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INTERVJUU – FILL-UP!

Hambaarstid on juba kaua otsinud 

materjali, mis oleks säästlik ja ühtaegu 

vastupidav materjal suurte aukude täit-

miseks klassikalises täiteravis. Ideaa-

lis stabiliseerib kaasaegne materjal 

hamba sisemuse, eriti tagaosas, mis on 

peamine mälumispiirkond. Peale selle 

vähendab mitme vaheetapi ärajäämine 

veamäära ja säästab väärtuslikku ravi-

aega. Riikide müügijuht Hannes Kramer 

külastas meie toimetust intervjuu and-

miseks.

Turul on praegu juba mitmeid masstäidi-

seid. Miks COLTENE-i Fill-Up! alles nüüd 

välja lasti? 

Hannes Kramer: COLTENE on lähe-

nenud masstäidise teemale ettevaatu-

sega. Sellise materjali puhul on kliinilised 

ja tehnilised nõuded äärmiselt kõrged. 

Töötasime selle toote välja koostöös üli-

koolidega, et saavutada parim võimalik 

kvaliteet ja ohutus ravimisel. Veelgi enam, 

Fill-Up! on uuendus, mis väärib kindlasti 

masstäidise nime.

Mille poolest see erineb teistest masstäi-

tekomposiitidest?

H. K.: Praegu saadaolevate masstäi-

tematerjalide paksus on piiratud 5 milli-

meetriga. Peale selle nõuab enamik too-

teid kattekihti komposiidiga, mida saab 

vormida. Ent masstäide tähendab augu 

täitmist vaid ühe sammuga. Fill-Up! seda 

nõuet ka täidab. Kaheetapilise kõvastu-

mise tulemusena võimaldab see ravida 

kuni 10 mm sügavusi auke kõigest ühe 

sammuga. Varjatud piirkonna kõrge me-

haanilise stabiilsuse tõttu pole kattekiht 

vajalik, kuid esteetilisel või funktsionaal-

sel põhjusel võib selle siiski peale kanda.

Seega on kaheetapiline kõvastumine võti 

uuele materjalile?

H. K.: Täpselt! Kui valgusväljund pole pii-

sav, on puhtalt valguskõvastuvate masstäi-

tematerjalide puhul oht, et mõni piirkond 

jääb polümeriseerumata, mis võib põhjus-

tada hilisemat ülitundlikkust. Fill-Up! pakub 

kasutajale kindlustunnet, et kogu mater-

jal polümeriseerub ühtlaselt. Tänu mikro-

täitjate suurele määrale on Fill-Up!-il nii 

optimaalsed mehaanilised omadused kui 

ka esteetiline välimus. Valguskõvastuvate 

masstäitematerjalide korral pole see või-

malik, sest valgus ei läbista enam mater-

jali. Seetõttu ongi need materjalid pool-

läbipaistvad, mis pole loomuliku hamba 

taastamiseks aga soovitatav.

Kas Fill-Up!-i komposiit on mõeldud vor-

mimiseks?

H. K.: Ei, materjal on väga stabiilne, 

mistõttu see vormimiseks ei sobi. See-

eest on sel aga eeliseid, mida vormitav 

komposiit ei suuda pakkuda.

Ja need on?

H. K.: Voolav Fill-Up! saavutab opti-

maalse niisutuse ning kohandumise seo-

tud auguseinte ja -äärtega, vältides seega 

esmaseid ääretühemikke. 

Täitmine vaid ühe sammuga – Fill-Up!™
Uue kaheetapiliselt kõvastuva universaalse komposiidiga Fill-Up! on hambaaukude täitmine lihtsam ja kiirem.
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COLTENE-i riikide müügijuht Hannes Kramer vastab Zahn Zeitung 
Schweizi (Šveitsi dentistide ajaleht) toimetuses küsimustele  
Fill-Up!-i kohta.

Fill-Up!-i esitleti esmakordselt Zürichis Valu Sümpoosiumil.
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Mida saate meile rääkida kokkutõmbu-

mispingest masstäitetehnikas?

H. K.: Meie materjalikombinatsioon 

side- ja masstäitekomposiidist on vali-

tud nii, et kokkutõmbumine augu seina 

poole on võimalik. Koos õrna keemilise 

kõvastamisega saavutame seeläbi opti-

maalse, nõrga pingega polümerisatsioo-

niprotsessi.

Toode on saadaval universaalse värvi-

varjundina vahemikus A2 kuni A3. Kas 

see on esteetiliselt õigustatud? 

H. K.: Kahtlemata. See on patsientide 

jaoks säästlik ja nõuab vaid veidi aega. 

Tänu universaalsele toonile on värviva-

lik kõrvaldatud. Peale selle kasutatakse 

Fill-Up!-i tagumises piirkonnas väljaspool 

esteetilist tsooni. Ja vajaduse korral saab 

alati kasutada kattekihti. Usun siiski, et es-

teetika on kõnealusele patsiendirühmale 

väiksema tähtsusega.

Millisel patsiendirühmal Fill-Up!-i ham-

baravipraktikas kasutatakse? 

H. K.: Patsientidel, kelle puhul aeg on 

olulise tähtsusega, näiteks lastel, eakatel, 

puudega inimestel või piiratud eelarvega 

patsientidel. Mõnikord nõuab sellise toote 

kasutamist ka kliiniline olukord: sügavad 

augud, mis raskendavad valguspolüme-

risatsiooni, sügavad sisselõiked või alad, 

kuhu on raske juurde pääseda (näiteks tar-

kusehammas). Ning väiksemate aukude 

korral annab voolav komposiit lisaeelise 

minimaalselt invasiivse taastamise näol 

ilma hambaainet kahjustamata, mis po-

leks aga komposiidi vormimise korral või-

malik.

Millal on saadaval esimesed uuringud 

Fill-Up!-i kohta?

 H. K.: Uuringud olid saadaval juba uue 

toote käikulaskmisel – nii mälumisham-

maste täitmise järel täiteserva kohan-

damise, pinnatugevuse kui ka sügava 

polümerisatsiooni kohta. Uuringud, mis 

kinnitavad, et ühekihiline täitmistehnika 

on Fill-Up!-iga võimalik ning seda ilma jä-

releandmisi tegemata.


