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пальцам, его следует вымесить и  положить под гнет на  1-2 минуты. Особое внимание следует обратить на 
вымешивание теста на последней стадии его изготовления, в противном случае могут возникнуть полосы 
красителя в акриловом тесте. В процессе изготовления акрилового теста руки (перчатки) не должны быть 
влажными, нельзя также наносить на руки косметические кремы, тальк и пр.

Накладывание на модель:
Влажное акриловое тесто наложить на гипсовую модель. Если тесто слишком сухое, увлажнить мономером

I. Полимеризация (Villacryl Ortho)
Гипсовую модель со сформированным ортодонтическим аппаратом поместить в полимеризаторе гипсом 
вверх и полимеризовать в воде при температуре 50-60°С под давленнем 2 барa не менее чем 20 минут.

II. Полимеризация (Villacryl Ortho Mix)
Гипсовую модель со сформированным ортодонтическим аппаратом поместить в полимеризаторе гипсом 
вверх и полимеризовать в воде при температуре 45-55°С под давленнем 2 барa не менее чем 20 минут. 

Содержание остаточного моиомера: < 3% вес.
Уменышение содержания остаточного мономера можно достичь через длительнное время полимеризации 
в выше упомянутых условиях. Рекомендуется, что когда аппарат не используется, иада его держать в воде. 
Особенно в течении трёх первых дней.

Обработка аппарата
Применять обработку стандартным методом. Шлифовать полировочным порошком и отделывать при 
помощи полировочной пасты фирмы Zhermapol.

Коррекция и починка: 
Коррекцию и починку поврежденного элемента акрилового аппарата можно проводить с помощью массы 
Villacryl Ortho / Villacryl Ortho Mix, предварительно смочив жидкостью корректируемый или 
ремонтируемый элемент.

Меры предосторожности
Информация для техников
Н225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
Н315 Вызывает раздражение кожи.
Н317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи.
Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Р210 Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. - Не курить.
Р261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозоля.
Р280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.
Р302+Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. 
Р501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии местным требованиям.

Жидкость и концентраты цвета (содержат метакрилат метила) являются легковоспламеняющимися, 
температура возгорания + 10. Хранить в дали от источников огня и излучения. Хранить в дали от источников 
огня и излучения. Во время работы с препаратом не принимать пищу и не курить. Избегать вдыхания паров 
жидкости и концентратов, непосредственного контакта компонентов изделия и влажной акриловой массы 
с кожей и глазами. Работать в хорошо вентилируемом помещении. Применять местную вентиляцию. 
В случае контакта акрилового порошка или жидкости с глазами промыть их водой и связаться с врачом. Место 
контакта кожи с компонентом изделия или влажной акриловой массой тщательно промыть водой 
с мылом. В случае случайного попадания компонента изделия в пищевод немедленно вызвать врача. Вредный 
для окружающей среды. Не выливать жидкости в канализацию.

Информация для стоматологов: Возможность перенесения инфекции. Каждый протез следует вымыть 
и продезинфицировать перед тем, как его установить в ротовой полости. 
Для гигиены аппарата можно использовать популярные и общедоступные зубные пасты, мыла и препараты 
для чистки зубных протезов.

Условия хранения
Жидкость и цветные концентраты чувствительные к воздействию температуры и УФ излучению, под 
влиянием которых может выступить неконтролимуемая реакция полимеризации.
Компоненты изделия хранить в оригинальных упаковках, в тёмном и хорошо проветриваемом помещении 
при температуре 5-25°С в месте недоступном для детей.

Внимание!
Материал применяется для использования исключительно в зуботехнических лабораториях.
Письменные, устные инструкции и информация, передаваемая во время презентаций производителя, 
основаны на современных представлениях об уровне развития стоматологических технологий. Их следует 
обязательно прочитать и изучить перед тем, как начать использовать препарат.  Информация, полученная из 
других источников (учитывая различную степень их применения), не освобождает потребителя от 
проведения собственного контроля применения препарата. Поскольку применение препарата происходит 
без возможности контроля со стороны производителя, ответственность производителя за конечный 
результат применения препарата носит ограниченный характер.

Все замечания касающиеся наших препаратов, просим направлять в наш адрес

Официальный дистрибьютор и представитель в РФ / Организация, принимающая претензии 
от потребителей
ОOО Компания Таймед, Россия, 117246, Москва, Научный проезд, 10, т: 8 (495) 565-32-23, 
@: info@taymed.ru
ООО Тетрабалт, Россия, 236040, Калининград, ул. Генерала Соммера, 10, кв 18, т: 8 4012-450738, 
@: tetrabalt@gmail.com

ООО «Zhermapol» имеет Cистему Oбеспечения Kачества произвoдства согласно требованиям ISO 9001 / 
ISO 13485, сертифицированную Нотифицированной Организацией 0120 SGS United Kingom Ltd, Systems 
and Services Certification. Изделие обозначено знаком CE соответствия с Директивой  93/42/EEC.

 

Не использовать препарат по истечении срока годности указанного на упаковке и маркировке компонентов 
продукта.

Удаление
Удалять согласно правилам об отходах.
Картонные коробки, этикетки, инструкции как бытовые отходы.
Упаковка для порошка и порошок не представляют опасности. Утилизировать как бытовые отходы. В случае 
необходимости упаковку можно использовать вторично. Жидкость и её упаковка - опасные отходы. 
Утилизировать в соответствии с правилами сбора опасных отходов и их утилизации.

