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INTERVIEW – FILL-UP!

Tandartsen hebben lang uitgeke-

ken naar een materiaal dat economisch 

te verwerken is en binnen de klassieke 

vultherapie betrouwbare restauraties 

oplevert voor grote caviteiten. Idealiter 

zou een modern materiaal het gebits-

element van binnen moeten stabilise-

ren, met name in het posteriorgebied, 

het gebied dat vooral blootstaat aan 

kauwkrachten. Door het wegvallen 

van verschillende tussenstappen ver-

minderen de foutmarges en wordt 

waardevolle behandeltijd bespaard.  

Hannes Kramer, Country Sales Manager 

bezocht onze redactie voor een inter-

view.

Er zijn inmiddels al verschillende bulk-

fillcomposieten op de markt. Waarom 

wordt COLTENE ‘Fill-Up!’ nu pas geïntro-

duceerd? 

Hannes Kramer: COLTENE heeft het 

thema bulkvulmaterialen voorzichtig wil-

len benaderen. De klinische en techni-

sche vereisten die aan dergelijke mate-

rialen worden gesteld zijn immers heel 

hoog. Wij hebben in samenwerking met 

verschillende universiteiten een product 

ontwikkeld waarmee de behandeling zo 

goed en betrouwbaar mogelijk kan wor-

den uitgevoerd. Verder is Fill-Up! een in-

novatie die werkelijk de naam bulkvulma-

teriaal mag dragen.

Wat is het verschil met andere bulkfill-

composieten?

H. K.: Voor de bulkvulmaterialen die 

nu verkrijgbaar zijn, geldt een laagdikte 

van maximaal 5 mm. Daarnaast is voor de 

meeste producten een afdeklaag nodig 

van een modelleerbaar composietmate-

riaal. Maar bulkfill houdt in dat de hele 

caviteit echt in één keer wordt gevuld.  

Fill-Up! kan die claim ook echt waarma-

ken. Als gevolg van de duale uitharding, 

kunnen caviteiten tot een diepte van  

10 mm in één stap worden behandeld. 

Gezien de grote mechanische stabiliteit 

in het occlusale gebied, is een afdeklaag 

niet noodzakelijk, maar kan om estheti-

sche of functionele redenen wel worden 

toegepast.

Zo gezien is de duale uitharding dus het 

belangrijkste kenmerk van het nieuwe 

materiaal? 

H. K.: Precies! Bij een onvoldoende 

lichtintensiteit bestaat er bij een zuiver 

lichtuithardend bulkvulmateriaal het ri-

sico dat bepaalde gebieden niet poly-

meriseren, wat tot post-operatieve ge-

voeligheid kan leiden. Fill-Up! geeft de 

gebruiker de zekerheid dat de hele vul-

ling consistent, door en door polyme-

riseert. Door het grote percentage mi-

crovulmaterialen heeft Fill-Up! optimale 

mechanische eigenschappen en is daar-

naast heel esthetisch. Dit is bij lichtuit-

hardende bulkvulmaterialen niet moge-

lijk, aangezien het licht er niet voldoende 

in zou kunnen doordringen. Daarom zijn 

die materialen heel translucent, wat voor 

restauraties in natuurlijke gebitselemen-

ten niet wenselijk is.

Is Fill-Up!-composiet modelleerbaar?

H. K.: Nee, het materiaal biedt juist 

grote stabiliteit en is dus niet geschikt om 

te modelleren. Het heeft in plaats daarvan 

Vullingen in een stap, met Fill-Up!™

Met het nieuwe duaal uithardende composiet Fill-Up! kan het vullen van caviteiten nog eenvoudiger en sneller.    
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Hannes Kramer, landelijk salesmanager bij COLTENE, beantwoordt 
vragen over Fill-Up! op de redactie van de Zahn Zeitung Schweiz 
(Tandenkrant van Zwitserland).

Fill-Up! werd voor het eerst gepresenteerd tijdens het Schmerz- 
symposium (Pain Symposium) in Zürich, een symposium over pijn  
en pijnbestrijding.
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een aantal voordelen die een modelleer-

bare composiet niet kan bieden.

Zoals bijvoorbeeld?

H. K.: Fill-Up! heeft goede vloei-eigen-

schappen en geeft daardoor goede be-

vochtiging van en adaptatie aan de wan-

den en randen van de caviteit die met 

adhesief zijn behandeld. Hierdoor wordt 

de primaire randaansluiting sterk verbe-

terd. 

Wat kunt u ons vertellen over de krimp-

belasting die met de bulkfilltechniek ge-

paard gaat?

H. K.: Onze materiaalcombinatie van 

adhesief en bulkfillcomposiet is zo ge-

kozen dat krimp in de richting van de 

wand van de caviteit mogelijk is. In com-

binatie met een geleidelijke chemische 

uitharding ontstaat daardoor een opti-

maal polymerisatieproces dat weinig be-

lasting geeft.

Het product is verkrijgbaar in een uni-

versele kleurtint die tussen A2 en A3 in 

ligt. Is dit een juiste esthetische keuze? 

H. K.: Dat is het zeker. Het is voor pati-

enten een betaalbare restauratie die maar 

weinig tijd kost. Door het kiezen van een 

universele kleur vervalt de kleurselectie. 

Daarom wordt Fill-Up! gebruikt in het 

posteriorgebied en valt daarom buiten 

de esthetische zone. En als het echt no-

dig is, kan er altijd nog een extra afdeklaag 

worden aangebracht met een ander ma-

teriaal. Ik denk echter dat esthetiek voor 

de betreffende patiëntendoelgroep een 

lagere prioriteit heeft.

Voor welke patiëntendoelgroep wordt 

Fill-Up! in de tandartspraktijk gebruikt?

 H. K.: Bij patiënten waar tijd een be-

langrijke factor is, zoals kinderen, oude-

ren en gehandicapten of bij patiënten 

met een beperkt budget. Soms vraagt 

de klinische situatie om het gebruik van 

een dergelijk product: diepe caviteiten 

die lichtuitharding vrijwel onmogelijk ma-

ken, diepe ondersnijdingen of gebieden 

die moeilijk toegankelijk zijn, zoals 18, 28, 

38 en 48. Voor kleinere caviteiten heeft 

het vloeibare composiet als extra voor-

deel dat er een minimaal invasieve res-

tauratie kan worden gemaakt die de ge-

bitsstructuur niet aantast, een toepassing 

die met een modelleerbaar composiet 

niet mogelijk zou zijn.

Wanneer zullen de eerste onderzoeks-

resultaten over Fill- Up! beschikbaar ko-

men?

H. K.: Al bij de introductie van het 

nieuwe product waren er enkele onder-

zoeksresultaten beschikbaar, met name 

over de randadaptatie na kauwbelasting, 

de ruwte van het oppervlak en de po-

lymerisatiediepte. Onderzoeken waaruit 

ook gebleken is dat met Fill-Up! een vul-

behandeling met één enkele laag echt 

mogelijk is. – en zonder compromissen 

te hoeven aangaan.


