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INTERVJU - FILL-UP!

Zobozdravniki so si dolgo želeli 

material z ekonomično obdelavo za 

zanesljive restavracije velikih kavi-

tet v klasični terapiji polnjenja. Tak 

sodoben material bi idealno zob sta-

biliziral od znotraj, zlasti v posterio-

rnem predelu, ki je najbolj izpostav-

ljen žvečnim silam. Poleg tega manjše 

število korakov pomeni manjšo mož-

nost za napake in krajši čas zdravljenja. 

Hannes Kramer, prodajni predstavnik,  

se je oglasil v naši uredniški pisarni na 

intervjuju.

Na trgu je že več “bulk” kompozitov. Za-

kaj kompozit COLTENE “Fill-Up!” prihaja 

na trg šele zdaj? 

Hannes Kramer: Pristop družbe  

COLTENE je na temo “bulk” materialov pre-

viden. Klinične in tehnične zahteve so za 

tak material izjemno velike. Izdelek smo 

razvili v sodelovanju z univerzami, da bi 

dobili kar najboljšo možno kakovost in 

varnost pri zdravljenju. Še več, kompo-

zit Fill-Up! je inovacija, ki se izvrstno poda 

imenu Bulk Fill.

Kakšna je razlika glede na druge bulk 

kompozite?

H. K.: Bulk materiali, ki so trenutno na 

voljo, so omejeni na največ 5 mm debe-

lino plasti. Prav tako je pri večini izdel-

kov potrebna prekrivna plast modelir-

nega kompozita. Vendar "bulk" polnjenje 

pomeni da se kaviteta napolni do vrha 

v enem samem koraku. Fill-Up! to zah-

tevo izpolnjuje. Dvojno strjevanje mate-

riala omogoča obdelavo do 10 mm glo-

bokih kavitet v enem samem koraku. Ob 

upoštevanju visoke mehanske stabilnosti 

okluzalne površine prekrivna plast ni pot-

rebna, vendar je možna zaradi estetskih ali 

funkcijskih razlogov.

Povedano drugače, ključna odlika nove-

ga materiala je dvojno strjevanje? 

H. K.: Natančno tako! V luči nezado-

stne zmogljivosti predstavlja samo sve-

tlobno strjevanje “bulk” materialov tvega-

nje nepolimeriziranih predelov, ki lahko 

povzročijo pooperativno preobčutljivo-

sti. Fill-Up! zagotavlja uporabnikom ena-

komerno in popolno polimerizacijo. Z vi-

soko vsebnostjo mikropolnil kompozit 

Fill-Up! ni le estetski, temveč ponuja tudi 

optimalne mehanske lastnosti. To z “bulk” 

materiali, ki se svetlobno strjujejo, ni mo-

goče, saj svetloba ne bi mogla prodreti. 

Zato so ti materiali izjemno prosojni, kar 

pri restavracijah naravnih zob ni zaželeno.

Je kompozit Fill-Up! primeren za mode-

liranje?

H. K.: Ne, material odlikuje zelo visoka 

stabilnost, zato za modeliranje ni prime-

ren. Vendar pa ima druge prednosti, ki jih 

modelirni kompozit nima.

Katere pa so?

H. K.: Tekoč kompozit Fill-Up! doseže 

optimalno navlaženje in prilagajanje na 

stene in robove kavitet, s čimer prepreči 

nastanek primarnih vrzeli ob robovih. 

Kaj nam lahko poveste o stresu krčenja 

pri tehniki “bulk” polnjenja?

H. K.: Kombinacija naših materialov 

iz adheziva in “bulk” kompozita je bila  

izbrana tako, da je možno krčenje proti 

Polnjenje v enem samem koraku s Fill-Up!™
Z novim dvojno strjujočim univerzalnim kompozitom Fill-Up! je polnjenje kavitet sedaj preprostejše in hitrejše. 
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Hannes Kramer, prodajni predstavnik pri družbi COLTENE, odgovarja 
na vprašanja o kompozitu Fill-Up! v uredniški pisarni švicarskega 
časopisa za zobozdravstvo “Zahn Zeitung Schweiz”.

Kompozit Fill-Up! je bil prvič predstavljen na simpoziju “Pain Symposium” 
v Zürichu.
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steni kavitete. V kombinaciji s tem nežnim 

kemičnim strjevanjem dosežemo optima-

len postopek polimerizacije z majhnim 

stresom.

Izdelek je na voljo v univerzalni barvi 

med A2 in A3. Je to estetsko upravičeno? 

H. K.: Seveda. To je za pacienta ekono-

mična restavracija, za katero je potrebno 

le malo časa. Univerzalna barva pomeni, 

da barve ni potrebno izbirati. Kompozit 

Fill-Up! se uporablja v posteriornih pre-

delih izzven estetskega območja. Če je 

treba, ga je vedno možno prekriti s prek-

rivno plastjo kompozita. Vendar menim, 

da ima estetika pri omenjeni skupini pa-

cientov, nižjo prioriteto.

Za katero skupino bolnikov se kompozit 

Fill-Up! v zobozdravstveni praksi upo-

rablja? 

H. K.: Uporablja se za paciente, pri ka-

terih je čas pomemben dejavnik, na pri-

mer otroke, starejše, invalidne osebe ali 

paciente z omejenimi finančnimi sredstvi. 

Včasih tudi klinična situacija zahteva upo-

rabo takega izdelka: globoke kavitete, ki 

vplivajo na svetlobno polimerizacijo, glo-

boki podvisi ali območja, s težkim dosto-

pom na primer osmice. Za manjše kavi-

tete ponujajo tekoči kompoziti dodatno 

prednost minimalno invazivne restavra-

cije, ki ne škodi zobnim tkivom kar pri mo-

delirnih kompozitih ni možno.

Kdaj bodo na voljo prve raziskave s 

kompozitom Fill-Up!? 

H. K.: Raziskave glede prilagajanja na 

marginalne robove, žvečne obremenitve, 

hrapavosti površine in globine polime-

rizacije so bile na voljo že, ko je izdelek 

prišel na trg. Raziskave potrjujejo, da je 

s kompozitom Fill-Up! možno uporabiti 

tehniko polnjenja v eni plasti – brez pot-

rebe po kompromisih.