І. Полімеризація (Villacryl Ortho)
Помістіть гіпсову модель із сформованим апаратом в пристрій для полімеризації під тиском 
(гіпсовою частиною догори) і полімеризувати при температурі 50-60 С під тиском 2 бари не менше 
20 хв.

ІІ. Полімеризація (Villacryl Ortho Mix)
Помістіть гіпсову модель із сформованим апаратом в пристрій для полімеризації під тиском 
(гіпсовою частиною догори) і полімеризувати при температурі 45-55 С під тиском 2 бари не менше 
20 хв.

Частка залишкового метилметакрилатного мономера: <3%.
Зменшення вмісту залишкового мономеру можна досягти, продовжуючи час полімеризації 
у вищевказаних умовах. Також рекомендується поміщати апарат у воду, коли не використовується, 
перші три дні користування.

Остаточна обробка
Дотримуйтеся стандартних методів обробки. Поліруйте з пемзою та полірувальною пастою фірми 
Zhermapol.

Корекція та ремонт: Корекція та ремонт акрилових частин  ортодонтични х апаратів здійснюється 
за допомогою маси Villacryl Ortho / Villacryl Ortho Mix. Частини, що коректуються або 
ремонтуються, повинні бути зволожені мономером (рідиною).

Заходи безпеки
Інформація для зубних техніків:
H225 Легко займиста рідина і пар.
H315 Викликає подразнення шкіри.
H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.
H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.
P210 Тримати подалі від тепла / іскор / відкритого вогню / гарячих поверхонь.  Не курити.
P261 Уникати вдихання пилу / диму / газу / туману / парів / аерозолю.
P270 Не вживати їжу, не пити і не палити в процесі використання цього продукту.
P271 Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованому приміщенні.
P280 Користуватися захисними рукавичками / захисним одягом / засобами захисту очей / обличчя.
P302 + P352 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ: Промити великою кількістю води з милом.
P501 Видалити вміст / контейнер відповідно місцевим вимогам.

Порошок
У разі потрапляння в очі: У разі попадання порошку в очі може статися механічне подразнення. 
У разі контакту акрилового порошку з очима промити їх водою і зв'язатися з лікарем.

Рідина
Рідина та концентрати барвників легкозаймисті (містить метакрилат метилу) - температура 
займання +10°С. Уникати вдихання парів і прямого контакту рідини і вологої акрилової маси 
зі шкірою. У разі контакту зі шкірою: Місце контакту шкіри з препаратом ретельно промити милом 
і великою кількістю води. У разі проковтування: У разі випадкового проковтування слід негайно 
викликати лікаря. Препарат шкідливий для навколишнього середовища. Не викидати мономер 
в каналізацію.

Інформація для стоматологів
Існує можливість перенесення інфекції. Ортодонтичний апарат слід вимити і продезінфікувати 
перед тим, як його встановити в ротовій порожнині. Рекомендується поінформувати користувача 
апарату про необхідність зберігання його в воді в період, вільний від носіння, особливо в перші два 
тижні його використання, а також про принципи гігієни, пов'язані з використанням ортодонтичного 
апарату. З метою дотримання гігієни апарату можна застосовувати популярні та доступні препарати, 
призначені для чищення акрилових протезів.

Поводження з відходами
Утилізувати відповідно з зобов'язуючими нормами по утилізації відходів. Картонні упаковки, 
етикетки, інструкції можуть перероблятися, утилізувати їх як побутові відходи, які не становлять 
небезпеки. Порошок і упаковка порошку не є небезпечним відходами, утилізувати як побутові 
відходи, які не становлять загрози. Рідина і упаковка рідини є небезпечними відходами. Передати 
уповноваженому одержувачу небезпечних відходів.

Умови зберігання
Рідина чутлива до впливу температури і ультрафіолетового випромінювання, під впливом яких 
може виступити неконтрольована реакція полімеризації. Компоненти виробу зберігати 
в оригінальних упаковках, в темному і добре провітрюваному приміщенні при температурі 5-25°С 
в місці, недоступному для дітей. Не вживати препарат після закінчення терміну придатності, 
зазначеного на упаковці і маркуванні компонентів продукту.

Утилізація:
Видаляти згідно з правилами про відходи. Картонні коробки, етикетки, інструкції можливо 
відправляти на переробку, видаляти як побутові відходи, які не становлять небезпеку.
Препарат і його упаковка не становлять небезпеки. Утилізувати як побутові відходи, які не 
становлять небезпеку. У разі необхідності упаковку можна використовувати повторно.

Увага!
Матеріал застосовується для використання виключно в стоматологічних зуботехнічних 
лабораторіях. 
Письмові, усні інструкції та інформація, що передається під час демонстрацій, що проводяться 
виробником, засновані на сучасних уявленнях про рівень розвитку стоматологічних технологій. 
Вони є обов'язковими до прочитання і вивчення перед використанням препарату. Інформація, 
отримана з інших джерел, не звільняє споживача від особистого контролю над правильним 
застосуванням препарату. Відповідальність виробника за кінцевий результат застосування 
препарату носить обмежений характер, оскільки застосування препарату проходить без 
можливості контролю з боку виробника. Всі зауваження, що стосуються наших препаратів, просимо 
надсилати на нашу адресу.

