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ENTREVISTA – FILL-UP!

Os dentistas há muito que procura-

vam um material de processamento eco-

nómico para a restauração fiável de gran-

des cavidades no tratamento clássico de 

obturação. Idealmente, um material mo-

derno estabilizaria o dente de dentro 

para fora, especialmente na região pos-

terior, que está principalmente sujeita 

às forças mastigatórias. Além disso, a 

eliminação de vários passos intermé-

dios reduz as margens de erro e poupa 

tempo valioso de tratamento. Hannes 

Kramer, Director Nacional de Vendas,  

 visitou o nosso departamento editorial 

para uma entrevista.

Já existem no mercado vários compósi-

tos para a técnica de incremento único. 

Porque é que o  "Fill-Up!“ da COLTENE só 

agora está a ser lançado? 

Hannes Kramer: A COLTENE abordou 

o tópico da técnica de incremento único 

com precaução. Os requisitos clínicos e 

técnicos são extremamente elevados para 

esse tipo de material. Desenvolvemos o 

produto em colaboração com universida-

des a fim de obtermos a melhor qualidade 

e segurança possíveis no tratamento. Além 

disso, Fill-Up! é uma inovação que está am-

plamente à altura da denominação incre-

mento único.

Qual é a diferença relativamente a ou-

tros compósitos para a técnica de incre-

mento único?

H. K.: Os materiais para a técnica de in-

cremento único actualmente disponíveis 

estão limitados a uma camada com uma 

espessura máxima de 5 mm. Além disso, a 

maioria dos produtos requer uma camada 

de revestimento com um compósito que 

possa ser modelado. Mas a técnica de in-

cremento único significa a obturação da ca-

vidade num só passo. Fill-Up! cumpre este 

requisito. Como resultado da dupla polime-

rização, permite o tratamento de cavidades 

de até 10 mm de profundidade num único 

passo. Tendo em conta a elevada estabili-

dade mecânica na zona oclusal, não é ne-

cessária uma camada de revestimento, po-

dendo esta, no entanto, ser aplicada como 

opção por motivos estéticos ou funcionais.

Colocado dessa forma, a dupla polime-

rização é a chave para o novo material? 

H. K.: Precisamente! Se a potência da 

luz for insuficiente, um material para a téc-

nica de incremento único puramente para 

fotopolimerização apresenta o risco de 

áreas não polimerizadas, o que pode pro-

vocar hipersensibilidades pós-operatórias. 

Fill-Up! proporciona ao utilizador a garantia 

de uma polimerização sempre consistente. 

Com uma elevada taxa de microenchimen-

tos, Fill-Up! oferece excelentes proprieda-

des mecânicas, para além de ser estético. 

Isto não é possível com materiais para a 

técnica de incremento único fotopolime-

rizáveis, uma vez que a luz já não conse-

guiria penetrar. É por isso que estes mate-

riais são extremamente translúcidos, o que 

não é desejável para a restauração de um 

dente natural.

Fill-Up! é um compósito para modela-

ção?

H. K.: Não, o material oferece uma es-

tabilidade muito elevada, pelo que não é 

adequado para modelação. Em vez disso, 

Obturação num só passo com Fill-Up!™
Com o novo compósito universal de dupla polimerização Fill-Up! Obturação de cavidades tornada mais simples e mais rápida.
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Hannes Kramer, Director Nacional de Vendas na COLTENE, responde 
a perguntas sobre Fill-Up! no departamento editorial do Zahn Zeitung 
Schweiz (Jornal Dentário Suíço).

Fill-Up! foi apresentado pela primeira vez no Simpósio da Dor em 
Zurique.
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possui vantagens que um compósito para 

modelação não consegue oferecer.

E quais são essas?

H. K.: O Fill-Up! fluido alcança uma hu-

midificação e adaptação óptimas às pare-

des cavitárias e bordas unidas, evitando, 

assim, fendas marginais principais. 

O que nos pode dizer acerca da tensão 

de redução na técnica de incremento 

único?

H. K.: A nossa combinação de mate-

riais dos compósitos de ligação e de in-

cremento único foi seleccionada de forma 

que a contração na direcção da parede ca-

vitária seja possível. Em combinação com 

a polimerização química suave, alcança-

mos um óptimo processo de polimeriza-

ção de baixa tensão.

O produto está disponível na tona-

lidade Universal entre A2 e A3. Isto  

justifica-se esteticamente? 

H. K.: Certamente. É uma restauração 

económica para os pacientes e requer 

pouco tempo. A selecção da cor é elimi-

nada com uma tonalidade universal. Além 

disso, Fill-Up! é utilizado na região poste-

rior fora da zona estética. E, se necessário, 

existem sempre opções para uma camada 

de revestimento. Contudo, acredito que a 

estética constitui uma menor prioridade 

para o grupo de pacientes em questão.

Em que grupo de pacientes é Fill-Up! uti-

lizado no consultório dentário? 

H. K.: Em pacientes para quem o 

tempo é um factor importante, por exem-

plo, crianças, idosos, pessoas com deficiên-

cias ou pacientes com orçamento limi-

tado. Por vezes, a situação clínica também 

exige a utilização deste tipo de produto: 

cavidades profundas que impossibilitam 

a fotopolimerização, socavados profundos 

ou zonas de difícil acesso, por exemplo, no 

oito. E para cavidades mais pequenas, o 

compósito fluido oferece o benefício adi-

cional de uma restauração minimamente 

invasiva sem danificar a substância den-

tária, o que não seria possível, neste caso, 

com um compósito para modelação.

Quando estarão disponíveis os primeiros 

estudos sobre Fill-Up!? 

H. K.: Os estudos já estavam dispo-

níveis na altura do lançamento do novo 

produto, no que se refere à adaptação à 

borda marginal a seguir à carga mastiga-

tória, aspereza da superfície, assim como 

polimerização em profundidade. Estudos 

que confirmam que a técnica de incre-

mento com uma única camada é possível 

com Fill-Up! – e sem a necessidade de fa-

zer compromissos.


