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ROZHOVOR – FILL-UP!

Zubní lekári dlho hľadali mate-

riál s ekonomickým spracovaním na 

spoľahlivú rekonštrukciu veľkých ka-

vít pri klasickej výplňovej terapii. Ide-

álne by moderný materiál stabilizoval 

zub zvnútra, najmä v zadnej oblasti, 

ktorá je vystavená žuvacím silám. 

Okrem toho eliminácia niekoľkých pre-

chodných krokov znižuje chybovosť 

a šetrí cenný čas ošetrenia. Hannes 

Kramer, Oblastný manažér predaja,  

 navštívil naše vydavateľstvo a posky-

tol nám rozhovor.

Niekoľko kompozitov na rozsiahle vý-

plne je už na trhu. Prečo bol COLTENE  

"Fill-Up!“ uvedený na trh až teraz? 

Hannes Kramer: COLTENE pristúpil k 

téme rozsiahlych výplní s rešpektom. Kli-

nické a technické požiadavky na takýto 

materiál sú extrémne vysoké. Náš pro-

dukt sme vyvinuli v spolupráci s univer-

zitami, aby sme získali najvyššiu možnú 

kvalitu a bezpečnosť pri ošetrení. Okrem 

toho je Fill-Up! inováciou, ktorú vhodne 

vystihuje názov rozsiahla výplň.

Aký je rozdiel oproti iným kompozitom 

na rozsiahle výplne?

H. K.: V súčasnosti dostupné materi-

ály na rozsiahle výplne majú obmedzenú 

hrúbku vrstvy maximálne 5 mm. Okrem 

toho vyžaduje väčšina produktov kryciu 

vrstvu kompozitu, ktorý sa dá modelo-

vať. No rozsiahla výplň znamená vyplne-

nie kavity v jednom kroku. Fill-Up! tieto 

nároky spĺňa. Vďaka duálnemu tuhnutiu 

to umožňuje ošetrovanie kavít do hĺbky 

10 mm v jednom kroku. Vzhľadom na vy-

sokú mechanickú stabilitu v oklúznej ob-

lasti nie je krycia vrstva nevyhnutná, no 

môže sa aplikovať voliteľne z estetických 

alebo funkčných dôvodov.

Znamená to, že duálne tuhnutie je kľú-

čom pre tento nový materiál? 

H. K.: Presne! Ak je svetelný výkon ne-

dostatočný, pri slabo vytuhnutom mate-

riáli na rozsiahle výplne vzniká riziko ne-

polymerizovaných oblastí, čo môže viesť 

k precitlivenosti po zákroku. Fill-Up! po-

skytuje používateľovi istotu dôkladnej 

konzistentnej polymerizácie. S vysokým 

pomerom mikroplnív ponúka Fill-Up! op-

timálne mechanické vlastnosti ako aj es-

tetický vzhľad. To nie je možné so svet-

lom tuhnúcimi materiálmi na rozsiahle 

výplne, keďže svetlo nie je schopné do ta-

kej hĺbky prenikať. Preto sú tieto materiály 

extrémne priesvitné, čo nie je žiaduce pri 

rekonštrukcii prirodzeného vzhľadu zuba.

Je kompozit Fill-Up! určený na mode-

lovanie?

H. K.: Nie, materiál poskytuje veľmi 

vysokú stabilitu, takže nie je vhodný na 

modelovanie. Namiesto toho má výhody, 

ktoré modelovacie kompozity nemôžu 

ponúknuť.

A tieto sú?

H. K.: Tekutý Fill-Up! sa optimálne 

zmáča a prispôsobuje sa stenám a okra-

jom, čím zabraňuje prvotným medzerám 

na okrajoch. 

Vypĺňanie v jednom kroku s Fill-Up!™
S novým duálne tuhnúcim univerzálnym kompozitom Fill-Up! Uľahčuje a urýchľuje vypĺňanie kavít.
Júl, 2014

Hannes Kramer, oblastný manažér predaja v spoločnosti COLTENE, 
odpovedá na otázky o Fill-Up! vo vydavateľstve časopisu Zahn Zeitung 
Schweiz (Zubársky časopis Švajčiarsko).

Fill-Up! bol prvýkrát predstavený na sympóziu Pain Symposium  
v Zürichu.



00
22

83 2

ROZHOVOR – FILL-UP!

Čo nám môžete povedať o zmršťovaní 

pri technike rozsiahlych výplní?

H. K.: Naša kombinácia materiálov 

bondu a kompozitu na rozsiahle výplne 

bola vybraná tak, aby bolo možné zmr-

štenie voči stenám kavity. Spolu s jemným 

chemickým vytvrdzovaním tak dosiah-

neme optimálny polymerizačný proces s 

nízkym napätím.

Produkt je dostupný ako univerzálny fa-

rebný odtieň A2 a A3. Je to z estetického 

hľadiska dostačujúce? 

H. K.: Určite. Je to ekonomická rekon-

štrukcia pre pacientov, ktorá vyžaduje 

len krátky čas. Výber farby je eliminovaný 

vďaka univerzálnemu odtieňu. Okrem 

toho sa Fill-Up! používa v zadnej oblasti 

mimo estetickej zóny. A v prípade potreby 

je tu vždy možnosť krycej vrstvy. No mys-

lím si, že estetika má pri tejto skupine pa-

cientov menšiu prioritu.

U ktorej skupiny pacientov sa Fill-Up! 

používa v zubárskej praxi? 

H. K.: U pacientov, kde je čas dôležitý 

faktor, napríklad u detí, starších, hendi-

kepovaných osôb alebo pacientov s ob-

medzeným rozpočtom. Niekedy si aj kli-

nická situácia vyžaduje použitie takéhoto 

produktu: hlboké kavity, ktoré znemož-

ňujú polymerizáciu svetlom, hlboké zá-

rezy alebo ťažko prístupné zóny, naprí-

klad osmičky. A pre menšie kavity ponúka 

tekutý kompozit dodatočnú výhodu mi-

nimálne invazívnej rekonštrukcie bez po-

škodenia zubnej hmoty, čo by v tomto 

prípade nebolo možné s modelovacím 

kompozitom.

Kedy budú dostupné prvé štúdie o Fill-

Up!?

H. K.: Štúdie boli dostupné už pri uve-

dení nového produktu na trh. Skúmala 

sa adaptácia marginálneho okraja, žuva-

cia záťaž, drsnosť povrchu ako aj hĺbka 

polymerizácie. Štúdie, ktoré potvrdzujú, 

že výplňová technika s jednou vrsvou je 

s Fill-Up! možná – a bez potreby kom-

promisov.


