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БЕКІТІЛГЕН 
 

Медициналық мақсаттағы бұйымды қолдану жөнінде 

тұтынушыға арналған нұсқаулық 

 

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы   
Ыстықтай қататын тіс қаптамалары мен көпіртәрізді протездерді дайындауға 

арналған Villacryl STC Hot полимерлік материалы жинақта  

 

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы:  
1. 20г кішкентай банкідегі дентин, түстері:  А2, А3, А3.5, А4, В2, С2 – 4дана. 

2. 40г кішкентай банкідегі дентин, түстері: А1, В1, С4, D2 – 6 дана. 

3. 20г кішкентай банкідегі эмаль, түстері E1, E2, E3, E4 – 4 дана. 

4. 200мл мономер сұйықтығы  – 1 банкі  

5. Жиынтықтағы Villacryl Opaker: 7г кішкентай банкідегі ұнтақ, түрлі-түсті – 

4дана; 12мл құтыдағы праймер; 12мл құтыдағы сұйықтық – 2 дана. 

6. Қосымша жинақ: кішкентай банкідегі дентин ұнтақ 80г; 40мл құтыдағы 

сұйықтық, түстері А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, С2, D2 

7. Кішкентай банкідегі эмаль ұнтақ 30г, түстері Е1, Е2, Е3, Е4 

 

Сипаттамасы: Ыстықтай полимеризацияланатын акрилді материал  

Түстері: А1, А2, А3, А3.5, А4,В1, В2, С2, С4, D2 

Эмаль: E1, E2, E3, E4 

 

Құрамы: 

Ұнтақ: акрилді полимер, түрлі-түсті пигменттер 

Сұйықтық: акрилаттық  мономерлер. 

 

Қолданылу саласы:  

Ортопедиялық стоматология. Тіс қаптамалары мен алынбайтын тіс 

протездерінің қаптауыштарын дайындауға арналған. 

 

Қолдану тәсілі:  

Алдын-ала дайындау 

Дәстүрлі әдіспен қаптаманың немесе көпірдің металл каркасын дайындаңыз. 

Конструкцияны жылтыратқаннан кейін қаптауға арналған фрагменттерін 

грануляциясы 250 мкм, 4-6 бар қысымда құм ағынымен (алюминий тотығы) 

өңдеңіз және реконструкцияланатын тіс түсінің бірінші қабатын құрайтын 

Villacryl Opaker материалының көмегімен бүркемелеңіз. Қажет болса 



өзгеше түс алу үшін Opaker ұнтақтарын араластырыңыз. Дайындалған 

конструкцияны пішінделген балауыздан жасалған жұмыс  моделіне салыңыз 

және болашақтағы қаптауыштардың үлгілерін жасаңыз. Дағдылы тәсілмен 

балауызды  акрилге алмастыруды жүргізіңіз. Қаптамалар мен көпірлерді 

дайындауға арналған полимеризациялайтын кюветаның төменгі бөлігіне 

конструкцияның металл бөлігін бет жағы ашық қалатындай қылып, екінші 

класты гипспен (Stodent II ұсынылады) гипстеңіз. Гипс толық қатқаннан 

кейін беткейін гипс-гипс изоляторымен оқшаулаңыз. Сосын кюветаның 

екінші бөлігін, контрформаны кигізіңіз және дәл осы жолмен оны  екінші 

класты гипспен толырыңыз. 20 минуттан соң, гипс жеткілікті қатайғаннан 

кейін, кюветаны ашыңыз, балауызды ыстық сумен булаңыз және беткейін 

гипс-акрил (мысалы, Изо-Сол) изоляторымен оқшаулаңыз. Кювета 20°С-ге 

жуық бөлме температурасына дейін салқындаған соң, акрилді қалыпты 

салуға кірісіңіз. 

Дозасы және араластыру   

Шыны ыдысқа мономердің сәйкесінше мөлшерін құйыңыз, түсі сәйкесінше 

ұнтақты (дентинді) қаныққанға дейін қосыңыз және мұқият араластырыңыз. 

