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Aplicabilitate variată: 
Compozitul de obturare în masă, cu polimerizare 
dublă şi viscozitate medie a fost dezvoltat pentru 
acele indicaţii care necesită o restaurare rapidă, es-
tetică şi corespunzătoare culorii dintelui. 
Fill-Up! este adecvat pentru tehnica de obturare 
în masă în regiunea posterioară şi poate fi aplicat 
într-un singur strat de orice grosime. Fotopolime-
rizarea suprafeţei timp de numai 5 s poate finisa 
restaurarea fără necesitatea unui strat superior. 

Fiecare proprietate o lovitură directă

Fill-Up! este indicat pentru:

– Cavităţile de clasa I şi II
– Căptuşirea cavităţilor
– Restaurări cu bonturi

O nuanţă pentru fiecare caz: 
Datorită efectului cameleonic, nuanţa universală 
între nivelurile VITA™ A2–A3 se adaptează perfect 
la fiecare situaţie şi economiseşte timpul de gesti-
onare a nuanţelor.

Interacţionând perfect cu ParaBond – agentul 
adeziv pentru o sigilare marginală optimizată – se 
prezintă ca un sistem complet pentru situaţiile re-
staurative cotidiene din cabinetul dentar.

Doar la un singur pas de rezultatul perfect

Drept la ţintă

COMPOZIT DE OBTURARE ÎN MASĂ, CU POLIMERIZARE DUBLĂ

Fill-Up!™

Profund. Rapid. Perfect.
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ONE COAT 7 UNIVERSAL

Adeziv universal fotopolimerizabil 
monocomponent

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

ParaBond

Sistem adeziv cu polimerizare chimică

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

Fill-Up!™ 

Compozit de obturare în masă,  
cu polimerizare dublă

60019342  Fill-Up! Intro Kit
2 × 4,5 g Fill-Up! Universal
1 × 2,5 ml Etchant Gel S
2 × 3 ml  Adeziv ParaBond A & B
6 ×  Canule de amestecare scurte,  
 foarte fine
8 ×  Canule de amestecare scurte, fine

60019973  Fill-Up! Intro Kit cu 
 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 ×  Canule de amestecare scurte,  
 foarte fine
8 ×  Canule de amestecare scurte, fine

60019355  Fill-Up! Economy Kit
5 × 4,5 g  Fill-Up! Universal
15 ×  Canule de amestecare scurte,  
 foarte fine
20 ×  Canule de amestecare scurte, fine

60019341  Fill-Up! Refill
1 × 4,5 g  Fill-Up! Universal
3 ×  Canule de amestecare scurte,  
 foarte fine
4 ×  Canule de amestecare scurte, fine
 
6747  Canule de amestecare scurte,  
 foarte fine
40 ×  Canule de amestecare, 0 1 mm
 
6759  Canule de amestecare scurte,  
 fine
40 × Canule de amestecare, 0 1,8 mm

Informaţii despre comandă

One Coat 7.0 Activator

Activator pentru a asigura utilizarea 
cu materiale cu priză chimică si duală

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

Etchant Gel S

Gel demineralizant ultimativ

7373  Etchant Gel S Kit
2 × 2,5 ml   Seringi
20 ×   Ace de aplicare
 
7876  Ace de aplicare
20 ×   negru



Tetric EC BF IVA *

SYNERGY D6 Dentin A2 / B2 

SDR Universal *
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Fill-Up! 10“ LC

Fill-Up! chem.

SDR 20“ LC *
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Shrinkage stress development at curing ¹

Două componente 
care conlucrează  
perfect

Polimerizare uniformă  
şi profundă garantată
Indiferent de grosimea stratului care se aplică, datorită  
fotopolimerizării şi proprietăţii de polimerizare chimică a 
 Fill-Up!, polimerizarea fiabilă este garantată. 

Materialele de obturare în masă cu fotopolimerizare conven-
ţională pot fi aplicate în straturi de max. 4-5 mm. Măsurăto-
rile intensităţii luminii demonstrează că deja la o grosime a 
stratului ce depășește numai 1 mm, penetrarea luminii scade 
drastic. O polimerizare fiabilă de profunzime nu este, prin 
urmare, garantată întotdeauna, lucru care poate duce la sen-
sibilităţi postoperatorii.

Pentru rezultate rapide, cu  
care vă puteţi mândri oricând

Fill-Up! şi sistemul adeziv ParaBond se potrivesc 
perfect. ParaBond accelerează polimerizarea la 
marginile cavităţii, lucru care optimizează sigila-
rea marginală a obturaţiei. Acest lucru previne, 
în mod specific, formarea de goluri marginale şi 
carii secundare. 

