зберігати контейнер щільно закритим.
P235 Зберігати у холодном місці.
P501. Утилізуйте вміст / контейнер уповноваженому одержувачу відходів.
Для захисту рук рекомендується використовувати поліетиленові рукавички, пилезахиснi маски з респіратором, захистнi окуляри і 
робочий одяг.
Не вживати їжу та напої під час роботи з матеріалом. У випадку потрапляння матеріалу в стравохід негайно викликати лікаря
Не виливати рідину до каналізації.
Перед повторним використанням продукту переконатися, що рідина зберігає всі свої властивості. При появі видимих слідів зміни 
щільності, помутніння або зміни кольору припинити використання продукту.
Інформації для пацієнтів / користувачів протезів:
Для зменшення залишкового мономера, протез з виготовленої підкладкою, рекомендується замочувати у воді протягом перших 
трьох днів експлуатації тоді, коли він не використовується.
У випадку появи будь-яких симптомів алергічної реакції або подразнення негайно припинити використання протеза і звернутися до 
лікаря.
Колір підкладочного шару після декількох місяців використання протеза з підкладкою може змінитися через вживання їжі та напоїв, 
фармацевтичних препаратів або використання хімічних засобів для дезінфекції та очищення протеза. Це природне явище, воно не 
становить небезпеки для пацієнта і не знижує корисність протезу.
Сильні окислювачі, які містяться у миючих засобах і рідинах для полоскання рота, можуть змінити колір підкладки протеза після 
полімеризації.
Після кожного прийому їжі протез слід мити м'якою щіткою під прохолодною проточною водою.
Чистити протези можна милом без запаху, різними препаратами для чищення і догляду за зубними протезами, які не містять 
абразивних речовин.
Зубні протези рекомендується час від часу мити в ультразвуковій ванні, заповненій спеціальною очисною рідиною для зубних 
протезів.
Про будь-які повторні пошкодження зубних протезів під час використання слід повідомляти стоматолога. Ремонт може виконувати 
тільки зубний технік.
При випадковому проковтуванні пошкодженого зубного протезу слід негайно звернутися до лікаря.
Матеріал після полімеризації є непомітний на рентгенівських знімках.
Побічні явища:
Зубні техніки
У випадку алергії на будь-який з інгредієнтів продуктів можливі подразнення, почервоніння або симптоми гіперчутливості, 
включаючи виникнення анафілактичного шоку.
Пацієнти
Виконання підкладок прямим методом:
Легке печіння в порожнині рота.
Подразнення, запалення і алергічні реакції, викликані контактом хімічних компонентів продукту зі слизовою оболонкою.
У людей з чутливими смаковими або ароматичними відчуттями можливі блювотні рефлекси.
Матеріал після полімеризації:
Подразнення, запалення і алергічні реакції порожнини рота, викликані залишковим мономером, який вимивався з протеза з 
підкладкою під час використання.
Подразнення та запалення ротової порожнини, викликані грибками і бактеріями, які утворилися під матеріалом.
Умови зберігання.
Рідина чутлива до впливу температури і УФ-випромінювання. Захищати від світла та УФ-променів.
Протравка містить легкозаймисту речовину. Берегти від відкритого вогню та джерела тепла. Зберігати компоненти продукту слід в 
оригінальній, щільно закритій тарі, в темному і добре провітрюваному приміщенні при температурі 5-25 ° C, поза досяжністю третіх 
осіб.
Утилізація відходів.
Утилізувати згiдно з діючіми правилами щодо поводження з відходами господарської діяльності.
Картонна упаковка, етикетки, інструкції: безпечні сегреговані побутові відходи - папір.
Порошок: безпечний - змішані побутові відходи
Упаковка для порошку: безпечні сегреговані побутові відходи - пластик
Рідини та використані після них упаковки - небезпечні відходи, слід дотримуватися правил
поводження з небезпечними відходами (зберігання, транспортування й утилізація) і передати їх
професійному одержувачу небезпечних відходів.
Спосіб застосування (Інструкції крок за кроком)
Вступні дії:
Перед використанням виробу уважно прочитайте інструкцію.

Профілактика проблем (1)
Див. Веб-сайт www . everall 7. pl

Будь-які коментарі про нашу продукцію просимо надсилати на нашу адресу.
Інформація, надана будь-яким іншим способом, навіть під час демонстрації, не відміняє інструкції по застосуванню. Користувачі 
несуть відповідальність за перевірку придатності продукту для передбачуваного використання. Виробник не несе відповідальності 
за збитки, в тому числі заподіяну третім особам, що виникли в результаті недотримання інструкцій або непридатності для 
використання. Відповідальність виробника в будь-якому випадку обмежується вартістю поставленої продукції.

                          Цей символ позначає медичний виріб відповідно до визначення в Регламенті UE 2017/745.

Уповноважений представник в Україні:
ТзОВ «Прем’єр Дентал»,
вул. Лепкого 3, кв. 1, 79007 Львів, Україна;
тел.: +38 (032) 259-04-44;
E-mail: premier@dental.net.ua

WEB: www.premier-dental.com.ua

Виробник:
          
             Евералл7 Cп.з.о.о.
Августувка 14
02-981 Варшава, Польща
             

             Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa, Polska
Останнє оновлення інструкцій: 2021-03

Гигиена, стерилизация, дезинфекция
Изделие
Изделие предназначено для многократного использования. Оно не доставляется стерильным и не требует стерилизации либо 
дезинфекции перед использованием. Чтобы защитить продукт от загрязнения, применяйте Правила хороших практик в технических 
и зуботехнических лабораториях.
Протез с подкладкой.
Существует риск занесения инфекции.
После извлечения протеза со ротовой полости пациента его следует вымыть и продезенфицировать.
После изготовления подкладки протез должен быть зново вымыт и продезенфецирован перед тем, как снова его поместить в 
ротовую полость пациента.
Для дезинфекции протезов, изготовленых с использованием материалов, рекомендуется использовать дезинфицирующие 
средства, предназначенные их производителями для дезинфекции зубных протезов, следуя процедурам, рекомендованным 
производителем.
Также можно использовать средства на основе не менее 65% этилового или пропилового спирта.
Протез следует обработать дезинфицирующим раствором, а затем осторожно протереть насухо бумажной салфеткой. Также можно 
использовать готовые одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором. Дополнительно протез следует 
промыть теплой мыльной водой.
Номер партии и срок годности – см. на этикетках и упаковке продукта.
Срок годности соответствует правильно хранимой неоткрытой упаковке. Не используйте продукт после истечения срока годности.
Дополнительные информации:
Сообщение о серьезных инцидентах: о любых серьезных инцидентах, связанных с продуктом, следует сообщать производителю 
и компетентным органам в соответствии с местными правилами .
Данные, необходимые для идентификации продукта и содержимого упаковки
Номер, название продукта, цвет, размер упаковки, номер партии и срок годности - напечатано на упаковке продукта.
Содержимое упаковки – см Таблица ниже.
Асортимент*
Цветовые оттенки

 

 
 

рідина + протравка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ - RU Villacryl HARD

Зроблено в Польщі

 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ - UKVillacryl HARD


