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INTERVIJA. FILL-UP!

Zobārsti jau sen meklē ekonomisku 

materiālu uzticamai lielu kavitāšu at-

jaunošanai klasiskas piepildīšanas te-

rapijas ietvaros. Labākajā gadījumā ar 

mūsdienīga materiāla palīdzību zobs 

tiktu stabilizēts no iekšpuses, īpaši sānu 

zobu apvidū, kuru visvairāk ietekmē 

gremošanas izraisītais spēks. Turklāt 

dažu starpposmu izlaišana samazina 

kļūdu iespējamību un ietaupa vērtīgo 

ārstēšanas laiku. Valsts pārdošanas va-

dītājs Hanness Krāmers ieradās mūsu 

redakcijā, lai sniegtu interviju.

Daži liela apjoma aizpildīšanas kompo-

zītmateriāli jau pieejami tirgū. Kāpēc 

COLTENE produkts “Fill-Up!” tiek izlaists 

tikai tagad? 

Hanness Krāmers: Uzņēmums COLTENE 

tēmai par liela apjoma piepildīšanu pievēr-

sās piesardzīgi. Šādam materiālam ir izvirzī-

tas ļoti augstas klīniskās un tehniskās prasī-

bas. Esam izstrādājuši produktu sadarbībā 

ar universitātēm, lai iegūtu labāko iespē-

jamo kvalitāti un ārstēšanas drošību. Turklāt 

Fill-Up! ir inovācija, kas precīzi raksturo no-

saukumu Bulk Fill (lielapjoma piepildīšana).

Ar ko tas atšķiras no citiem liela apjoma 

piepildīšanas kompozītmateriāliem?

H. K.: Šobrīd pieejamie liela apjoma 

piepildīšanas materiālu lietošana ir iero-

bežota līdz maksimālajam 5 mm slāņa 

biezumam. Turklāt vairumam produktu 

nepieciešams pārklājošais slānis ar kom-

pozītmateriālu, kuru var veidot. Liela ap-

joma piepildīšana nozīmē kavitātes piepil-

dīšanu, veicot tikai vienu darbību. Fill-Up! 

izpilda šo prasību. Dubultās cietināšanas 

rezultātā ir iespējama kavitāšu pildīšana, 

kuru dziļums ir līdz 10 mm, piepildīšana, 

veicot tikai vienu darbību. Ņemot vērā 

augstu mehānisko stabilitāti sakodienā, 

nav nepieciešams pārklājošais slānis, taču 

to var pielietot estētisku vai funkcionālu 

iemeslu dēļ.

Ja tā, tad dubultā cietināšana ir jaunā 

materiāla atslēgas vārds? 

H. K.: Precīzi! Ja gaismas intensitāte ir 

nepietiekama, tad vienīgi ar gaismu cie-

tināmais liela apjoma piepildīšanas mate-

riāls rada nepolimerizētu apvidu rašanās 

risku, kas var izraisīt hipersensitivitāti pēc 

procedūras. Produkts Fill-Up! lietotājam 

nodrošina pilnīgas konsekventas polime-

rizācijas garantiju. Fill-Up! ar augstu mikro-

pildvielu procentu piedāvā optimālas me-

hāniskās un vienlaicīgi estētiskas īpašības. 

Tas nav iespējams ar gaismu cietināmiem 

liela apjoma piepildīšanas materiāliem, jo 

gaisma vairs nespēj iespiesties. Tāpēc šāda 

veida materiāli ir ārkārtīgi caurspīdīgi, kas 

nav vēlams dabiska zoba atjaunošanā.

Vai Fill-Up! ir kompozītmateriāls veido-

šanai?

H.K.: Nē, materiāls nepiedāvā ļoti aug-

stu stabilitāti, līdz ar to tas nav piemērots 

veidošanai. Taču tam piemīt priekšrocības, 

kuru veidošanas materiālam nav.

Un tās ir?

H. K.: Pašizlīdzinošais Fill-Up! sasniedz 

optimālu mitrināšanu un adaptāciju pie 

Piepildīšana ar Fill-Up!™, veicot tikai vienu darbību.
Ar jauno dubultas cietināšanas universālo kompozītmateriālu Fill-Up! Kavitāšu piepildīšana padarīta vienkāršāka un ātrāka.
Jūlijs, 2014

Hannes Kramer (Hanness Krāmers), uzņēmuma COLTENE valsts 
tirdzniecības vadītājs, Zahn Zeitung Schweiz (zobārstniecības  
laikraksts Šveicē) redakcijā atbild uz jautājumiem par Fill-Up!

Pirmo reizi Fill-Up! tika prezentēts Cīrihē, Sāpju simpozijā.
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piesaistītajām kavitātes sienām un malām, 

tādējādi izvairoties no primārajām margi-

nālajām plaisām. 

Ko Jūs varat pastāstīt par sprieguma sa-

mazināšanos liela apjoma piepildīša-

nas metodē?

H. K.: Mūsu kompozītmateriāls tikai 

veidots, kombinējot kavitātes piesaistes 

un liela apjoma spriedzes izturības īpašī-

bas. Kombinācijā ar vieglu ķīmisku cieti-

nāšanu tika panākts optimāls zema sprie-

guma polimerizācijas process.

Produkts ir pieejams universālā tonī 

starp A2 un A3. Vai tas ir pamatots es-

tētiski? 

H. K.: Patiesi. Pacientiem tā ir ekono-

miska atjaunošana, un tam ir nepiecie-

šams tikai mazliet laika. Universālajam 

tonim ir ierobežota krāsas izvēle. Turklāt 

Fill-Up! tiek izmantots aizmugurējā ap-

vidū, ārpus estētiskās zonas. Vienmēr pa-

stāv iespēja izmantot pārklājošo slāni, ja 

nepieciešams. Taču es uzskatu, ka attie-

cīgo pacientu grupai estētika ir zemāka 

prioritāte.

Kādām pacientu grupām zobārstniecī-

bas praksē tiek lietots Fill-Up! produkts? 

H. K.: Pacientiem, kuriem svarīgs fak-

tors ir laiks, piemēram, bērniem, vecākiem 

cilvēkiem, invalīdiem, vai pacientiem ar ie-

robežotām finansiālām iespējām. Reizēm 

klīniskā situācija pieprasa šāda produkta 

izmantošanu: dziļas kavitātes, kas traucē 

gaismas polimerizācijai, dziļi iegriezumi 

vai zonas, kurām grūti piekļūt, piemēram, 

astotā. Savukārt mazākām kavitātēm pa-

šizlīdzinošais kompozītmateriāls piedāvā 

papildus ieguvumu – minimāli invazīvu 

atjaunošanu, nebojājot zoba substanci, 

kas nebūtu iespējams, izmantojot veido-

jošo kompozītmateriālu.

Kad būs pieejami pirmie Fill-Up! pētī-

jumi? 

H. K.: Pētījumi jau bija pieejami, izlai-

žot jauno produktu, saistībā ar marginā-

lās malas adaptāciju pēc gremošanas slo-

dzes, virsmas raupjumu, kā arī padziļinātu 

polimerizāciju. Pētījumi, kas apstiprina, ka 

ar Fill-Up! ir iespējama viena slāņa piepil-

dīšanas metode, un bez nepieciešamības 

meklēt kompromisus.


