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Ποικίλες δυνατότητες εφαρμογής: 
Η μεσαίου ιξώδους, διπλού πολυμερισμού σύνθε-
τη ρητίνη μαζικής πλήρωσης έχει αναπτυχθεί για 
εκείνες τις ενδείξεις που απαιτούν ταχεία, αισθητική 
αποκατάσταση στο χρώμα του δοντιού. 
Το Fill-Up!cείναι κατάλληλο για την τεχνική μα-
ζικής πλήρωσης (bulk fill) στην οπίσθια περιοχή 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μονό στρώμα 
οποιουδήποτε βάθους. Ο επιφανειακός φωτοπο-

Κατευθείαν στο στόχο σημείο προς σημείο

Το Fill-Up! ενδείκνυται για:

– Κοιλότητες Ομάδας I και II
– Επικάλυψη κοιλοτήτων
– Ανασυστάσεις κολοβωμάτων

λυμερισμός για μόνο 5 δευτερόλεπτα μπορεί να 
ολοκληρώσει την αποκατάσταση χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη για ανώτερο στρώμα.
 
Μία απόχρωση για όλες τις περιπτώσεις: 
Χάρη στο αποτέλεσμα χαμαιλέοντα, η γενική από-
χρωση μεταξύ των επιπέδων VITA™ A2–A3 προ-
σαρμόζεται τέλεια σε κάθε περίπτωση, εξοικονο-
μώντας χρόνο στη διαχείριση των αποχρώσεων.

Σε τέλεια αλληλεπίδραση με το ParaBond –τον 
συγκολλητικό παράγοντα για βελτιστοποιημένη 
σφράγιση των ορίων– παρουσιάζεται ως ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα για όλες τις καθημερινές πε-
ριπτώσεις αποκατάστασης στο οδοντιατρείο.

Μόνο ένα βήμα μακριά από το τέλειο αποτέλεσμα

Όλα σε ένα

ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Fill-Up!™

Βαθύ. Γρήγορο. Τέλειο.
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ONE COAT 7 UNIVERSAL

Φωτοπολυμεριζομενο συγκολλητικο 
ενοσ συστατικου γενικησχρησησ

60019539  ONE COAT 7 UNIVERSAL   
 Ανταλλακτικό
1 × 5 ml    One Coat 7 Universal

ParaBond

Χημικά πολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα

7493  ParaBond Adhesive A & B Refill
1 × 3 ml  ParaBond Adhesive A
1 × 3 ml  ParaBond Adhesive B

Fill-Up!™ 

Διπλού πολυμερισμού σύνθετη ρητίνη 
μαζικής πλήρωσης

60019342  Fill-Up! Intro Kit
2 × 4,5 g Fill-Up! Universal
1 × 2,5 ml Etchant Gel S
2 × 3 ml  ParaBond Adhesive A & B
6 ×  Mixing Tip Short Super Fine
8 ×  Mixing Tip Short Fine

60019973  Fill-Up! Intro Kit with 
 ONE COAT 7 UNIVERSAL
2 × 4,5 g  Fill-Up! Universal
1 × 5 ml  One Coat 7 Universal
1 × 3 ml  One Coat 7.0 Activator
6 ×  Mixing Tip Short Super Fine
8 ×  Mixing Tip Short Fine

60019355  Fill-Up! Economy Kit
5 × 4,5 g  Fill-Up! Universal
15 ×  Mixing Tip Short Super Fine
20 ×  Mixing Tip Short Fine

60019341  Fill-Up! Refill
1 × 4,5 g  Fill-Up! Universal
3 ×  Mixing Tip Short Super Fine
4 ×  Mixing Tip Short Fine
 
6747  Mixing Tip Short Super Fine
40 ×  Ρύγχος ανάμειξης, 0 1 mm
 
6759  Mixing Tip Short Fine
40 × Ρύγχος ανάμειξης, 0 1.8 mm

Πληροφορίες παραγγελιών

One Coat 7.0 Activator

Ενεργοποίτης που προσφέρεται για 
χρήση με χημικώς πολυμεριζόμενα 
υλικά και σε  διπλού πολυμερισμού.