Офіційний дистриб'ютор і представник в Україні / Організація, що приймає претензії від 
споживачів:
ТзОВ «Прем'єр Дентал», Україна, 79007, Львів, вул.Лепкого, 3/1, т:+38 (032) 259-04-44, 
@: premier@dental.net.ua

Zhermapol Sp. z о.о. Має Систему Забезпечення Якості виробництва згідно вимог ISO 9001 / 
ISO 13485, сертифіковану нотифікованою організацією 0120 SGS United Kingom Ltd, Systems and 
Service Certification. Виріб отримав знак СЕ відповідності згідно директиви 93/42/ЕЕС.
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Характеристика препарата: 
Villacryl Ortho: полиметакрилатный материал предназначенный для изготовления ортодонтических 
аппаратов методой насыпания порошка на модель.
Villacryl Ortho Mix: Акриловый материал для изготовления ортодонтических аппаратов следующими 
методами: методом насыпания порошка на гипсовую модель и методом наложения акрилового теста на 
модель.

Классификация согласно EN ISO 20795-2: Тип 1

Предназначение: ортодонтические аппараты, починка ортодонтических аппаратов

Противопоказания: не использовать препарат в случае, если  пациент страдает аллергией на какой-либо из 
ингредиентов.

Побочное действие: Возможно раздражение и воспаление полости рта,  вызванное наличием грибков 
и бактерий, по причине несоблюдения пациентом соответствующей гигиены. 

Расцветка
Главные цвета: красный, жёлтый, синий.
Другие цвета можно получить в результате комбинации главных цветов. Можно приобрести готовые 
концентраты  расцветок в упаковках по 50 мл: жёлтый, оранжевый, красный, малиновый, фиолетовый, зелёный, 
светло-зелёный, синий.

Ассортимент*
Комплект:
            V160Z01 

* Информация о наличии ассортимента обеспечивается дистрибьютором.

Химический состав
Порошок: акриловый полимер, перекись бензоила, BPBA
Жидкость: акрилатные мономеры, N,N-диметил-p-толуидин
Концентраты цветов: метакрилат метила, красители

Способ употребления
Приготовление гипсовой модели 
К сухой гипсовой модели приклеить от стороны преддверия воском или другим препаратом (например, 
Form Plast), предварительно согнутые и подготовленные металловые элементы (скобы, дуги). Закрепить 
ортодонтический винт. Затем гипсовую модель дважды покрыть изолирующей жидкостью Izo-sol. 
Подождать, пока впитается изолак. Основу модели оставить в воде до полного впитывания. Для 
изготовления производственной модели применять гипсы III и IV класса, особенно Stodent III, Stodent III 
Ortho и Stodent IV.

Приготовление цветного раствора жидкости.  
Рекомендуемая пропорция для подбора цвета
2-4 капли концентрата требующегося цвета на 5 мл жидкости. 
Более насыщенный цвет можно получить добавляя концентрат. Жидкость и концентрат вымешать 
в специальном сосуде. Раствор готов для немедленного употребления.

I. Изготовление ортодонтических аппаратов методом насыпания порошка на модель. (Villacryl Ortho / 
Villacryl Ortho Mix)
Накладывание на модель
На поверхность изолированной гипсовой модели нанести тонкий слой полимера. При помощи пипетки 
смочить порошок жидкостью, которая содержить концентрат цвета. На влажную поверхность нанести 
другой слой порошка и смочить жидкостью. Действие повторить до получения требующейся толщины 
ортодонтического аппарата.

II. Изготовление ортодонтических аппаратов методом накладывания акрилового теста. 
(Villacryl Ortho Mix)
Рекомендуемые пропорции смешивания: 24 г порошка и 10 г жидкости
Смешивание
Приготовить компоненты в количестве, необходимом для приготовления ортодонтического аппарата, 
соблюдая указанную пропорцию смешивания. В химически устойчивый сосуд влить соответсвующее 
количество приготовленного раствора цветного концентрата и тщательно отмерить количество 
использованного порошка. Порошок и жидкость тщательно смешать шпателем и оставить в замкнутом 
сосуде. Не рекомендуется использовать посуду, изготовленную из силикона.

Изготовление: Рекомендуется применение перчаток из полиэтилена HDPE для защиты рук. Время от 
времени проверять, готов ли материал для работы (не прилипает ли к руками и стенкам сосуда). При 
температуре окружающей среды 20-23°C время приготовления акрилового теста составляет 6-7 минут. 
Высокая температура сокращает, а низкая удлиняет процесс приготовления. Если материал не липнет к 

Villacryl Ortho (500 г порошок + 250 мл жидкость + 3x12 мл концентрат цвета)
            V170Z01 Villacryl Ortho Mix (500 г порошок + 250 мл жидкость + 3x12 мл концентрат цвета)
Порошок:
            V1600P07 Villacryl Ortho цвет 0 порошок 500 г
            V1600P05 Villacryl Ortho цвет 0 порошок 2 кг
            V1600P06 Villacryl Ortho цвет 0 порошок 4 кг
Жидкость:
            V160L03 Villacryl Ortho жидкость 250 мл
            V160L04 Villacryl Ortho жидкость 500 мл
            V160L02 Villacryl Ortho жидкость 1 л
Глиттеры (блестки):
            TP008 Villacryl Ortho блестки серебристые 5 г
            TP009 Villacryl Ortho блестки золотые 5 г
            TP015 Villacryl Ortho блестки красные 5 г
            TP016 Villacryl Ortho блестки синие 5 г
            TP017 Villacryl Ortho блестки зеленые 5 г
Концентрат цвета:
            V1802P01 Villacryl Ortho концентрат № 2 - желтый 50 мл
            V1802P02 Villacryl Ortho концентрат №3 - оранжевый 50 мл
            V1802P03 Villacryl Ortho концентрат № 4 - красный 50 мл
            V1802P04 Villacryl Ortho концентрат № 5 - малиновый 50 мл
            V1802P05 Villacryl Ortho концентрат № 6 - фиолетовый 50 мл
            V1802P06 Villacryl Ortho концентрат № 7- зеленый 50 мл
            V1802P07 Villacryl Ortho концентрат № 8 - светло-зеленый 50 мл
            V1802P08 Villacryl Ortho концентрат № 9 - синий 50 мл

