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INTERVIU – FILL-UP!

Stomatologii caută de mult un 

material cu prelucrare economică 

pentru restaurarea garantată a cavi-

tăților mari în cadrul terapiei cu ob-

turații clasice. În mod ideal, un ma-

terial modern ar stabiliza dintele din 

interior, mai ales în regiunea posteri-

oară care este expusă cel mai mult for-

țelor masticatorii. În plus, eliminarea 

mai multor etape intermediare reduce 

marjele de eroare și economisește 

timp prețios de tratament. Hannes  

Kramer, manager de vânzări pe țară,  

a vizitat birourile noastre editoriale 

pentru un interviu.

Pe piață sunt deja mai multe compozite 

pentru obturarea în bloc. De ce este lan-

sat „Fill-Up!“ de la COLTENE abia acum? 

Hannes Kramer: COLTENE a abordat 

cu grijă de subiectul obturării în bloc. Ce-

rințele clinice și tehnice pentru un aseme-

nea material sunt extrem de ridicate. Am 

dezvoltat produsul în colaborare cu uni-

versități pentru a obține cea mai bună ca-

litate și siguranță cu putință în cadrul tra-

tamentului. Pe lângă aceasta, Fill-Up! este 

o inovație care corespunde exact denu-

mirii de obturare în bloc.

Care este diferența față de alte compo-

zite pentru obturarea în bloc?

H. K.: Materialele de obturare în bloc 

disponibile în prezent sunt limitate la o 

grosime maximă a stratului de 5 mm. În 

plus, majoritatea produselor necesită un 

strat de acoperire cu un compozit care 

poate fi modelat. Dar obturarea în bloc 

înseamnă a obtura cavitatea într-o sin-

gură etapă. Fill-Up! îndeplinește această 

cerință. Ca rezultat al polimerizării duble, 

acest material permite tratarea într-o sin-

gură etapă a cavităților cu adâncimi de 

până la 10 mm. Având în vedere stabili-

tatea mecanică ridicată în regiunea oclu-

zală, nu este necesar un strat de acoperire, 

dar el poate să fie aplicat oricum ca opți-

une, din motive estetice sau funcționale.

Se poate spune că polimerizarea dublă 

este cheia noului material? 

H. K.: Exact! Dacă emisia de lumină 

este insuficientă, un material de obturare 

în bloc fotopolimerizat obișnuit prezintă 

riscul zonelor nepolimerizate care pot 

duce la hipersensibilități postoperatorii. 

Fill-Up! oferă utilizatorului siguranța po-

limerizării uniforme în toate zonele. Cu o 

mare proporție de microparticule de um-

plutură, Fill-Up! oferă proprietăți meca-

nice optime, fiind totodată și estetic. Acest 

lucru nu este posibil cu materialele de ob-

turare în bloc cu fotopolimerizare deoa-

rece lumina nu mai poate pătrunde. De 

aceea, aceste materiale sunt extrem de 

translucide, ceea ce nu este de dorit în ca-

zul restaurării unui dinte natural.

Este compozitul Fill-Up! pentru modelaj?

H. K.: Nu, materialul oferă într-adevăr 

o stabilitate foarte ridicată, așa că nu este 

potrivit pentru modelaj. În schimb, are 

avantaje pe care un compozit pentru mo-

delaj nu le poate oferi.

Și acestea sunt?

H. K.: În stare fluidă, Fill-Up! atinge o 

umectare și o adaptare optimă la pereții 

și marginile cavității tratate cu adeziv și 

previne astfel golurile marginale primare. 

Obturații într-o singură etapă cu Fill-Up!™
Cu noul compozit universal Fill-Up! cu polimerizare dublă obturarea cavităților se realizează mai simplu și mai rapid.
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Hannes Kramer, manager național de vânzări la COLTENE, răspunde la 
întrebările legate de Fill-Up! în biroul editorial al Zahn Zeitung Schweiz 
(Ziarul Dentar din Elveția).

Fill-Up! a fost prezentat pentru prima oară la Pain Symposium  
(Simpozion cu tema durerii) de la Zürich.
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Ce ne puteți spune despre stresul de con-

tracție din cadrul tehnicii de obturare 

în bloc?

H. K.: Combinația noastră de materiale 

între adeziv și compozitul de obturare în 

bloc a fost astfel selectată încât contrac-

ția să fie direcționată spre peretele cavi-

tății. În combinație cu polimerizarea chi-

mică blândă obținem astfel un proces de 

polimerizare optim, cu stres redus.

Produsul este disponibil ca nuanță co-

loristică universală între A2 și A3. Este 

justificat acest lucru din punctul de ve-

dere estetic? 

H. K.: Absolut. Este o restaurare eco-

nomică pentru pacienți și necesită numai 

un timp scurt. Selecția culorii este elimi-

nată printr-o nuanță universală. În plus,  

Fill-Up! se utilizează în regiunea posteri-

oară, în afara zonei estetice. Și, dacă este 

necesar, există întotdeauna opțiunea unui 

strat de acoperire. Oricum, cred că este-

tica are o prioritate mai scăzută pentru 

grupul de pacienți în cauză.

La care grup de pacienți se utilizează Fi-

ll-Up! în cabinetul stomatologic? 

H. K.: La pacienții pentru care timpul 

este un factor important, de exemplu la 

copii, vârstnici, persoanele handicapate 

sau la pacienții cu un buget limitat. Uneori 

situația clinică impune de asemenea utili-

zarea unui astfel de produs: cavitățile pro-

funde care afectează fotopolimerizarea, 

șanțurile adânci sau zonele cu acces difi-

cil, de exemplu molarul de minte. Iar pen-

tru cavitățile mai mici, compozitul fluid 

oferă beneficiul suplimentar al unei resta-

urări minim invazive fără afectarea sub-

stanței dentare, ceea ce în acest caz nu 

ar fi posibil cu un compozit de modelaj.

Când vor fi disponibile primele studii 

despre Fill-Up!? 

H. K.: Studiile au fost deja disponi-

bile la lansarea noului produs, cu privire 

la adaptarea marginală ca urmare a soli-

citării masticatorii, rugozitatea suprafeței 

precum și la polimerizarea în profunzime. 

Studii care confirmă că tehnica de obtu-

rare într-un singur strat cu Fill-Up! este po-

sibilă – și fără necesitatea de a face com-

promisuri.


