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ROZHOVOR – FILL-UP!

Zubní lékaři dlouho hledali ma-

teriál pro spolehlivé výplně velkých 

kavit v rámci klasické výplňové tera-

pie s ekonomicky hospodárným zpra-

cováním. V ideálním případě by měl 

moderní materiál stabilizovat zub ze-

vnitř, zvláště v distální oblasti, která 

je hlavně vystavena působení žvý-

kacích sil. Navíc odstranění něko-

lika mezikroků snižuje výskyt chyb 

a šetří při ošetření drahocenný čas.  

Hannes Kramer, Country Sales Manager,  

navštívil kancelář našeho redaktora, 

aby nám poskytl rozhovor.

Na trhu je již několik výplňových kom-

pozit typu bulk-fill (na zhotovování 

výplní po velkých vrstvách). Proč je kom-

pozitum COLTENE “Fill-Up!” uváděno na 

trh právě teď? 

Hannes Kramer: COLTENE přistoupila 

k tématu výplní zhotovovaných po vel-

kých vrstvách opatrně. Na takové materi-

ály se kladou mimořádně vysoké klinické 

a technické požadavky. Výrobek jsme vy-

vinuli ve spolupráci s univerzitami, aby-

chom při ošetření dosáhli nejlepší možné 

kvality a bezpečnosti. Fill-Up! je navíc ino-

vací, která skutečně odpovídá názvu Bul-

k-fill.

Jaký je rozdíl ve srovnání s jinými kom-

pozity typu bulk-fill?

H. K.: Materiály typu bulk-fill, které 

jsou v současné době k dispozici, jsou 

omezeny na maximální tloušťku vrstvy  

5 mm. Navíc většina výrobků vyžaduje 

krycí vrstvu z kompozita, které lze mo-

delovat. "Bulk-fill" ale znamená vyplnění 

kavity v jediném kroku. Fill-Up! plní tento 

nárok do posledního písmene. V důsledku 

duální polymerace je možné ošetřovat ka-

vity hluboké až 10 mm v jediném kroku. 

Z hlediska vysoké mechanické stability v 

okluzní oblasti není krycí vrstva nezbytná, 

ale lze ji volitelně nanést z estetických 

nebo funkčních důvodů.

Říkáte tedy, že duální polymerace je klí-

čovou vlastností tohoto nového mate-

riálu? 

H. K.: Přesně tak! Pokud bude světelný 

výkon nedostatečný, je u výplňových ma-

teriálů typu bulk-fill vytvrzovaných čistě 

světlem riziko výskytu nepolymerovaných 

míst, která mohou způsobovat hypersen-

zitivitu po ošetření. Kompozitum Fill-Up! 

nabízí uživateli jistotu konzistentní poly-

merace v celém objemu. Díky vysokému 

obsahu mikro-plniv Fill-Up! nabízí opti-

mální mechanické vlastnosti současně s 

estetickým vzhledem. To není možné u 

objemových výplňových materiálů po-

lymerovaných světlem, protože světlo 

by již nedokázalo proniknout hlouběji. 

Proto jsou tyto materiály extrémně tran-

slucentní, což není žádoucí pro zhotovo-

vání přirozeně vypadajících výplní.

Je Fill-Up! kompozitem pro modelaci?

H. K.: Ne, materiál nabízí velmi vyso-

kou stabilitu, proto není vhodný k mode-

laci. Namísto toho má ale výhody, které 

modelovací kompozitum nabídnout ne-

může.

A to jsou?

H. K.: Tekutý Fill-Up! dosahuje optimál-

ního zvlhčení a přizpůsobení se bondova-

ným stěnám a okrajům dutiny a tím brání 

primárně vzniku netěsností při okrajích. 

Zhotovování výplní v jediném kroku pomocí Fill-Up!™
S novým univerzálním kompozitem Fill-Up! s duálním vytvrzováním jsou výplně kavit snazší a rychlejší. Zjednodušené a 
rychlejší vyplňování dutin.
Červenec, 2014

Hannes Kramer, Country Sales Manager, ve společnosti COLTENE 
odpovídá na otázky týkající se kompozita Fill-Up! v kanceláři redaktora 
časopisu Zahn Zeitung Schweiz (Švýcarské dentální noviny).

Fill-Up! byl poprvé představen na sympóziu v Curychu.
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ROZHOVOR – FILL-UP!

Co nám můžete říci o smršťovacím na-

pětím při technice zhotovování výplní 

po velkých vrstvách?

H. K.: Naše kombinace materiálů, 

tedy bondu a kompozita typu bulk-fill, 

byla vybrána tak, aby bylo možné smrš-

ťování směrem ke stěně kavity. V kombi-

naci s jemnou chemickou polymerací tak 

dosahujeme optimálního polymeračního 

procesu s nízkým smršťovacím napětím.

Výrobek je k dispozici jako univerzální 

barevný odstín mezi A2 a A3. Je to este-

ticky vyhovující? 

H. K.: Samozřejmě. Jedná se o hos-

podárnou výplň pro pacienty a vyžaduje 

jen málo času. Výběr barvy se omezuje na 

univerzální odstín. Kromě toho se Fill-Up! 

používá v distální oblasti mimo estetic-

kou zónu. A v případě potřeby je tu vždy 

možnost krycí vrstvy. Jsem však přesvěd-

čen, že estetika má u dotčené skupiny pa-

cientů nižší prioritu.

U které skupiny pacientů se Fill-Up!  

v zubních ordinacích používá? 

H. K.: U pacientů, kde je důležitým fak-

torem čas, například u dětí, starších paci-

entů, osob s tělesným postižením nebo 

pacientů s omezeným rozpočtem. Někdy 

i klinická situace vyžaduje použití tako-

vého výrobku: hluboké kavity, které zhor-

šují světelnou polymeraci, hluboké pod-

sekřiviny nebo zóny obtížně přístupné, 

například osmičky. A u menších kavit na-

bízí zatékavé kompozitum další výhodu v 

podobě minimálně invazivní výplně bez 

poškození hmoty zubu, což by v tomto 

případě nebylo možné u modelovacího 

kompozitu.

Kdy budou k dispozici první studie s  

Fill-Up!? 

H. K.: Studie již byly k dispozici při uve-

dení tohoto nového výrobku na trh, a vě-

novaly se přilnavosti materiálu při okra-

jích po zatížení žvýkacím tlakem, hrubosti 

povrchu a také hloubce polymerace. Tyto 

studie potvrzují, že s Fill-Up! je možná 

technika zhotovování výplní o jedné 

vrstvě – a bez potřeby dělat kompromisy.