Характеристики продукту:
Villacryl Ortho: акрилова пластмаса для виготовлення знімних ортодонтичних апаратів методом 
посипання моделі порошком
Villacryl Ortho Mix: акрилова пластмаса для виготовлення знімних ортодонтичних апаратів двома 
методами: посипання моделі порошком та накладання акрилового тіста.

Класифікація згідно EN ISO 20795-2: тип 1.

Призначення: знімні ортодонтичні апарати, ремонт знімних ортодонтичних апаратів.

Протипоказання: не використовувати для осіб, що мають підвищену чутливість до складників 
матеріалу.

Побічні ефекти: Можливе виникнення подразнення та запалення в ротовій порожнині, спричинене 
грибком та бактеріями, що потрапили з виробом при недотриманні правил гігієни.

Кольори:
Основні: червоний, жовтий, синій.
Інші кольори, як результат комбінації основних кольорів. Виробником пропонуються готові 
барвники в ємностях по 50 мл таких кольорів: жовтий, оранжевий, червоний, малиновий, 
фіолетовий, зелений , світло-зелений, синій.

Доступні варіанти комплектації*
Набір:

V160Z01 Villacryl Ortho (500г порошок + 250мл рідина + 3x12мл концентрат барвника)
V170Z01 Villacryl Ortho Mix (500г порошок + 250мл рідина + 3x12мл)

Порошок:
V1600P07 Villacryl Ortho колір 0 порошок 500г 
V1600P05 Villacryl Ortho колір 0 порошок 2кг 
V1600P06 Villacryl Ortho колір 0 порошок 4кг 

Рідина:
V160L03 Villacryl Ortho рідина 250мл 
VI60L04 Villacryl Ortho рідина 500мл 
V160L02 Villacryl Ortho рідина 1л 

Блискітки:
TP008 Villacryl Ortho сріблясті блискітки 5г 
TP009 Villacryl Ortho золотисті блискітки 5г 
TP015 Villacryl Ortho червоні блискітки 5г 
TP016 Villacryl Ortho сині блискітки 5г
TP017 Villacryl Ortho зелені блискітки 5г 

Концентрат барвника:
V1802P01 Villacryl Ortho концентрат No. 2-жовтий 50мл 
V1802P02 Villacryl Ortho концентрат No. 3-оранжевий 50мл 
V1802P03 Villacryl Ortho концентрат No. 4-червоний 50мл 
VI802P04 Villacryl Ortho концентрат No. 5-малиновий 50мл 
V1802P05 Villacryl Ortho концентрат No. 6-фіолетовий 50мл 
VI802P06 Villacryl Ortho концентрат No. 7-зелений 50мл 
VI802P07 Villacryl Ortho концентрат No. 8-світло-зелений 50мл 
VI802P08 Villacryl Ortho концентрат No. 9-синій 50мл

*Інформація про наявність варіанту комплектації надається дистриб'ютором

Хімічний склад:
Порошок: акрилові полімери, пероксид бензоїлу, BPBA
Рідина: акрилові мономери, N,N диметил-p-толуїдин
Концентрат барвника: метил метакрилат, барвники

Спосіб використання 
Підготовка гіпсової моделі
Закріпіть на гіпсовій моделі за допомогою воску чи іншого засобу (наприклад FormPlast) належгим 
чином підготовлені металеві частини (клампи, дуги). Закріпіть ортодонтичний гвинт і двічі покрийте 
гіпсову модель ізоляційним лаком Izo-Sol. Зачекайте, поки ізоляційний лак всотається. Занурте 
основу моделі у воду і тримайте до повного насичення. Модель повинна бути виготовлена з гіпсу III 
або IV класу, наприклад Stodent III, Stodent III Ortho та Stodent IV.

Приготування розчину кольорової рідини.
Рекомендована пропорція для отримання необхідного забарвлення: 2-4 краплі концентрату 
барвника потрібного кольору на 5мл рідини. Більша інтенсивнісь кольору може бути досягнута 
додаванням більшої кількості концентрату. Змішайте рідину і концентрат у призначеній для цього 
ємності. Розчин готовий до негайного використання.

I. Виготовлення ортодонтичного апарату шляхом насипання порошку на модель (Villacryl 
Ortho, Villacryl Ortho Mix).
Насипте тонкий шар полімеру на ізольовану поверхню гіпсової моделі. За допомогою піпетки 
зволожте порошок підготованою забарвленою рідиною. На вологу поверхню насипте ще один шар 
порошку і знову зволожте рідиною. Повторюйте ці дії до досягнення необхідної товщини 
ортодонтичного апарату.

