
1

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ – FILL-UP!

Οι οδοντίατροι πάντα αναζητού-

σαν ένα υλικό με οικονομική επε-

ξεργασία για την αξιόπιστη αποκα-

τάσταση μεγάλων κοιλοτήτων στην 

κλασική θεραπεία έμφραξης. Ιδανικά, 

ένα σύγχρονο υλικό πρέπει να σταθε-

ροποιεί το δόντι από μέσα, ιδίως στην 

οπίσθια περιοχή, η οποία υφίσταται 

κατά κύριο λόγο τις μασητικές δυνά-

μεις. Επιπλέον, η εξάλειψη αρκετών 

ενδιάμεσων βημάτων μειώνει τα πε-

ριθώρια λάθους και εξοικονομεί πο-

λύτιμο χρόνο θεραπείας. Ο Hannes 

Kramer, Διευθυντής Πωλήσεων Χώρας,  

 επισκέφθηκε τα γραφεία σύνταξής μας 

για μια συνέντευξη.

Διάφορες σύνθετες ρητίνες μαζικής πλήρω-

σης κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Γιατί το  

COLTENE "Fill-Up!" κυκλοφορεί μόλις 

τώρα; 

Hannes Kramer: Η COLTENE έχει προ-

σεγγίσει το θέμα της μαζικής πλήρωσης 

με προσοχή. Οι κλινικές και τεχνικές απαι-

τήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές για ένα τέ-

τοιο υλικό. Αναπτύξαμε το προϊόν σε συ-

νεργασία με πανεπιστήμια προκειμένου 

να επιτύχουμε τη βέλτιστη δυνατή ποι-

ότητα και ασφάλεια στη θεραπεία. Επι-

πλέον, το Fill-Up! αποτελεί μια καινοτο-

μία η οποία ανταποκρίνεται πλήρως στο 

όνομα Bulk Fill.

Ποια είναι η διαφορά με άλλες σύνθετες 

ρητίνες μαζικής πλήρωσης;

H. K.: Τα υλικά μαζικής πλήρωσης που 

είναι σήμερα διαθέσιμα περιορίζονται σε 

μέγιστο πάχος στρώματος 5 mm. Επίσης, 

τα περισσότερα προϊόντα απαιτούν ένα 

στρώμα κάλυψης με σύνθετη ρητίνη που 

μπορεί να διαμορφωθεί. Αλλά, "μαζική 

πλήρωση" σημαίνει πλήρωση της κοιλό-

τητας σε ένα και μόνο βήμα. Το Fill-Up! 

ανταποκρίνεται σε αυτήν την απαίτηση. 

Ως αποτέλεσμα του διπλού πολυμερι-

σμού, αυτό επιτρέπει τη θεραπεία κοι-

λοτήτων βάθους έως και 10 mm σε ένα 

και μόνο βήμα. Λαμβάνοντας υπόψη την 

υψηλή μηχανική σταθερότητα στη μαση-

τική περιοχή, δεν είναι απαραίτητο ένα 

στρώμα κάλυψης· μπορεί, ωστόσο, να 

χρησιμοποιηθεί προαιρετικά για αισθητι-

κούς ή λειτουργικούς λόγους.

Όπως το θέτετε, ο διπλός πολυμερισμός 

είναι το κλειδί σε αυτό το νέο υλικό; 

H. K.: Ακριβώς! Εάν η ένταση του φω-

τός πολυμερισμού είναι ανεπαρκής, ένα κα-

θαρά φωτοπολυμεριζόμενο υλικό μαζικής 

πλήρωσης ενέχει τον κίνδυνο απολυμέρι-

στων περιοχών, γεγονός το οποίο μπορεί 

να οδηγήσει σε μετεγχειρητικές υπερευ-

αισθησίες. Το Fill-Up! προσφέρει στο χρή-

στη τη διασφάλιση του πλήρους και ενιαίου 

πολυμερισμού. Με ένα υψηλό ποσοστό μι-

κρο-ενισχυτικών ουσιών, το Fill-Up! προ-

σφέρει βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες και 

ταυτόχρονα υψηλή αισθητική. Αυτό δεν 

είναι δυνατόν με τα φωτοπολυμεριζόμενα 

υλικά μαζικής πλήρωσης, καθώς το φως 

δεν θα μπορούσε πλέον να τα διαπεράσει. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτά τα 

υλικά είναι σε μεγάλο βαθμό ημιδιαφανή, 

το οποίο δεν είναι επιθυμητό για την απο-

κατάσταση ενός φυσικού δοντιού.

