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INTERVJU - FILL-UP!

Tannleger har lenge sett etter et ma-

teriale for pålitelig restaurering av store 

kaviteter i klassisk fyllingsbehandling. 

Ideelt sett vil et moderne materiale sta-

bilisere tannen innenfra, spesielt i den 

bakre regionen, som hovedsaklig er ut-

satt for mastikatoriske krefter. I tillegg vil 

eliminering av flere lag redusere feilmar-

giner, og spare verdifull behandlings-

tid. Hannes Kramer, Salgsrepresentant,  

besøkte vår redaksjon for et intervju.

Flere bulk-fyllingskompositter er al-

lerede på markedet. Hvorfor er ikke  

COLTENE “Fill-Up!” lansert før nå? 

Hannes Kramer: COLTENE har vært 

forsiktige med å bevege seg inn på em-

net bulk-fylling. De kliniske og tekniske 

kravene er ekstremt høye for et slikt mate-

riale. Vi har utviklet produktet i samarbeid 

med universiteter for å oppnå best mulig 

kvalitet og sikkerhet ved behandling. Vi-

dere er Fill-Up! en innovasjon som virke-

lig lever opp til betegnelsen bulk-fylling.

Hva er forskjellen i forhold til andre 

bulk-fyllingskompositter?

H. K.: De bulk-fyllingsmaterialene som 

er tilgjengelige for øyeblikket, er begren-

set til en lagtykkelse på maksimalt 5 mm. 

I tillegg krever de fleste produktene et 

toppfylling med en kompositt som kan 

formes. Men bulk-fylling betyr fylling av 

kaviteten i ett enkelt trinn. Fill-Up! lever 

opp til denne påstanden. Som et resultat 

av dualherding, muliggjør den behand-

ling av kaviteter som er opp til 10 mm 

dype, i ett enkelt trinn. Med tanke på den 

høye mekaniske stabiliteten i okklusjons-

regionen, er det ikke nødvendig med et 

topplag, men det kan allikevel påføres av 

estetiske eller funksjonelle årsaker.

Er dualherding nøkkelelementet i det 

nye materialet, for å si det slik? 

H. K: Akkurat! Hvis lysmengden er util-

strekkelig, vil et rent lysherdende bulk-fyl-

lingsmateriale innebære en risiko for 

upolymeriserte områder som kan føre 

til postoperativ hypersensitivitet. Fill-Up! 

sikrer brukeren en konsistent polymerise-

ring gjennom hele prosessen. Fill-Up! til-

byr optimale mekaniske egenskaper, i til-

legg til å være estetisk, ved en høy ratio 

of micro-filler. Dette er ikke mulig med 

lysherdende bulk-fyllingsmaterialer siden 

lyset ikke lenger ville være i stand til å 

trenge igjennom. Det er derfor disse ma-

terialene er ekstremt gjennomskinnelige, 

noe som ikke er ønskelig ved restaurering 

av en naturlig tann.

Er Fill-UP! lett å forme? 

H. K.: Nei, materialet er ikke veldig sta-

bilt, så det egner seg ikke til forming. Det 

har isteden fordeler som formbare kom-

positter ikke kan tilby.

Og disse er?

H. K.: Flytende Fill-Up! oppnår optimal 

fukting og tilpassing til de bondede veg-

gene og kantene til kaviteter, og forhindrer 

dermed primære marginalmellomrom. 

Fylling med bare ett lag med Fill-Up!™
Med den nye dualherdende universalkompositten Fill-Up! Fylling av kaviteter gjøres lettere og raskere.
Juli, 2014

Hannes Kramer, Salgsrepresentant ved COLTENE, svarer på  
spørsmål om Fill-Up! i redaksjonskontoret til Zahn Zeitung Schweiz  
(Sveits Tanntidskrift).

Fill-Up! ble presentert for første gang på smertesymposiet  
(Pain Symposium) i Zurich.
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Hva kan du fortelle oss om krympestress 

i bulk-fyllingsteknikken?

H. K.: Våre materialkombinasjoner av 

bondings- og bulkfyllingskompositter ble 

valgt ut slik at krymping mot kavitetsveg-

gen er mulig. Når dette kombineres med 

en skånsom kjemisk herding, oppnår vi 

en optimal polymeriseringsprosess med 

lavt krympestress.

Produktet er tilgjengelig med universal-

fargenyanse mellom A2 og A3. Forsva-

res dette estetisk? 

H. K.: Javisst. Det er en økonomisk re-

staurering for pasienter og krever lite tid. 

Fargevalg elimineres med en universal-

nyanse. I tillegg brukes Fill-Up! i den ba-

kre regionen, utenfor den estetiske sonen. 

Og det er alltids mulig å legge et topplag, 

om nødvendig. Men jeg tror likevel at es-

tetikken har en lavere prioritet hos akku-

rat denne pasientgruppen.

Hos hvilken pasientgruppe brukes Fill-

Up!? 

H. K.: Hos pasienter der tid er en vik-

tig faktor, for eksempel barn, eldre, funk-

sjonshemmede eller pasienter med et 

begrenset budsjett. Noen ganger krever 

også den kliniske situasjonen bruken av et 

slikt produkt: dype kaviteter som hemmer 

lyspolymerisering, dype underkutt eller 

soner med vanskelig tilgang, for eksem-

pel visdomstenner. Og for mindre kavi-

teter tilbyr den flytende kompositten en 

tilleggsfordel med en minimalt invasive 

restaurering uten å skade tannsubstan-

sen, noe som ikke ville vært mulig med 

en vanlig kompositt.

Når vil de første studiene om Fill-Up! 

være tilgjengelige? 

H. K.: Studier som omhandler margi-

nal kanttilpasning etter mastikatorisk last, 

overflateruhet og dybdepolymerisering, 

var allerede tilgjengelige ved lanseringen 

av det nye produktet. Studier som bekref-

ter at en fyllingsteknikk med et enkelt lag 

er mulig med Fill-Up! – og uten at det er 

behov for å gjøre kompromisser.