II. Виготовлення орттодонтичного апарату способом накладання акрилового тіста (Villacryl 
Ortho Mix).
Рекомендовані пропорції замішування: 24г порошку і 10г рідини.
Замішування: Приготуйте необхідну кількість компонентів препарату у пропорціях, кратних до 
вищевказаної. Для замішування компонентів скористайтеся посудиною із хімічно стійкого пластику 
чи скла, кераміки, порцеляни, нержавіючої сталі , що щільно закривається. Залийте в посудину 
попередньо підготовану кольорову рідину, а потім повільно всипте підготовану кількість порошку. 
Ретельно розмішайте шпателем і залиште в закритому контейнері на певний час (6-7 хв для 
температури 20-23 С, підвищення температури скорочує цей термін, пониження - продовжує).

Вироблення: Рекомендується використовувати рукавиці з поліетилену HDPE для захисту рук. 
Перевірте стан тіста: якщо воно не липне до рук та стінок посудини, то його можна вимішувати. 
Тісто слід вимішувати 1-2 хв. Під кінець тісто слід вимішувати особливо ретельно, щоб уникнути 
нерівномірного розподілення барвника. Рукавиці під час вимішування не повинні бути вологими, 
покритими тальком, кремом і т.п.

Накладання: Вологе акрилове тісто викласти на модель і сформувати ортодонтичний апарат. Якщо 
тісто занадто сухе, зволожити його рідиною.
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Villacryl Ortho / Villacryl Ortho Mix
Acrylic resin for removable orthodontic appliances

EN

Product characteristics
Villacryl Ortho: acrylic resin for making removable orthodontic appliances by the method of pouring 
powder on the model.
Villacryl Ortho Mix: acrylic resin for making removable orthodontic appliances by two methods:

Designation: removable orthodontic appliances, repair of removable orthodontic appliances

Contraindications: Do not use this product on persons sensitive to any of the ingredients.

Side effects: Possible irritation and inflammation of the oral cavity caused by fungi and bacteria 
adhering to the denture in the absence of appropriate hygiene.

* Information about the availability of assortment is provided by distributor.

Method of use
Gypsum model preparation
To the dry gypsum model stick from oral vestibule side using wax or other preparation (e.g. Form Plast) 
carved and prepared metal (clamps, arcs). Mount ortodoncy screw and next cover twice the gypsum 
model with isolating preparation Izo-sol. Wait until isolator is absorbed. Dip the base of the model 
in water till complete saturated. Preparing working model use gypsum class III and IV, especially 
Stodent III, Stodent III Ortho and Stodent IV.

Colour liquid solution preparation
Recommended proportion in order to select colour: 2-4 drops of requested colour concentrate 
for 5 ml of liquid. Higher colour intensity can be achieved through adding more concentrate. Liquid 
and concentrate to be mixed in designated for it container. The solution is ready for immediate use.

I. Making removable orthodontic apparatus by the method of pouring powder on the model 
(Villacryl Ortho/Villacryl Ortho Mix)
Laying on
Place thin film of polymer on the isolated surface of gypsum model. By using pipette moisten powder 
with colour concentrate. On the moistened surface place next portion of powder and wet it with liquid. 
Repeat this several times to obtain required thickness of base of the orthodontic appliances.

II. Making removable orthodontic apparatus by the method of placing acrylic dough (Villacryl 
Ortho Mix)
Recommended following mixing proportions: 24 g of power and 10 g of liquid

Mixing: Prepare product components in quantity inscrutable for making orthodontic appliances 
according to given mixing proportions. Use a sealable bowl made of chemical-resistant plastic, ceramic, 
porcelain, glass or stainless steel to mix the components. Pour prepared before appropriate quantity 
of colour liquid solution into the bowl and carefully measure quantity of powder. Mix powder and liquid 
properly with spatula, than leave it in closed container.

 
pouring powder on the model or placing acrylic dough.

Classification accordance EN ISO 20795-2: Type 1

Color shades
Basic: red, yellow, blue.
Other shades as a result of basic colors combinations.
There are approachable additional, ready-made colour concentrates in packaging 50 ml in colour 
shades: yellow, orange, red, raspberry, violet, green, light green, blue.

Asortment*
Set:
           V160Z01 Villacryl Ortho (500g powder + 250ml liquid + 3x12ml color concentrate)
           V170Z01 Villacryl Ortho Mix (500g powder + 250ml liquid + 3x12ml )
Powder:
           V1600P07 Villacryl Ortho color 0 powder 500g
           V1600P05 Villacryl Ortho color 0 powder 2kg
           V1600P06 Villacryl Ortho color 0 powder 4kg
Liquid:
           V160L03 Villacryl Ortho liquid 250ml
           V160L04 Villacryl Ortho liquid 500ml
           V160L02 Villacryl Ortho liquid 1l
Glitter:
           TP008 Villacryl Ortho glitter silver 5g
           TP009 Villacryl Ortho glitter gold 5g
           TP015 Villacryl Ortho glitter red 5g
           TP016 Villacryl Ortho glitter blue 5g
           TP017 Villacryl Ortho glitter green 5g
Color concentrate:
           V1802P01 Villacryl Ortho concentrate No. 2-yellow 50ml
           V1802P02 Villacryl Ortho concentrate No. 3-orange 50ml
           V1802P03 Villacryl Ortho concentrate No. 4-red 50ml
           V1802P04 Villacryl Ortho concentrate No. 5-raspberry 50ml
           V1802P05 Villacryl Ortho concentrate No. 6-violet 50ml
           V1802P06 Villacryl Ortho concentrate No. 7-green 50ml
           V1802P07 Villacryl Ortho concentrate No. 8-light green 50ml
           V1802P08 Villacryl Ortho concentrate No. 9-blue 50ml

Chemical composition
Powder: acrylic polymers, benzoyl peroxide, BPBA
Liquid: acrylic monomers, N,N dimethyl-p-toluidyne
Color concentrates: methyl methacrylate, dyes