Έμφραξη σε ένα και μόνο βήμα με το Fill-Up!™
Με τη νέα σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης, διπλού πολυμερισμού Fill-Up! Ευκολότερη και ταχύτερη έμφραξη κοιλοτήτων.
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Hannes Kramer, Διευθυντής Πωλήσεων Χώρας στην COLTENE, απαντά 
σε ερωτήσεις σχετικά με το Fill-Up! στο γραφείο σύνταξης της Zahn 
Zeitung Schweiz (Οδοντιατρική Εφημερίδα της Ελβετίας).

Το Fill-Up! παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συμπόσιο Πόνου στη 
Ζυρίχη.
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ – FILL-UP!

Είναι το Fill-Up! κατάλληλη σύνθετη ρη-

τίνη για διαμόρφωση;

H. K.: Όχι, το υλικό παρέχει πολύ υψηλή 

σταθερότητα, έτσι δεν είναι κατάλληλο για 

διαμόρφωση. Αντ' αυτού, έχει πλεονεκτή-

ματα τα οποία δεν μπορεί να προσφέρει 

μια σύνθετη ρητίνη διαμόρφωσης.

Και ποια είναι αυτά;

H. K.: Το λεπτόρρευστο Fill-Up! επιτυγ-

χάνει βέλτιστη διάβρεξη και προσαρμογή 

στα συγκολλούμενα τοιχώματα και ακμές 

της κοιλότητας, και επομένως αποτρέπει 

τα πρωτογενή οριακά διάκενα. 

Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά με την 

αντοχή στις τάσεις συστολής στην τεχνι-

κή μαζικής πλήρωσης;

H. K.: Ο συνδυασμός υλικών συγκολ-

λητικού και σύνθετης ρητίνης μαζικής 

πλήρωσης επιλέχθηκε έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η συστολή προς το τοίχωμα της 

κοιλότητας. Σε συνδυασμό με ήπιο χη-

μικό πολυμερισμό, επιτυγχάνουμε έτσι μια 

βέλτιστη διαδικασία πολυμερισμού χαμη-

λών τάσεων.

Το προϊόν είναι διαθέσιμο σε μια γενική 

απόχρωση μεταξύ A2 και A3.  Δικαιολο-

γείται αισθητικά αυτό; 

H. K.: Πράγματι. Πρόκειται για μια οικο-

νομική αποκατάσταση για τους ασθενείς 

και απαιτεί λίγο χρόνο. Η επιλογή χρώμα-

τος εξαλείφεται με μια γενική απόχρωση. 

Επιπλέον, το Fill-Up! χρησιμοποιείται στην 

οπίσθια περιοχή εκτός της αισθητικής ζώ-

νης. Και, αν είναι απαραίτητο, υπάρχει πά-

ντα η δυνατότητα ενός στρώματος κάλυ-

ψης. Ωστόσο, πιστεύω ότι η αισθητική έχει 

μικρότερη προτεραιότητα για την εν λόγω 

ομάδα ασθενών.

Σε ποια ομάδα ασθενών χρησιμοποιείται 

το Fill-Up! στην οδοντιατρική πρακτική; 

H. K.: Σε ασθενείς όπου ο χρόνος εί-

ναι σημαντικός παράγοντας, για παρά-

δειγμα, στα παιδιά, τους ηλικιωμένους, 

άτομα με αναπηρία, ή ασθενείς με περι-

ορισμένο προϋπολογισμό. Μερικές φο-

ρές, η κλινική κατάσταση επίσης απαιτεί τη 

χρήση ενός τέτοιου προϊόντος: βαθιές κοι-

λότητες οι οποίες εμποδίζουν τον φωτο-

πολυμερισμό, βαθιές υποσκαφές ή ζώνες 

με δύσκολη πρόσβαση, για παράδειγμα, 

οι φρονιμίτες. Και, για μικρότερες κοιλό-

τητες, η λεπτόρρευστη σύνθετη ρητίνη 

προσφέρει το πρόσθετο όφελος μιας ελά-

χιστα επεμβατικής αποκατάστασης χωρίς 

να βλάπτεται η οδοντική ουσία, γεγονός 

το οποίο δεν θα ήταν δυνατόν σε αυτήν 

την περίπτωση με μια σύνθετη ρητίνη δι-

αμόρφωσης.

Πότε θα είναι διαθέσιμες οι πρώτες μελέ-

τες με το Fill- Up!; 

H. K.: Μελέτες ήταν ήδη διαθέσιμες 

κατά την κυκλοφορία του νέου προϊό-

ντος, όσον αφορά την προσαρμογή των 

οριακών ακμών μετά από μασητική φόρ-

τωση, την επιφανειακή τραχύτητα, καθώς 

και το βάθος πολυμερισμού. Μελέτες, οι 

οποίες επιβεβαιώνουν ότι μια τεχνική ενός 

και μόνο στρώματος είναι δυνατή με το 

Fill-Up! – και χωρίς την ανάγκη για συμ-

βιβασμούς.


