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INTERJÚ – FILL-UP!

A klasszikus tömésterápiában a 

nagy üregek megbízható restauráci-

ójához a fogorvosok már régóta ke-

resnek gazdaságos megmunkálású 

anyagot. Ideálisan, egy modern anyag 

belülről stabilizálná a fogat, külö-

nösen a hátsó térségben, amely fő-

leg ki van téve rágóerőknek. Ezenkí-

vül a több közbülső lépés eliminálása 

csökkenti a hibahatárokat és érté-

kes kezelési időt takarít meg. Hannes 

Kramer, országos értékesítési igazgató,  

meglátogatta szerkesztőségünket in-

terjú céljából.

Több bulk fill kompozit anyag van 

már a piacon. Miért van az, hogy a  

COLTENE "Fill-Up!” anyagot csak most 

hozzák forgalomba? 

Hannes Kramer: A COLTENE óvatosan 

közelítetette meg a bulk fill témáját. A kli-

nikai és műszaki követelmények rendkívül 

magasak egy ilyen anyagra. Egyetemekkel 

együttműködve fejlesztetük ki a terméket, 

hogy a lehető legmagasabb minőséget és 

biztonságot kapjuk a kezelésben. Továbbá 

a Fill-Up! olyan innováció, amely találóan 

megfelel a Bulk Fill névnek.

Mi a különbség más bulk fill kompozi-

tokhoz képest?

H. K.: A jelenleg rendelkezésre álló 

bulk fill anyagok 5 mm rétegvastagságra 

korlátozottak. Ezenkívül a legtöbb termék 

megkíván egy fedőréteget modellezhető 

kompozittal. De a bulk fill azt jelenti, hogy 

az üreg egyetlen lépésben betömhető. 

A Fill-Up! teljesíti ezt az igényt. A duál 

kötés eredményeképpen lehetővé vá-

lik maximum 10 mm-es üregek egyetlen 

lépésben való kezelése. Tekintetbe véve 

az okkluzális tartomány nagy mechani-

kai stabilitását, fedőréteg nem szükséges, 

azonban opcionálisan alkalmazható esz-

tétikai vagy funkcionális okokból.

Alapjában véve a duál kötés a kulcs az 

új anyaghoz? 

H. K.: Pontosan! Ha a fényteljesítmény 

nem elegendő, csak fényre kötő anyag 

esetén fennáll nem polimerizált térségek 

kockázata, ami kezelés utáni túlérzékeny-

séghez vezethet. A Fill-Up! a felhasználó-

nak a teljes anyag konzisztens polimerizá-

cióját kínálja. Mikrotöltők magas arányával 

a Fill-Up! optimális mechanikai tulajdon-

ságot nyújt, és esztétikus is. Ez nem lehet-

séges fényre kötő bulk fill anyagokkal, mi-

vel a fény már nem tudna behatolni. Ezért 

ezek az anyagok rendkívül áttetszőek, ami 

nem kívánatos természetes fog restaurá-

ciójánál.

A Fill-Up! kompozit modellezésre is  

alkalmas?

H. K.: Nem, az anyag nagyon magas 

stabilitást nyújt, tehát nem alkalmas mo-

dellezésre. Ehelyett rendelkezik olyan elő-

nyökkel, amelyek nincsenek meg model-

lező kompozitnál.

Mik ezek?

H. K.: A folyékony Fill-Up! megvalósítja 

az optimális nedvesítést, illetve adaptá-

ciót a bondozott üreg falaihoz és széle-

ihez, tehát megakadályozza a rossz széli 

záródást. 

Tömés egy lépésben a Fill-Up!™ kompozittal
A Fill-Up! új duál kötésű kompozittal az üregek tömése egyszerűbb és gyorsabb.
2014. július

Hannes Kramer, országos értékesítési igazgató a COLTENE vállalatnál, 
válaszol a Fill-Up! anyaggal kapcsolatos kérdésekre a Zahn Zeitung 
Schweiz (Fog folyóirat, Svájc) szerkesztőségében.

A Fill-Up! első bemutatása Zürichben történt, a Pain Symposium  
(Fájdalomszimpózium) konferencián.
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Mit tud mondani nekünk a zsugorodási 

feszültségekről a bulk fill technikában?

H. K.: Ragasztó és bulk fill kompozit 

anyagkombinációnk úgy lett kiválasztva, 

hogy zsugorodás lehetséges az üreg fala 

felé. A finom kémiai kötési folyamat ré-

vén optimális, kisfeszültségű polimerizá-

ciós eljárást valósítunk meg.

A termék A2 és A3 közötti univerzális szí-

nárnyalatban kapható. Ez igazolt eszté-

tikai szempontból? 

H. K.: Valóban. Ez gazdaságos resta-

uráció a betegek számára és csak kevés 

időt igényel. Az univerzális árnyalat elimi-

nálja a színválasztékot. Ezenkívül a Fill-Up! 

a hátsó térségben, az esztétikai tartomá-

nyon kívül használatos. És, ha szükséges, 

mindig rendelkezésre áll a fedőréteg op-

ciója. Azonban azt hiszem, hogy a szó-

ban forgó betegcsoportnál az esztétiká-

nak alacsony prioritása van.

Melyik betegcsoportban használatos a 

Fill-Up! a fogászati rendelőben? 

H. K.: Olyan betegek esetén, ahol az 

idő jelentős tényező, pédául gyermekek, 

idősek, fogyatékos személyek vagy szűk 

költségvetésű betegek. Néha maga a kli-

nikai helyzet kívánja meg ilyen termék 

használatát: mély üregek, amelyek meg-

akadályozzák a polimerizációt, mély be-

vágások vaqy nehezen hozzáférhető zó-

nák, pl. a nyolcas. És kisebb üregek esetén 

a folyékony kompozit további előnye a 

foganyag megsértése nélküli, minimáli-

san invazív restauráció, amely ebben az 

esetben nem lenne lehetséges model-

lező kompozittal.

Mikor állnak majd rendelkezésre a Fill- 

Up!-ra vonatkozó első vizsgálatok? 

H. K.: Az új termék forgalomba hoza-

talakor vizsgálatok már rendelkezésre áll-

tak, a rágás utáni széladaptációra, a felületi 

érdességre, valamint a mélypolimerizáci-

óra vonatkozóan. Olyan vizsgálatok, ame-

lyek megerősítik, hogy egyrétegű tömési 

technika lehetséges s Fill-Up! - haszná-

latával – és kompromisszumokra sincs 

szükség.