Making: It is recommended to use gloves from polyethylene HDPE for hands protection. 
From time to time check whether the material is ready for making (do not stick to fingers and bowl 
faces). In room temperature 20-23°C the preparation time of dough is 6-7 min. The higher temperature 
reduces and lower temperature extends the preparation time. When, the dough does not stick 
to fingers it may be exactly crumpled for 1-2 minutes. One should to call special attention to very 
thorough dough kneading at last curing phase, if not the stripes arising from irregular mixing of dye 
in acrylic dough may occur. During making (squeezing) acrylic dough hands (gloves) should 
not be damp and covered with foreign substances such as cosmetic creams, etc.
Laying on: Wet acrylic dough put on the model and mould appliances. When the dough is too dry 
damp it using prepared before liquid.

I. Polymerization (Villacryl Ortho)
Gypsum model with shaped orthodontic apparatus place in pressure polymerizer (the gypsum part up) 
and polymerize in water having temperature 50-60°C under pressure 2 bars for at least 20 minutes.

II. Polymerization (Villacryl Ortho Mix)
Gypsum model with shaped orthodontic apparatus place in pressure polymerizer (the gypsum part up) 
and polymerize in water having temperature 45-55°C under pressure 2 bars for at least 20 minutes.

Danger and counteraction
Information for dental technicians
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H335 May cause respiratory irritation.
P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P302+P352 IF ON SKIN: The area of product contact with skin wash thoroughly with soap with water.
P501 Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Inflammable liquid and color concentrates (contain methyl methacrylate) - flash point +10°C. Keep 
away from fire and radiation sources. While working with the material do not: consume meals or smoke 
tobacco. Avoid breathing vapour of liquid and color concentrates and direct contact of product 
components or the acrylic dough on the skin and eyes. Work should be carried out in good ventilated 
premises. Use standard ventilation. In case of contact acrylic powder or liquid with eyes wash it with 
water and contact physician. The area of contact the product components or wet acrylic dough with 
skin wash thoroughly with soap water. In case of accidental swallowing contact the physician. 
Liquid dangerous to the environment. Do not pour into drainage system.

Do not use the product after expiry date specified on the sales packaging 
and labels of the product ingredients.

Disposal considerations
Dispose of in accordance with applicable regulations. Carton packaging, labels, instructions - 
the possibility of recycling, dispose of as communal not dangerous waste. Powder component 
and a packaging are not dangerous. Dispose of as communal not dangerous waste. In case of plastic 
container - the possibility of recycling. Liquid and liquid packaging - hazardous waste. Pass to 
an authorized waste contractor.

Residual methyl methacrylate monomer: < 3%
The reduction of monomer residual content can be achieved by extending polymerization time 
in the a.m. conditions. It is advisable to keep the orthodontic apparatus in water when not in use 
duringthe first three days of its application.  

Treatment of appliances
Use standard method of treatment. Polish with pumice and polishing paste from Zhermapol

Corrections and repairs: Corrections and repairs damaged acrylic element of orthodontic appliances
can be made by the use of mass Villacryl Ortho/Villacryl Ortho Mix.
The corrected element or repaired part must be damped with monomer (liquid).

Information for dentists 
Possibility to relay infection. Each orthodontic apparatus must be cleaned and disinfected before 
placing in oral cavity. For apparatus hygiene may be used popular and universally cleaners for dentures, 
soap and toothpaste. It is recommended to use ultrasonic cleaning unit.

Storage and handling
Liquid and colour concentrates are sensitive to influence of temperature and UV radiation, under 
the influence of witch uncontrolled reaction of polymerization may perform. Product components shall 
be stored in original containers, in dark and good ventilated compartment with temp. 5-25°C, place 
not accessible by children. 

Note!
For dental use only.
Instructions in written form, oral or information relayed during Producers presentation result 
from actual level of dental technique and technology. It should be treated as obligatory information. 
Informations obtained from third persons (due to their different level of authorization) do not release 
the user from personal check whether the product is intended to the designated application. Due to 
the fact that the application takes place without the possibility of control from the producers side; 
therefore it limits the producers liability to the value of provided material.

We shall be very grateful for all comments related to products, please mail it to our address. 

Zhermapol Sp. z o.o. has established Full Quality Assurance System certified to ISO 9001 / ISO 13485 
and under surveillance by Notified Body Number 0120, SGS United Kingdom Ltd. Systems 
and Services Certification. Product has CE mark.

Villacryl Ortho / Villacryl Ortho Mix
Tworzywo akrylowe do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych

Charakterystyka produktu
Villacryl Ortho: Materiał akrylowy do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych metodą 
nasypywania proszku na model gipsowy.
Villacryl Ortho Mix: Materiał akrylowy do wykonywania ruchomych aparatów ortodontycznych 
dwoma metodami: nasypywania proszku na model gipsowy oraz nakładania ciasta akrylowego na 
model.

Klasyfikacja wg EN ISO 20795-2: Typ 1

Przeznaczenie: Ruchome aparaty ortodontyczne, naprawy aparatów ortodontycznych.

Przeciwwskazania: Nie stosować preparatu u osób uczulonych na którykolwiek ze składników 
preparatu.

Skutki uboczne: Możliwe są podrażnienia i stany zapalne jamy ustnej wywoływane przez grzyby 
i bakterie przylegające do protezy w przypadku braku odpowiedniej higieny.

