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SAMTALE – FILL-UP!

Tandlæger har længe ledt efter 

et materiale, der ikke er dyrt at bear-

bejde, til pålidelig restaurering af store 

kaviteter i typiske fyldningsbehandlin-

ger. Ideelt skal et moderne materiale 

kunne stabilisere tanden indefra, sær-

ligt i den posteriore region, som ho-

vedsagelig er genstand for tyggekraf-

ten Endvidere reducere elimineringen 

af flere mellemliggende trin fejlmargi-

nen og sparer kostbar behandlingstid.  

Hannes Kramer, international salgschef,  

 besøgte vores redaktion til en samtale.

Adskillige bulk fill-kompositter er al-

lerede på markedet. Hvorfor bliver  

COLTENE "Fill-Up!“ først lanceret nu? 

Hannes Kramer: COLTENE har arbejdet 

med emnet bulk fill med forsigtighed. De 

kliniske og tekniske krav er ekstremt høje 

til et sådant materiale. Vi har udviklet pro-

duktet sammen med flere universiteter 

for at opnå den bedst mulige kvalitet og 

sikkerhed i behandlingen. Endvidere er 

Fill-Up! en nyhed, som i sandhed lever op 

til navnet Bulk Fill.

Hvad er forskellen i forhold til andre bulk 

fill-kompositter?

H. K.: De bulk fill-materialer, der er 

på markedet nu, er begrænset til en tyk-

kelse på maksimalt 5 mm. Desuden kræ-

ver de fleste produkter et dækningslag 

til en komposit, der kan modelleres. Men 

bulk fill betyder fyldning af kaviteten i et 

enkelt trin. Fill-Up! lever op til denne på-

stand. Som et resultat af dobbelthærdnin-

gen, muliggør det behandling af kaviteter 

af op til 10 mm's dybde i ét enkelt trin. I ly-

set af den høje mekaniske stabilitet på ok-

klusalfladerne kan et dækningslag valgfrit 

anvendes af æstetiske eller funktionelle år-

sager, men det er ikke nødvendigt.

Vil det sige, at dobbelthærdning er nøg-

len til det nye materiale? 

H. K.: Lige præcis! Hvis lyseffekten er 

utilstrækkelig, har bulk fill-materialer, der 

kun lyshærdes, risiko for at have upolyme-

riserede områder, som kan føre til hyper-

sensibilitet efter restaureringen. Fill-Up! 

giver brugeren sikkerhed for konsistent 

polymerisering hele vejen igennem. Med 

sin høje indholdsmængde af micro-fillere 

har Fill-Up! optimale, mekaniske egenska-

ber samt et æstetisk udseende. Det er ikke 

muligt med lyshærdende bulk fill-materi-

aler, da lyset ikke længere ville kunne pe-

netrere materialet. Dette er grunden til, at 

disse materialer er ekstremt transparente, 

hvilket ikke er ønskeligt til restaurering af 

en naturlig tand.

Kan Fill-Up! kompositten modelleres?

H. K.: Nej, materialet har ikke en ret høj 

stabilitet, så det er ikke egnet til modelle-

ring. I stedet har det fordele, som en mo-

delleringskomposit ikke har.

Og det er?

H. K.: Den flydende Fill-Up! opnår op-

timal befugtning af og tilpasning til de 

adhæsive kavitetsvægge og kanter og 

forhindrer således primære, marginale 

mellemrum. 

Fyldning i ét enkelt trin med Fill-Up!™
Med den nye, dobbelthærdende universalkomposit Fill-Up! Fyldning af kaviteter gjort nemmere og hurtigere.
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Hannes Kramer, international salgschef hos COLTENE, besvarer 
spørgsmål om Fill-Up! på redaktionen hos Zahn Zeitung Schweiz  
(et tandlægeblad i Schweitz).

Fill-Up! blev første gang præsenteret ved Pain Symposium i Zürich.
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Hvad kan du fortælle os om skrumpning 

ved bulk fill-teknikken?

H. K.: Vores materialekombination af 

adhæsiv og bulk fill-komposit blev valgt, 

således at skrumpning mod kavitetsvæg-

gen var mulig. I kombination med den 

skånsomme kemiske hærdning opnår vi 

således en optimal polymeriseringspro-

ces med lav skrumpning.

Produktet fås som en universalfarve 

mellem A2 og A3. Er det æstetisk beret-

tiget? 

H. K.: Absolut. Det er en restaurering, 

der ikke koster patienten så meget, og 

som ikke tager lang tid. Farvevalget fal-

der bort med en universalfarve. Endvi-

dere anvendes Fill-Up! i den posteriore 

region uden for den æstetiske zone. Og, 

om nødvendigt, er der altid mulighed for 

et dæklag. Jeg mener imidlertid, at æste-

tikken har en lavere prioritet for pågæl-

dende patientgruppe.

Til hvilken patientgruppe anvender 

tandlæger Fill-Up!? 

H. K.: Til patienter, hvor tid spiller en 

væsentlig rolle, for eksempel hos børn, 

ældre, patienter med nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller hos patienter 

med et begrænset budget. Nogle gange 

kræver den kliniske situation også anven-

delsen af et sådant produkt: dybe kavi-

teter, der svækker lyspolymeriseringen, 

dybe underskæringer eller vanskeligt til-

gængelige områder, for eksempel vis-

domstænderne. Og for mindre kaviteter 

har den flydende komposit den ekstra for-

del, at den kan restaurere en tand uden at 

skade tandsubstansen, hvilket ikke ville 

være muligt med modelleringskompo-

sitter.

Hvornår bliver de første undersøgelser 

af Fill Up! tilgængelige?

 H. K.: Der var allerede undersøgelser til-

gængelige ved lanceringen af det nye 

produkt hvad angår marginalkanttil-

pasning efter tyggebelastning, overfla-

deruhed samt dybdepolymerisering. 

Undersøgelser, der bekræfter, at en teknik 

med fyldning i et enkelt lag er mulig med  

Fill-Up! – og uden at skulle gå på kom-

promis.