Қажет болса қолайлы дара түс алынуы үшін, дентин ұнтақтарын 

араластырыңыз. 2 минуттан соң екінші ыдысқа  мономердің сәйкесінше 

мөлшерін құйыңыз және эмаль ұнтағын қосыңыз, сосын мұқият 

араластырыңыз. Ыдыстарды тығыздап жабыңыз. Біраз уақыттан кейін 

пластмасса қалыптың дайындығын бақылап қойыңыз. Қолдарыңызды қорғау 

үшін полиэтиленнен жасалған қорғағыш қолғаптарды киіңіз.  

Қаттау  

5-6 минуттан кейін полиэтиленнен жасалған қорғағыш қолғаптарды қолдана 

отырып, қолыңыздағы дентинді бөлігін мұқият салыңыз. Қоймалжыңды 

қалыпқа салыңыз және полиэтилен фольгамен жауып қойыңыз, кюветаны 

жинақтаңыз және преске бастырыңыз. Кювета шеттері толық біріккенге 

дейін сақ болып престеңіз. Кюветаны пресс астынан суырып алып, 

фольгасын шешіңіз, үшкір құралмен дентин бөлігін кесілетін шетіне қарай 

қиғаштап кесіңіз. Кесілген акрилдің орнына алдын-ала дайындалған эмальді 

жағыңыз, фольгасын қайта салыңыз және кюветаны 3000 кг қысымға дейін 

престеңіз.  Кюветаны ашыңыз және дентиндік бөлігінің эмальға ауысуының 

дұрыстығын тексеріңіз. Акрил бүйірлеріндегі артық сығымдалғандарды алып 

тастаңыз, кюветаны фольгасыз жинап алыңыз және 3000 кг қысымға дейін 

қайта престеңіз. 10 минуттан соң кюветаны пресс астынан суырып алыңыз 

және полимеризациялаушы жақтауда сығыңыз. 

Полимеризациялау 

Жақтауы бар кюветаны температурасы 80-90°С суға салу және 30 минут 

бойы қайнатыңыз.  

Өңдеу  

Бөлме температурасына дейін салқындатқан соң, кюветасын ашыңыз және 

оны гипстен босатыңыз Стандартты әдіспен өңдеңіз және жылтыратыңыз. 

 

 



 

Ескерту: 

Жағымсыз әсері: 

Өнім компоненттеріне аллергиялық реакциялар. 

 

Қолдануға болмайтын жағдайлар: 

Қарсы көрсетілімдері жоқ. 

 

Сақтық шаралары: 

- Аллергиялық реакция туындаса, дәрігермен кеңесіңіз; 

- Көзге, тыныс мүшелеріне және теріге тиюін болдырмаңыз; 

- Жұмысты жақсы желдетілетін жерде жүргізіңіз, жергілікті желдетуді 

қолданыңыз; 

- Қорғағыш қолғаптар мен көзілдіріктерді пайдаланыңыз; 

- Өңешке түсіп кетсе, дереу дәрігер шақырыңыз; 

- Сұйықтықты құбырға төкпеңіз. 

 

Сақтау шарттары: Құрғақ, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде, +5˚С-

ден +25˚С-ге дейінгі температурада, зауыттық қаптамасында сақтаңыз. 

 

Жарамдылық мерзімі 

5 жыл 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды! 

 

Дайындаушы зауыт: 

Zhermapol Sp.z o.o. (Польша) 

Заңды мекенжайы: Аугустувка,14, 02-981 Варшава (Польша) 

 

Қазақстан аумағында шағымдарды қабылдайтын ұйым:  

«Гелий» ЖШС 

Заңды мекенжайы:  Алматы қ., Жамбыл к-сі 97  

Телефон, факс, Е-mail: +7272 920596, heliy_kz@mail.ru 

 

 


