
1

ИНТЕРВЮ – FILL-UP!

Стоматолозите отдавна търсят 

материал с икономичен процес на 

обработка за надеждни реставра-

ции на големи кавитети при класи-

ческо лечение със запълването им. 

В идеалния случай един съвременен 

материал би стабилизирал зъба от-

вътре, особено в задната част, която 

е основно изложена на силите на 

дъвчене. Освен това, елиминира-

нето на няколко междинни стъпки 

намалява възможността за грешка 

и спестява ценно време за лечение. 

Hannes Kramer, Мениджър продажби,  

посети нашия офис за интервю.

На пазара вече има няколко компо-

зита за обемно запълване. Защо 

“Fill-Up!” на COLTENE се пуска чак сега 

на пазара? 

Hannes Kramer: COLTENE подхожда 

към проблема за обемното запълване 

внимателно. Клиничните и техниче-

ските изисквания за такъв материал за 

особено големи. Ние създадохме про-

дукта в сътрудничество с университе-

тите, за да получим възможно възможно 

най-доброто качество и безопасност 

при лечението. Освен това Fill-Up! е 

иновация, която получава името обе-

мен пълнител.

Каква е разликата с останалите 

композити за обемно запълване?

H. K.: Съществуващите за момента 

материали за обемно запълване се 

ограничават до максимум 5 мм дебе-

лина на слоя. В допълнение, при по-

вечето продукти се изисква покри-

ващ слой с композит, който може да 

бъде моделиран. Но обемното напъл-

ване означава напълване на кавитета 

в една стъпка. Fill-Up! покрива изцяло 

това твърдение. В резултат на двойно 

полимеризиране, това позволява да се 

лекуват в една стъпка кавитети с дъл-

бочина до 10 мм. Пред вид високата ме-

ханична стабилност в района на оклу-

зията не се налага покриващ слой, но 

такъв може да се приложи като опция 

по естетически или функционални при-

чини.

Казано така представлява ли двой-

ната полимеризация ключ към но-

вия материал?

 

H. K.: Точно така! Ако силата на свет-

лината е недостатъчна, един чисто фо-

тополимеризиращ материал за обемно 

запълване е свързан с риск за същест-

вуване на неполимеризирани зони, 

което може да доведе до постопера-

тивна свръхчувствителност. Fill-Up! 

предлага на потребителя сигурността 

на непрекъсната постоянна полиме-

ризация. При високо отношение на 

микрофилърите, Fill-Up! предлага оп-

тимални механични характеристики, 

които са същевременно и естетиче-

ски. Това не е възможно при фотопо-

лимеризиращи материали за обемно 

запълване, тъй като светлината вече 

не е в състояние да проникне. Поради 

тази причина подобни материали са из-

ключително полупрозрачни, което не 

е желателно при реставрация на ес-

тествен зъб.

Запълване в една стъпка с Fill-Up!™
С новия двойно-втвърдяващ универсален композит Fill-Up! запълването на кавитети става по-лесно и по-бързо.
Юли, 2014 г.

Ханес Крамер (Hannes Kramer), Country Sales Manager в COLTENE, 
отговаря на въпроси относно Fill-Up! в редакторския офис на Zahn 
Zeitung Schweiz (Вестник за зъблолечение, Швейцария).

Fill-Up! е представен за първи път в Цюрих  на симпозиум, като 
основната му тема е болката.
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Представлява ли Fill-Up! композит 

за моделиране?

H. K.: Не, материалът не предлага 

много висока стабилност, така че не е 

подходящ за моделиране. Вместо това 

той има предимствата, които един мо-

делиращ композит не може да пред-

ложи.

И кои са те?

H. K.: Течният Fill-Up! постига опти-

мално овлажняване и адаптиране на 

стените и ръбовете на бондирания ка-

витет и с това предотвратява първично 

маргинални разлики. 

Какво можете да ни кажете за стре-

са от свиване при техниката на 

обемно запълване?

H. K.: Комбинацията от бондинг и 

обемно запълващ композит в нашия 

продукт е избрана така, че свиването 

към стената на кавитета е невъзможно. 

В комбинация с умерено химическо по-

лимеризиране по този начин ние по-

стигаме оптимален, с ниско ниво на 

стрес процес на полимеризация.

Продуктът се предлага като от-

тенък Universal между A2 и A3. Това  

оправдано ли е от естетическа 

гледна точка? 

H. K.: Действително. Това е иконо-

мична реставрация за пациенти и из-

исква единствено малко време. Избо-

рът на цвят отпада с оттенък Universal. 

Освен това, Fill-Up! се използва в зад-

ната зона, която е извън естетическата 

зона. А ако е необходимо, винаги има 

възможност за поставяне на покриващ 

слой. Аз обаче считам, че естетичността 

е с по-малък приоритет при разглежда-

ната група пациенти.

При коя група пациенти се използ-

ва Fill-Up! в денталната практика?

H. K.: При пациенти, при които 

времето е важен фактор, например 

при деца, хора в напреднала възраст, 

инвалидизирани хора или пациенти с 

ограничен бюджет. Понякога клиничната 

ситуация също налага употребата на 

такъв продукт: дълбоки кавитети, които 

нарушават фотополимеризацията, 

дълбоко подкопаване или зони с труден 

достъп, например осма. А за по-малки 

кавитети, течният композит предлага 

допълнителна полза от минимално 

инвазивна реставрация без увреждане 

на зъбната субстанция, което не би 

било възможно в подобен случай с 

моделиращ композит.

Когато ще разполагаме с резулта-

тите от първите проучвания вър-

ху Fill- Up!? 

H. K.: Резултатите от проучванията 

вече се предложиха при пускането на 

новия продукт на пазара, по отноше-

ние на адаптиране на маргиналния ръб 

след дъвкателно натоварване, нерав-

ности по повърхността, както и дълбока 

полимеризация. Проучвания, които 

потвърждават, че при Fill-Up е въз-

можно прилагането на техника на за-

пълване с единичен слой! – и без необ-

ходимостта да се правят компромиси.