7054  One Coat 7.0 Activator
1 × 3 ml  One Coat 7.0 Activator

Etchant Gel S

Το απόλυτο αδροποιητικό ζελ

7373  Etchant Gel S Kit
2 × 2,5 ml   Σύριγγες
20 ×    Βελόνες εφαρμογής
 
7876  Βελόνες εφαρμογής
20 ×   μαύρο



Tetric EC BF IVA *

SYNERGY D6 Dentin A2 / B2 

SDR Universal *

Re
m

ai
ni

ng
 lig

hg
t i

nt
en

sit
y i

n 
%

Layer thickness of composite in mm

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
0 1 2 3 4 5 

Light absorption ¹

0.02

0.015

0.01

0.005

0
 1000800600

Fill-Up! 10“ LC

Fill-Up! chem.

SDR 20“ LC *
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Δύο που συνεργάζονται  
τέλεια μεταξύ τους

Εγγυημένος βαθύς ομοιό-
μορφος πολυμερισμός
Ανεξάρτητα από το πάχος στρώματος, χάρη στην ιδιότητα 
φωτοπολυμερισμού και χημικού πολυμερισμού του Fill-Up!, 
ο αξιόπιστος πολυμερισμός είναι εγγυημένος. 

Τα συμβατικά φωτοπολυμεριζόμενα υλικά μαζικής πλήρω-
σης μπορούν να εφαρμοστούν σε στρώματα μέγ. πάχους 
4–5 mm. Οι μετρήσεις φωτεινής έντασης καταδεικνύουν ότι 
ήδη πάνω από ένα πάχος στρώματος μόλις 1 mm, η διείσδυ-
ση του φωτός μειώνεται δραστικά. Ο αξιόπιστος βαθύς πολυ-
μερισμός δεν είναι επομένως πάντα εγγυημένος, γεγονός το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μετεγχειρητικές ευαισθησίες.

Για γρήγορα αποτελέσματα 
για τα οποία μπορείτε πάντα να υπερηφανεύεστε

Το Fill-Up! και το συγκολλητικό σύστημα 
ParaBond ταιριάζουν τέλεια μεταξύ τους. Το 
ParaBond επιταχύνει τον πολυμερισμό στα όρια 
της κοιλότητας, βελτιστοποιώντας τη σφράγιση 
των ορίων της έμφραξης. Αυτό αποτρέπει ειδικά 
το σχηματισμό οριακών διάκενων και δευτερογε-
νούς τερηδόνας. 

Τα αποτελέσματα ερευνών του Πανεπιστημί-
ου της Γενεύης πιστοποιούν τις βέλτιστες τιμές 
σφράγισης ορίων για το Fill-Up! πριν και μετά 
από προσομείωση μάσησης (θερμο-μηχανική 
εναλλαγή).

Προσαρμόστε και στιλβώστε την έμφραξηΕφαρμογή σε ένα και μόνο βήμα Φωτοπολυμερίστε για 5 δευτερόλεπτα ή περιμένε-
τε για τη χημική σκλήρυνση

Τελικό αποτέλεσμα

Μέτρο ελαστικότητας ...........................................  7.260 MPa

Αντοχή σε κάμψη .......................................................  109 MPa

Ρόφηση νερού .......................................................  19 µg/mm3

Υδατοδιαλυτότητα ..............................................  0,7 µg/mm3

Ακτινοσκιερότητα .....................................................  2  mm AI

Σκληρότητα Vickers .......................................................  51 HV

Ογκομετρική συστολή (σύμφ. με Watts)   ........................  3,3 %

Αντοχή στη συμπίεση ...............................................  289 MPa

Μέγεθος Ø σωματιδίων υλικού πλήρωσης ................2 µm

Περιεκτικότητα σε υλικό πλήρωσης κατά βάρος ..... 65 %

Περιεκτικότητα σε υλικό πλήρωσης κατ' όγκο ......... 49 %

Πυκνότητα ..................................................................  1,8 g/cm3

Χρόνος εργασίας.............................................................. 1 min

Χρόνος σκλήρυνσης (μη συμπερ. του χρόνου εργασίας) 2 λεπτά

Τέλειες λεπτομέρειες 
1

1,6

1.4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
Fill-Up! SYNERGY D6 Tetric EC BF *

DIATECH Comprepol Plus / Composhine Plus 
(2-Step)

3M ESPE SofLex *
(4-Step)