Rezultatele studiilor efectuate de Universitatea 
din Geneva atestă faptul că Fill-Up! are cele mai 
bune valori de sigilare marginală înainte şi după 
simularea masticaţiei (ciclare termomecanică).

Adaptaţi şi lustruiţi obturaţiaAplicare într-o singură etapă Fotopolimerizaţi timp de 5 s sau aşteptaţi priza 
chimică

Rezultat final

Modul de încovoiere ....................... 7,260 MPa
Rezistenţă la încovoiere .................... 109 MPa
Sorbţie de apă ................................. 19 µg/mm3

Solubilitate în apă .........................  0,7 µg/mm3

Radioopacitate .....................................2  mm AI
Duritate Vickers ........................................ 51 HV
Contracţie volumetrică (conform Watts) ..... 3,3 %
Rezistenţă la compresiune ............... 289 MPa

Ø particulelor de umplere .......................2 µm
Conţinut de umplere în funcţie  
de greutate .................................................. 65 %
Conţinut de umplere în funcţie  
de volum  ...................................................... 49 %
Densitate .............................................  1,8 g/cm3

Timp de lucru ............................................  1 min
Timp de priză (nu include timpul de lucru) ..... 2 min

Detalii perfecte 1
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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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Asperitatea suprafeţei după lustruire ⁵

Compoziţie:    
• Sticlă stomatologică • Acid silicic amorf
• Metacrilaţi  • Oxid de zinc

Cavităţile mari care sunt obturate cu un singur strat 
sunt supuse unor forţe de contracţie ridicate la foto-
polimerizare. Totuşi, polimerizarea chimică se des-
fășoară mult mai delicat (consultaţi graficul). 

Iar dacă viteza este importantă, Fill-Up! poate fi fo-
topolimerizat în timp scurt. Apoi, restauraţia poate 
fi finalizată imediat, în timp ce regiunile mai profun-
de polimerizează chimic mai târziu.

Delicat şi sigur în  
profunzime

Fill-Up! se lustruieşte fără efort până la strălucire. 
Studiile confirmă rezultatele superbe ale lustruirii 
împreună cu sistemul de lustruire în 2 paşi DIATECH 
Comprepol Plus / Compo shine Plus şi cu sistemul în 
4 paşi DIATECH Swiss Flex. 

Fill-Up! a dat dovadă de rugozitate foarte redusă 
a suprafeţei după lustruire, lucru comparabil cu 
materialele compozite fotopolimerizabile.

Luciu puternic inclus

Profund

Rapid

• Grosime nelimitată a stratului obturaţiei, 
întrucât Fill-Up! polimerizează dublu

• Polimerizare completă garantată, chiar şi în 
cazul cavităţilor foarte profunde

• Confecţionarea obturaţiei se poate efectua  
imediat, întrucât Fill-Up! fotopolimerizează în 
doar 5 s

• Datorită proprietăţilor mecanice excepţionale,  
nu este necesar un strat superior

• O nuanţă universală (VITA™ A2–A3) cu proprietăţi 
excelente de auto-combinare

• Rapid şi simplu de aplicat cu ajutorul seringii cu 
auto-amestecare

Perfect • Stres de contracţie minim

• Sigilare marginală optimă cu agentul adeziv  
ParaBond corespunzător

• Uşor de lustruit până la un luciu puternic

• Estetică atrăgătoare în toate condiţiile de  
iluminare, datorită fluorescenţei

• Conţine oxid de zinc antibacterian 

Absorbţia luminii în funcţie de materialul 
compozit 1

Dezvoltarea stresului de contracţie la polimerizare 1
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Grosimea stratului de material compozit în mm

Timpul în s
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Tetric Ceram * Ceram-X */

Ceram-X
Venus BF */

Venus 
Diamond *

Tetric EC BF */
Tetric Evo
Ceram *

Surefill SDR */
Ceram-X

Sonic Fill */
Sonic Fill

Fill-Up! /
SYNERGY D6 

cu 
ParaBond

Fill-Up! 
cu 

ParaBond
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Adeziune
Syntac Classic Optibond FL ParaBond ONE COAT 7 

UNIVERSAL

Tehnică de stratificare
Strat de 2 mm Bulk 4+2 1 strat

Fill-Up! cu 
ONE COAT 7
UNIVERSAL

Adaptare marginală înainte și după 
simularea mestecării ² ³ ⁴

Înaintea 
încărcăturii

După 
încărcătură