Odcienie barwne 
Podstawowe: czerwony, żółty, niebieski.
Inne odcienie można uzyskać w wyniku kombinacji kolorów podstawowych. 
Dostępne są również gotowe koncentraty barwne w opakowaniach 50 ml w kolorach: żółty, 
pomarańczowy, czerwony, malinowy, fioletowy, zielony, jasno zielony, niebieski.

Asortyment*
Zestaw:
            V160Z01 Villacryl Ortho (500g proszek + 250ml płyn + 3x12ml koncentrat koloru)
            V170Z01 Villacryl Ortho Mix (500g proszek + 250ml liquid + 3x12ml koncentrat koloru)
Proszek:
            V1600P07 Villacryl Ortho kolor 0 proszek 500g
            V1600P05 Villacryl Ortho kolor 0 proszek 2kg
            V1600P06 Villacryl Ortho kolor 0 proszek 4kg
Płyn:
            V160L03 Villacryl Ortho płyn 250ml
            V160L04 Villacryl Ortho płyn 500ml
            V160L02 Villacryl Ortho płyn 1l
Brokat:
            TP008 Villacryl Ortho brokat srebrny 5g
            TP009 Villacryl Ortho brokat złoty 5g
            TP015 Villacryl Ortho brokat czerwony 5g
            TP016 Villacryl Ortho brokat niebieski 5g
            TP017 Villacryl Ortho brokat zielony 5g
Koncentrat koloru:
            V1802P01 Villacryl Ortho koncentrat nr 2-żółty 50ml
            V1802P02 Villacryl Ortho koncentrat nr 3-pomarańczowy 50ml
            V1802P03 Villacryl Ortho koncentrat nr 4-czerwony 50ml
            V1802P04 Villacryl Ortho koncentrat nr 5-malinowy 50ml
            V1802P05 Villacryl Ortho koncentrat nr 6-fioletowy 50ml
            V1802P06 Villacryl Ortho koncentrat nr 7-zielony 50ml
            V1802P07 Villacryl Ortho koncentrat nr 8-jasno zielony 50ml
            V1802P08 Villacryl Ortho koncentrat nr 9-niebieski 50ml
* Informacji na temat dostępności asortymentu udziela dystrybutor.

Skład chemiczny
Proszek: polimery akrylowe, nadtlenek benzoilu, BPBA
Płyn: monomery akrylowe, N,N dwumetylo-p-toluidyna
Koncentraty barwne: metakrylan metylu, środki barwiące

Sposób użycia 
Przygotowanie modelu: Do suchego modelu gipsowego przykleić od strony przedsionkowej 
woskiem, lub innym preparatem (np. Form Plast), uprzednio dogięte i przygotowane elementy 
metalowe (klamry, łuki). Zamocować śrubę ortodontyczną. Następnie model gipsowy pokryć 
dwukrotnie preparatem izolującym Izo-sol. Odczekać do całkowitego wchłonięcia izolatora. Podstawę 
modelu namoczyć w wodzie do całkowitego nasycenia. Do wykonywania modeli roboczych stosować 
gipsy III i IV klasy, szczególnie Stodent III, Stodent III Ortho i Stodent IV.

Przygotowanie roztworu roboczego płynu 
Zalecana proporcja w celu dobrania koloru: 2-4 krople koncentratu żądanego koloru na 5 ml płynu. 
Większą intensywność barwy można uzyskać poprzez dodanie większej ilości koncentratu. 
Płyn i koncentrat wymieszać w przeznaczonym do tego pojemniku. Roztwór jest gotowy do 
natychmiastowego użycia.

I. Wykonanie aparatu w technice sypania proszku na model (Villacryl Ortho/Villacryl Ortho Mix)
Nakładanie na model: Na powierzchnię zaizolowanego, gipsowego modelu nanieść cienką warstwę 
polimeru. Przy pomocy pipety zwilżyć proszek płynem zawierającym koncentrat barwny. Na zwilżoną 
powierzchnię nanieść kolejną porcje proszku i zwilżyć płynem. Czynność tę powtarzać wielokrotnie 
aż do uzyskania żądanej grubości płyty aparatu ortodontycznego.

II Wykonanie aparatu w technice nakładania ciasta akrylowego (Villacryl Ortho Mix)
Zalecana proporcja mieszania: 24 g proszku / 10 g płynu

Przygotowanie ciasta i nakładanie na model: Przygotować składniki wyrobu w ilości niezbędnej 
do wykonania aparatu ortodontycznego zachowując podaną proporcję mieszania. Do naczynia 
odpornego chemicznie wlać odpowiednią ilość przygotowanego wcześniej roztworu barwnego 
i starannie odmierzyć ilość użytego proszku. Proszek i płyn wymieszać dokładnie szpatułką i pozostawić 
w zamkniętym naczyniu. Nie zaleca się stosowania naczyń wykonanych z silikonu.

Wyrabianie: Zaleca się stosowanie rękawiczek z polietylenu HDPE dla ochrony rąk. 
Co pewien czas skontrolować, czy materiał jest gotowy do wyrabiania (nie przykleja się do rąk oraz 
ścianek naczynia). W temperaturze 20-23°C czas przygotowania ciasta akrylowego wynosi 6-7 minut. 
Wyższa temperatura skraca, a niższa wydłuża czas przygotowania. Gdy materiał nie przykleja się 
do palców należy go dokładnie wyrobić poprzez wygniatanie w czasie 1-2 min. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na bardzo dokładne wyrobienie ciasta w ostatniej jego fazie, w przeciwnym razie 
mogą powstać przebarwienia wynikające z nierównomiernego rozprowadzenia barwnika w cieście 
akrylowym. Podczas wygniatania ciasta ręce (rękawiczki) nie mogą być wilgotne oraz nie mogą być 
posmarowane substancjami obcymi takimi jak kremy kosmetyczne, talk itp.
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Nakładanie na model: Wilgotne ciasto akrylowe nałożyć na model i uformować aparat. Jeśli ciasto jest 
zbyt suche zwilżyć przygotowanym wcześniej roztworem roboczym.