DIATECH SwissFlex
(4-Step)

x-tra fil * Ketac Molar *
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Επιφανειακή τραχύτητα μετά τη στίλβωση ⁵

Σύνθεση:    
• Οδοντιατρική ύαλος • Άμορφο πυριτικό οξύ
• Μεθακρυλικοί εστέρες  • Οξείδιο του ψευδαργύρου

Οι μεγάλες κοιλότητες που γεμίζονται με μόνο ένα 
στρώμα υπόκεινται σε υψηλές δυνάμεις συστολής 
στον πολυμερισμό με φως. Ωστόσο, ο χημικός πο-
λυμερισμός προχωρεί πολύ πιο ήπια (βλ. γραφικό). 

Και, αν η ταχύτητα είναι ουσιαστικής σημασίας, το 
Fill-Up! μπορεί να πολυμεριστεί για σύντομο χρονι-
κό διάστημα με φως. Η αποκατάσταση μπορεί στη 
συνέχεια να ολοκληρωθεί αμέσως, ενώ οι βαθύ-
τερες περιοχές πολυμερίζονται μεταγενέστερα με 
χημικό τρόπο.

Ήπια και σίγουρα στο 
βάθος

Το Fill-Up! στιλβώνεται εύκολα σε υψηλή στιλ-
πνότητα. Οι μελέτες επιβεβαιώνουν τα εξαιρετικά 
αποτελέσματα στίλβωσης σε συνδυασμό με το σύ-
στημα στίλβωσης 2 βημάτων DIATECH Comprepol 
Plus / Composhine Plus και το σύστημα 4 βημάτων 
DIATECH SwissFlex. 

Το Fill-Up! έδειξε πολύ χαμηλή επιφανειακή τραχύ-
τητα μετά τη στίλβωση, η οποία είναι συγκρίσιμη με 
τις φωτοπολυμεριζόμενες σύνθετες ρητίνες.

Με υψηλή στιλπνότητα

Βαθύ

Γρήγορο

• Απεριόριστο πάχος στρώματος της έμφραξης,  
καθώς το Fill-Up! είναι διπλού πολυμερισμού

• Εγγυημένος πλήρης πολυμερισμός  
ακόμη και σε πολύ βαθιές κοιλότητες

• Είναι δυνατή η άμεση κατασκευή της έμφραξης, 
καθώς το Fill-Up! πολυμερίζεται με φως για μόλις 
5 δευτερόλεπτα

• Δεν είναι απαραίτητο ανώτερο στρώμα χάρη 
στις εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες

• Γενική απόχρωση (VITA™ A2–A3) με  
εξαιρετικές ιδιότητες αυτο-εναρμόνισης

• Γρήγορη και απλή εφαρμογή 
με σύριγγα αυτόματης ανάμειξης

Τέλειο • Ελάχιστη τάση συστολής

• Βέλτιστη σφράγιση των ορίων με τον αντίστοιχο 
συγκολλητικό παράγοντα ParaBond

• Εύκολη στίλβωση υψηλής στιλπνότητας

• Ελκυστική αισθητική κάτω από όλες 
τις συνθήκες φωτισμού χάρη στο φθορισμό

• Περιέχει αντιβακτηριακό οξείδιο του  
ψευδαργύρου 

Απορρόφηση φωτός από τις σύνθετες ρητίνες 1

Ανάπτυξη τάσης συστολής κατά τον πολυμερισμό 1
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Συγκόλληση
Syntac Classic Optibond FL ParaBond ONE COAT 7 

UNIVERSAL

Τεχνική στρωμάτων
Στρώμα 2 mm Bulk 4+2 1 στρώμα

Οριακή εφαρμογή πριν και μετά την 
προσομοίωση μάσησης ² ³ ⁴

Πριν τη φόρτωση Μετά τη φόρτωση

Fill-Up! με
ONE COAT 7
UNIVERSAL

Fill-Up! /
SYNERGY D6 

με
ParaBond

Fill-Up! 
με

ParaBond

Tetric Ceram * Ceram-X */
Ceram-X

Venus BF */
Venus 

Diamond *

Tetric EC BF */
Tetric Evo
Ceram *

Surefill SDR */
Ceram-X

Sonic Fill */
Sonic Fill
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