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ROZMOWA – FILL-UP!

Lekarze dentyści długo czekali na 

ekonomiczny materiał gwarantujący 

niezawodne wypełnianie dużych ubyt-

ków. W idealnej sytuacji nowoczesny 

materiał powinien stabilizować ząb od 

wewnątrz, zwłaszcza w obszarze zę-

bów bocznych, które są głównie wy-

stawione na działanie sił żucia. Po-

nadto wyeliminowanie kilku kroków 

pośrednich zmniejsza marginesy błę-

dów i oszczędza cenny czas leczenia.  

Hannes Kramer, Country Sales Manager,  

odwiedził naszą redakcję i udzielił nam 

wywiadu.

Na rynku znajduje się już kilka kompozytów 

do wypełnień techniką "bulk fill". Dlaczego  

COLTENE "Fill-Up!“ jest dopiero teraz 

wprowadzany na rynek? 

Hannes Kramer: Firma COLTENE pod-

chodziła do tematu "bulk fill" z ostrożno-

ścią. Wymagania kliniczne i techniczne 

dla takiego materiału są bardzo wysokie. 

Opracowaliśmy ten produkt we współ-

pracy z uniwersytetami, aby uzyskać jak 

najwyższą jakość i bezpieczeństwo lecze-

nia. Ponadto Fill-Up! jest innowacyjnym 

produktem, w pełni odpowiadającym na-

zwie "Bulk Fill".

Czym się różni od innych kompozytów 

typu "bulk fill"?

H. K.: Obecnie dostępne materiały 

do wypełnień typu "bulk fill" są ograni-

czone do warstwy o grubości 5 mm. Poza 

tym większość produktów wymaga war-

stwy wierzchniej z możliwego do mo-

delowania kompozytu. Ale "bulk fill" 

oznacza wypełnianie ubytku w jednym 

kroku. To wymaganie jest spełnione przez  

Fill-Up! Dzięki podwójnemu utwardzaniu 

możliwe jest leczenie ubytków o głębo-

kości do 10 mm w jednym kroku. Dzięki 

wysokiej stabilności mechanicznej w ob-

szarze okluzji nie jest konieczna warstwa 

wierzchnia, jednak można ją zastosować 

opcjonalnie ze względów estetycznych 

lub funkcjonalnych.

Czy podwójne utwardzanie jest w związ-

ku z tym kluczowe w przypadku tego no-

wego materiału?

 H. K.: Dokładnie! W przypadku materiału 

"bulk fill" utwardzanego wyłącznie świa-

tłem, przy niewystarczającym natężeniu 

światła istnieje ryzyko pozostawienia nie-

spolimeryzowanych obszarów, co może 

prowadzić do nadwrażliwości pozabie-

gowej. Materiał Fill-Up! gwarantuje użyt-

kownikowi pewność, że polimeryzacja 

jest całkowita. Dzięki dużej zawartości mi-

krowypełniaczy materiał Fill-Up! zapew-

nia optymalne właściwości mechaniczne 

i estetyczny wygląd. Nie jest to możliwe 

w przypadku materiałów "bulk fill" utwar-

dzanych światłem, ponieważ nie byłoby 

możliwe przenikanie światła. Dlatego ma-

teriały te są znacznie przezierne, co nie 

jest pożądane w przypadku uzupełnień 

naturalnych zębów.

Czy Fill-Up! jest kompozytem do mode-

lowania?

H. K.: Nie, materiał oferuje bardzo dużą 

stabilność, tym samym nie nadaje się do 

modelowania. Ale ma zalety, których nie 

posiada kompozyt do modelowania.

Fill-Up!™ Wystarczy jeden krok do doskonałego wypełnienia
Nowy, podwójnie utwardzalny, uniwersalny kompozyt Fill-Up! Wypełnianie ubytków łatwiejsze i szybsze.
Lipiec 2014

Hannes Kramer, Country Sales Manager w firmie COLTENE, odpowiada 
na pytania o Fill-Up! w redakcji gazety stomatologicznej Zahn Zeitung 
Schweiz (Szwajcaria).

Materiał Fill-Up! zaprezentowano po raz pierwszy na Sympozjum Bólu 
w Zurychu.
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ROZMOWA – FILL-UP!

Czyli?

H. K.: Płynny materiał Fill-Up! osiąga 

optymalne nawilżenie i adaptację do 

związanych ścian i krawędzi ubytku. Dzięki 

temu zapobiega tworzeniu się pierwot-

nych szczelin brzeżnych. 

Co może nam Pan powiedzieć o naprę-

żeniu skurczowym w technice "bulk fill"?

H. K.: Kombinacja materiału wiążą-

cego i kompozytu "bulk fill" była tak do-

brana, aby możliwy był skurcz w kierunku 

ściany ubytku. W połączeniu z delikatnym 

utwardzaniem chemicznym uzyskujemy 

optymalny przebieg polimeryzacji przy 

małym naprężeniu.

Produkt jest dostępny jako uniwersalny 

odcień między A2 i A3. Czy jest to uza-

sadnione pod względem estetyki? 

H. K.: Oczywiście. Dla pacjentów jest 

to ekonomiczne wypełnienie, wymaga-

jące krótkiego czasu zabiegu. Odcień 

uniwersalny eliminuje dobór koloru. Po-

nadto materiał Fill-Up! jest stosowany w 

obszarze zębów bocznych, poza strefą 

estetyczną. A w razie potrzeby zawsze 

możliwe jest zastosowanie warstwy 

wierzchniej. Uważam jednak, że estetyka 

ma mniejsze znaczenie dla docelowej 

grupy pacjentów.

U jakiej grupy pacjentów stosowany jest 

materiał Fill-Up! w praktyce stomato-

logicznej? 

H. K.: U pacjentów, w przypadku któ-

rych ważnym czynnikiem jest czas, na 

przykład dzieci, osób w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnych lub pacjentów o 

ograniczonym budżecie. Czasami rów-

nież sytuacja kliniczna wymaga zastoso-

wania takiego rodzaju produktu: głębokie 

ubytki uniemożliwiające polimeryzację 

światłem, głębokie podcienie lub trudno 

dostępne obszary, na przykład ósemki. A 

w przypadku mniejszych ubytków płynny 

kompozyt oferuje dodatkową korzyść w 

postaci minimalnie inwazyjnej odbudowy 

bez uszkadzania substancji zęba, co nie 

byłoby możliwe w przypadku stosowa-

nia modelowanego kompozytu.

Kiedy będą dostępne pierwsze badania 

dotyczące Fill-Up!? 

H. K.: Już podczas wprowadzania no-

wego produktu na rynek były dostępne 

badania dotyczące adaptacji brzeżnej po 

obciążeniu siłami żucia, chropowatości 

powierzchni oraz głębokiej polimeryza-

cji. Badania te potwierdzają, że materiał  

Fill-Up! można stosować do techniki wy-

pełnień jedną warstwą – bez kompro-

misów.


