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INTERVIU – „FILL-UP!“

Odontologai jau seniai ieško me-

džiagos, kurią būtų ekonomiška nau-

doti ir kuri patikimai užpildytų dide-

les ertmes, naudojant klasikinius dantų 

taisymo metodus. Idealiu atveju šiuo-

laikiška medžiaga stabilizuotų dantis 

iš vidaus, ypač krūminių dantų srityje, 

kurią labiausiai veikia kramtymo jėga. 

Be to, išvengus kelių tarpinių veiksmų, 

sumažėja klaidų tikimybė ir sutaupoma 

brangaus gydymui reikalingo laiko. 

Hannes Kramer, šalies pardavimo va-

dovas, apsilankė mūsų redakcijoje ir 

davė interviu.

Rinkoje jau siūlomos kelios vieno sluoks-

nio kompozitų rūšys. Kodėl „COLTENE 

„Fill-Up!“ išleidžiamas tik dabar? 

Hannes Kramer: „COLTENE į vieno 

sluoksnio kompozitų sritį žengė labai at-

sargiai. Klinikiniai ir techniniai reikalavi-

mai tokioms medžiagoms yra nepaprastai 

dideli. Kurdami savo gaminį bendradar-

biavome su universitetais, stengdamiesi 

užtikrinti aukščiausią įmanomą kokybę 

ir maksimaliai saugų gydymą. Be to, 

„Fill-Up!“ yra inovacija, ypač tiksliai atitin-

kanti sąvoką „užpildymas vienu sluoksniu“.

Kuo jis skiriasi nuo kitų vieno sluoksnio 

kompozitų?

H. K.: „Šiuo metu parduodamų užpil-

dymo vienu sluoksniu medžiagų sluoks-

nio storio riba yra 5 mm. Be to, daugumai 

šių gaminių reikalingas dengiamasis kom-

pozito sluoksnis, kurį galima modeliuoti. 

Tačiau pildymas vienu sluoksniu reiškia, 

kad visa ertmė užpildoma vienu veiksmu. 

„Fill-Up!“ įgyvendina šią idėją. Naudojant 

dvigubo kietinimo technologiją, vienu 

veiksmu galima užtaisyti iki 10 mm gylio 

ertmes. Dideliam mechaniniam sąkandžio 

zonos stabilumui užtikrinti dengiamasis 

sluoksnis nebūtinas, tačiau jį galima nau-

doti dėl estetinių ar funkcinių priežasčių.“

Išeitų, kad esminis su naująja medžiaga 

susijęs dalykas yra dvigubas kietinimas? 

H. K.: „Būtent! Jeigu šviesos galia yra 

nepakankama, naudojant vien šviesa kie-

tinamą vieno sluoksnio medžiagą kyla pa-

vojus, kad liks nepolimerizuotų zonų, dėl 

kurių gali išsivystyti pooperacinis hiper-

jautrumas. Pasirinkęs „Fill-Up!“ naudotojas 

gali būti tikras, kad visas sluoksnis bus to-

lygiai polimerizuotas. Didelę mikroužpildų 

koncentraciją turintis „Fill-Up!“ pasižymi 

optimaliomis mechaninėmis savybėmis 

bei estetiška išvaizda. Šviesa kietinamų 

vieno sluoksnio medžiagų atveju tai būtų 

neįmanoma, nes šviesa nebegalėtų pra-

siskverbti. Todėl šios medžiagos yra itin 

skaidrios, o tai nėra pageidautina, kai no-

rima atkurti natūralų dantį.“

Ar „Fill-Up!“ kompozitas tinka modelia-

vimui?

H. K.: „Ne, ši medžiaga suteikia labai di-

delį stabilumą, todėl modeliavimui ji ne-

tinka. Tačiau ji pasižymi pranašumais, ku-

rių modeliuojamas kompozitas neturi.“

Ir kokie tie pranašumai?

H. K.: „Takus „Fill-Up!“ yra optimaliai drė-

kina pavirčių ir gerai prisitaiko prie rišikliu 

padengtų ertmės sienelių ir kraštų, todėl 

nesusidaro mikro ertmių pakraščiuose.“ 

Ką galėtumėte papasakoti apie užpildy-

mo vienu sluoksniu technologiją ir trau-

kimosi įtampą?

H. K.: „Mes parinkome tokį rišamųjų 

ir vienu sluoksniu užpildančių medžiagų 

derinį, kad tapo įmanomas traukimasis 

link ertmės sienelės. Todėl, kartu naudo-

Užpildymas vienu veiksmu, naudojant „Fill-Up!™“
Su naujuoju dvigubo kietėjimo universaliu kompozitu „Fill-Up!“ ertmes užtaisysite paprasčiau ir greičiau.
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jant švelnų cheminį kietinimą, polimeri-

zacijos procesas yra optimalus ir nesuke-

lia didelių įtampų.“

Parduodamo gaminio atspalvis yra 

universalus, tarp A2 ir A3. Ar priežastys  

estetinės? 

H. K.: „Tikrai taip. Pacientams ši res-

tauracijos procedūra yra ekonomiška ir 

trunka nedaug laiko. Naudojant univer-

salų atspalvį, nebereikia parinkti spalvos. 

Be to, „Fill-Up!“ naudojamas tolimojoje 

burnos dalyje, už estetinės zonos ribų. O 

prireikus visada galima naudoti dengia-

mąjį sluoksnį. Tačiau aš manau, kad ap-

tariamai pacientų grupei estetika nela-

bai svarbu.“

Kokiai pacientų grupei stomatologinėje 

praktikoje naudojamas „Fill-Up!“? 

H. K.: „Pacientams, kuriems svarbu lai-

kas, pavyzdžiui, vaikams, vyresnio am-

žiaus ar neįgaliems asmenims, taip pat 

pacientams, turintiems ribotas finansines 

galimybes. Kartais šį gaminį reikia nau-

doti esant tam tikrai klinikinei situacijai: 

giliose ertmėse, trukdančiose polimeri-

zuoti šviesa, giliose įpjovose iš apačios ar 

sunkiai pasiekiamose zonose, pavyzdžiui, 

prie aštunto danties. Kai ertmės nedide-

lės, papildomas takaus kompozito prana-

šumas yra galimybė atlikti minimaliai inva-

zinę restauraciją, nepažeidžiančią danties 

audinių, o naudojant modeliuojamą kom-

pozitą tai būtų neįmanoma.“

Kada bus galima susipažinti su pirmai-

siais „Fill-Up!“ tyrimais? 

H. K.: „Jau pristatant naująjį gaminį, 

buvo galima susipažinti su tyrimais, ana-

lizuojančiais pakraščių prisitaikymą po 

kramtymo sudaromos apkrovos, paviršiaus 

šiurkštumą ir giluminę polimerizaciją. Tyri-

mai, patvirtina, kad „Fill-Up!“ galima nau-

doti užpildymui vienu sluoksniu – ir visai 

nereikia daryti kompromisų.“


