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HAASTATTELU – FILL-UP!

Hammaslääkärit ovat jo pitkään kai-

vanneet taloudellista ja samalla luotet-

tavaa täytemateriaalia suuriin kaviteet-

teihin perinteisessä paikkaushoidossa. 

Materiaalin toivotaan vahvistavan ham-

masta sisäpuolelta, erityisesti takaham-

masalueella, joka yleensä eniten altis-

tuu purentarasitukselle. Lisäksi useiden 

välivaiheiden poisjäänti pienentää vir-

hemarginaalia ja lyhentää arvokasta 

hoitoaikaa. Hannes Kramer, maajohtaja,  

vieraili toimituksessamme haastatte-

lua varten.

Markkinoilla on jo useita bulkkitäytema-

teriaaleja. Miksi COLTENE “Fill-Up!“ tulee 

markkinoille vasta nyt? 

Hannes Kramer: COLTENE on suhtau-

tunut bulkkitäytemateriaaleihin harkiten. 

Materiaalille asetetut kliiniset ja tekniset 

vaatimukset ovat erittäin korkeat. Olemme 

kehittäneet tuotteen yhteistyössä yliopis-

tojen kanssa varmistaaksemme parhaan 

mahdollisen laadun ja hoitoturvallisuuden. 

Lisäksi Fill-Up! on innovaatio, joka osuvasti 

vastaa kuvausta bulkkitäytteestä.

Mikä erottaa Fill-Up!-materiaalin muista 

bulkkitäytemateriaaleista?

H. K.: Tällä hetkellä saatavien bulkkitäy-

temateriaalien kerroksen paksuus on enin-

tään 5 mm. Lisäksi monet tuotteet vaativat 

peittokerroksen muotoiltavalla yhdistel-

mämuovilla. Bulkkitäyte kuitenkin tarkoit-

taa kaviteetin täyttöä yhdessä vaiheessa. 

Fill-Up! vastaa täysin tätä määritettä. Kak-

soiskovetteisuutensa ansiosta sillä voidaan 

täyttää jopa 10 mm:n syvyisiä kaviteetteja 

yhdessä vaiheessa. Korkean purentarasitus-

kestävyyden takia peittokerrosta ei tarvita, 

mutta se voidaan tehdä esteettisistä tai toi-

minnollisista syistä.

Kaksoiskovetteisuus on siis tämän uuden 

materiaalin salaisuus? 

H. K.: Juuri niin! Jos valoteho on riit-

tämätöntä, yksinomaan valokovetteiseen 

bulkkitäytemateriaaliin saattaa jäädä poly-

meroitumattomia alueita, jotka voivat ai-

heuttaa jälkisensitiivisyyttä. Fill-Up! takaa 

käyttäjälle tasaisen polymeroitumisen kaik-

kialla. Koska Fill-Up! sisältää runsaasti mi-

krofillereitä, sillä on erinomaiset mekaa-

niset ja samalla esteettiset ominaisuudet. 

Tämä ei ole mahdollista valokovetteisissa 

bulkkitäytemateriaaleissa, sillä valo ei ulot-

tuisi riittävän syvälle. Sen vuoksi nämä ma-

teriaalit ovat hyvin läpikuultavia, mikä ei 

ole toivottavaa luonnollisen hampaan res-

toraatiossa.

Sopiiko Fill-Up!-yhdistelmämuovi muo-

toiluun?

H. K.: Ei, materiaali ei sovellu muotoi-

luun. Sen sijaan sillä on muita ominaisuuk-

sia, joita muotoiluun käytettävillä yhdistel-

mämuoveilla ei ole.

Ja ne ovat?

H. K.: Juokseva Fill-Up! hakeutuu kavi-

teetin sidostetuille seinämille ja mukau-

tuu niihin optimaalisesti. Tämä estää sau-

mavuotojen syntymisen. 

Mitä voit kertoa meille kutistumisesta 

bulkkitäytetekniikan yhteydessä?

H. K.: Valitsimme sidosmuovin ja bulk-

kitäytemateriaalin yhdistelmän siten, että 

kutistuminen kaviteetin seinämiä kohti on 
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mahdollista. Yhdessä hellävaraisen kemial-

lisen kovettumisen kanssa polymeroitumi-

nen on optimaalista ja mahdollisimman vä-

hän rasittavaa.

Tuotteen väri on universaali värisävy vä-

lillä A2-A3. Onko tämä esteettisesti pe-

rusteltua? 

H. K.: On. Kyseessä on potilaille edulli-

nen ja nopea restoraatio. Universaalin vä-

risävyn vuoksi värin valintaan ei tarvitse 

käyttää aikaa. Lisäksi Fill-Up!-materiaalia 

käytetään takahammasalueella, jossa es-

tetiikalla ei ole suurta merkitystä. Aina on 

myös olemassa peittokerroksen mahdolli-

suus. Uskon kuitenkin, että kyseisessä po-

tilasryhmässä estetiikalla on toissijainen 

merkitys.

Mille potilasryhmälle Fill-Up!-materiaali 

on kohdennettu? 

H. K.: Materiaali on tarkoitettu erityi-

sesti potilaille, joiden hoidossa ajalla on 

tärkeä merkitys, esimerkiksi lapsille, van-

huksille, vammaisille henkilöille tai vähä-

varaisille potilaille. Joskus myös kliininen 

tilanne puoltaa tuotteen käyttöä: syvät ka-

viteetit, jotka haittaavat valopolymerointia 

sekä syvät allemenot tai alueet, joille on 

vaikea päästä, kuten esimerkiksi viisauden-

hampaat. Pienemmissä kaviteeteissa juok-

sevan yhdistelmämuovin etuna on puo-

lestaan mini-invasiivinen restoraatio ilman 

hammaskudokselle aiheutuvaa vahinkoa. 

Tämä ei olisi mahdollista käytettäessä muo-

toiltavaa yhdistelmämuovia.

Milloin ensimmäiset tutkimukset Fill- 

Up!-materiaalista ovat käytettävissä? 

H. K.: Tutkimuksia oli saatavina jo uu-

den tuotteen lanseerauksen yhteydessä. 

Niissä käsiteltiin saumatiiviyttä purentara-

situksen jälkeen, pintakarheutta ja polyme-

rointisyvyyttä. Tutkimukset osoittavat, että 

Fill-Up!-materiaali sopii yksikerroksiseen 

täyttötekniikkaan – ilman kompromisseja.