I. Polimeryzacja (Villacryl Ortho)
Model gipsowy z uformowanym aparatem ortodontycznym umieścić w polimeryzatorze ciśnieniowym 
gipsem do góry i polimeryzować w wodzie o temperaturze 50-60°C pod ciśnieniem 2 bar przez  
minimum 20 min.

II. Polimeryzacja (Villacryl Ortho Mix)
Model gipsowy z uformowanym aparatem ortodontycznym umieścić w polimeryzatorze ciśnieniowym 
gipsem do góry i polimeryzować w wodzie o temperaturze 45-55°C pod ciśnieniem 2 bar przez  
minimum 20 min.

Zawartość resztkowa monomeru: < 3% wag.
Zmniejszenie zawartości monomeru resztkowego można osiągnąć przez przedłużenie czasu 
polimeryzacji w w/w warunkach. Wskazane jest też moczenie aparatu w wodzie w pierwszych trzech 
dniach stosowania w chwilach wolnych od użytkowania.

Obróbka aparatu
Stosować obróbkę metodą standardową. Polerowanie pumeksem i przy użyciu pasty polerskiej firmy 
Zhermapol. 

Korekty i naprawy: Korekty i naprawy uszkodzonego elementu akrylowego aparatu ortodontycznego 
mogą być wykonywane przy pomocy masy Villacryl Ortho/Villacryl Ortho Mix po uprzednim 
zwilżeniu płynem elementu korygowanego lub reperowanego.

Informacje dla dentystów
Istnieje możliwość przeniesienia infekcji. 
Każdy aparat należy umyć i zdezynfekować przed umieszczeniem w jamie ustnej. 
Do higieny aparatu można stosować popularne i ogólnie dostępne środki czyszczące do protez 
dentystycznych, mydła oraz pasty do zębów. 
Zaleca się także używanie myjki ultradźwiękowej. 

Przechowywanie i postępowanie z wyrobem
Płyn oraz koncentraty barwne są wrażliwe na temperaturę i promieniowanie UV, pod wpływem których 
może wystąpić niekontrolowana reakcja polimeryzacji. 
Składniki wyrobu przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w ciemnym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, w temperaturze 5-25°C w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Uwaga!
Materiał do stosowania wyłącznie w pracowniach techniczno-dentystycznych. 
Instrukcje pisemne, słowne oraz informacje przekazywane w czasie prezentacji przez producenta 
wynikają z aktualnego poziomu techniki dentystycznej i technologii. Należy traktować je 
jako informacje obowiązujące. Informacje uzyskane od osób trzecich (ze względu na różny poziom 
ich uprawnień) nie zwalniają użytkownika od osobistego sprawdzenia czy preparat nadaje się 
do określonego przeznaczenia. Ponieważ jego stosowanie odbywa się bez możliwości kontroli ze strony 
producenta ogranicza to odpowiedzialność wytwórcy do wartości dostarczonego materiału.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy Zhermapol można uzyskać pod 
numerem tel.: +48 602 701 001.

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.

Zhermapol Sp. z o.o. posiada System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 / 
ISO 13485 certyfikowany przez Jednostkę Notyfikowaną 0120, SGS United Kingdom Ltd, Systems 
and Services Certification. Wyrób oznakowany jest znakiem CE zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC.

Zagrożenia i przeciwdziałanie
Informacje dla techników dentystycznych
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczna skóry.
H335 Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
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. 
P302+P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Płyn oraz koncentraty barwne (zawierają metakrylan metylu) są łatwopalne, temperatura zapłonu 
+10°C. 
Trzymać z dala od źródeł ognia i promieniowania. 
Podczas pracy z materiałem nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu. 
Należy unikać wdychania par płynu i koncentratów barwnych, bezpośredniego kontaktu składników 
wyrobu oraz wilgotnego ciasta akrylowego ze skórą i oczami. 
Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
Stosować wentylację stanowiskową. 
W razie kontaktu proszku akrylowego lub płynu z oczami przemyć je wodą i skonsultować się 
z lekarzem. 
Miejsca kontaktu skóry ze składnikiem wyrobu lub wilgotnym ciastem akrylowym dokładnie umyć 
wodą i mydłem. 
W razie przypadkowego spożycia składnika wyrobu natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
Szkodliwy dla środowiska. Nie wylewać płynu do kanalizacji.

Nie używać wyrobu po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu handlowym i etykietach 
składników wyrobu.

Postępowanie z odpadami
Usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 
Opakowania kartonowe, etykiety, instrukcje - możliwość recyklingu, usuwać jako odpad komunalny 
nie stanowiący zagrożenia. 
Składnik proszkowy oraz opakowanie po proszku nie są odpadami niebezpiecznymi. 
Usuwać jako odpad komunalny nie stanowiący zagrożenia. 
W przypadku opakowania możliwość recyklingu. 
Płyn oraz opakowanie po płynie - odpad niebezpieczny. 
Przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. 


