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Różne możliwości zastosowania: 
Podwójnie utwardzalny materiał kompozytowy 
o średniej lepkości, przeznaczony do wypełnień 
typu „bulk fill” opracowano do zastosowań wyma-
gających szybkiego, estetycznego wypełnienia w 
kolorze zęba. 
Fill-Up! nadaje się do stosowania techniką „bulk 
fill” w odcinku bocznym uzębienia i można go 
nakładać jedną warstwą o dowolnej głębokości. 
Polimeryzacja powierzchniowa światłem przez za-
ledwie 5 sekund to ostatni etap wykończenia wy-
pełnienia, bez konieczności nakładania warstwy 
wierzchniej. 

W każdym punkcie idealne rozwiązanie

Wskazania do stosowania Fill-Up!:

– ubytki klasy I i II
– jako liner do ubytków
– odbudowy zrębów

Kolor dla każdego przypadku: 
Dzięki efektowi „kameleona” kolor uniwersalny  
VITA™ A2–A3 perfekcyjnie dopasowuje się do 
każdej sytuacji i oszczędza czas poświęcany dobo-
rowi właściwego odcienia.

W idealnym uzupełnieniu z ParaBond – materia-
łem wiążącym do zoptymalizowanej szczelno-
ści brzeżnej – stanowi dopracowany system do 
wszystkich wypełnień wykonywanych codziennie 
w praktyce stomatologicznej.

Wystarczy jeden krok do doskonałego rezultatu
Jeden krok do sukcesu

PODWÓJNIE UTWARDZALNY KOMPOZYT DO WYPEŁNIEŃ TYPU „BULK FILL”

Fill-Up!™

Głęboko. Szybko. Precyzyjnie.
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* nie jest to znak towarowy firmy COLTENE
1  Internal measurement
2  Krejci et. al. 2014, Marginal adaptation of bulk filled dual cured composites, publication prepared for ADM meeting
3  Krejci et. al. 2014, Marginal adaptation of class II cavities restored with bulk-fill composites, Journal of Dentistry
4  Besek et. al., zahnfarbene adhäsive Füllungen, PPK Zürich 2004
5  Dr. Flury, University of Bern, data on file

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Jednoskładnikowy, światłoutwardzal-
ny, uniwersalny materiał wiążący

60019539  ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill
 (opakowanie uzupełniające)
1 × 5 ml    One Coat 7 Universal

ParaBond

Chemicznie utwardzalny system wiążący

7493  ParaBond Adhesive A & B Opakowanie  
 uzupełniające
1 × 3 ml   ParaBond Adhesive A
1 × 3 ml   ParaBond Adhesive B

Fill-Up!™ 

Podwójnie utwardzalny kompozyt  
do wypełnień typu „bulk fill”

60019342  Fill-Up! Intro Kit
2 × 4,5 g Fill-Up! Uniwersalny
1 × 2,5 ml  Etchant Gel S
2 × 3 ml  ParaBond Adhesive A & B
6 ×  Końcówka mieszająca krótka,  
 bardzo cienka
8 ×  Końcówka mieszająca krótka,   
 cienka

60019973  Fill-Up! Intro Kit z  
 ONE COAT 7 UNIVERSAL
2 × 4,5 g  Fill-Up! Uniwersalny
1 × 5 ml  One Coat 7 Universal
1 × 3 ml  One Coat 7.0 Activator
6 ×  Końcówka mieszająca krótka,  
 bardzo cienka
8 ×  Końcówka mieszająca krótka,   
 cienka

60019355  Fill-Up! Zestaw ekonomiczny
5 × 4,5 g  Fill-Up! Uniwersalny
15 ×  Końcówka mieszająca krótka,  
 bardzo cienka
20 ×  Końcówka mieszająca krótka,   
 cienka

60019341  Fill-Up! Opakowanie  
 uzupełniające
1 × 4,5 g  Fill-Up! Uniwersalny
3 ×  Końcówka mieszająca, krótka,  
 bardzo cienka
4 ×  Końcówka mieszająca, krótka,  
 cienka
 
6747  Końcówka mieszająca, krótka,  
 bardzo cienka
40 ×  Końcówka mieszająca, 0 1 mm

6759  Końcówka mieszająca, krótka,  
 cienka
40 × Końcówka mieszająca, 0 1,8 mm

Asortyment opakowań

One Coat 7.0 Activator

Aktywator zapewniający zgodność z 
materiałami dualnymi i utwardzanymi 
chemicznie.

7054  One Coat 7.0 Activator
1 × 3 ml  One Coat 7.0 Activator

Etchant Gel S

Najlepszy żel wytrawiający

7373  Etchant Gel S Zestaw
2 × 2,5 ml  Strzykawki
20 ×   Igły do aplikacji
 
7876  Igły do aplikacji
20 ×   czarne

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com



Tetric EC BF IVA *

SYNERGY D6 Dentin A2 / B2 

SDR Universal *
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Fill-Up! 10“ LC

Fill-Up! chem.

SDR 20“ LC *
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Shrinkage stress development at curing ¹

Idealnie współpra-
cująca para 

Gwarantowane głębokie, 
jednolite utwardzenie
Niezależnie od nałożonej grubości warstwy, dzięki możli-
wości utwardzania światłem i utwardzania chemicznego  
Fill-Up! zagwarantowane jest niezawodne utwardzenie. 

Tradycyjne materiały do wypełnień techniką „bulk 
fill” można nakładać warstwami o maksymalnej grubo-
ści 4-5 mm. Pomiary natężenia światła wykazują, że już 
w przypadku grubości warstwy powyżej zaledwie 1 mm dra-
stycznie spada przenikanie światła. W tej sytuacji nie zawsze 
można zapewnić dostatecznie głęboką polimeryzację, co w 
konsekwencji może prowadzić do wrażliwości pozabiegowej.

Rezultaty, z których można 
być dumnym

Fill-Up! i system wiążący ParaBond są perfekcy- 
jnie dopasowane. ParaBond przyspiesza poli- 
meryzację przy krawędziach ubytku, co prowa-
dzi do optymalizacji szczelności brzeżnej wypeł-
nienia. Zapobiega to w szczególności tworzeniu 
się szczelin brzeżnych i wtórnej próchnicy. 

Wyniki badania przeprowadzanego przez Uni-
wersytet w Genewie potwierdzają najlepsze war-
tości uszczelnienia brzeżnego materiału Fill-Up! 
przed i po symulacji żucia (cykliczne obciążanie 
termomechaniczne).

Dopasowanie i polerowanie wypełnieniaAplikacja w jednym kroku Polimeryzacja światłem przez 5 sekund lub na 
utwardzenie chemiczne

Końcowy rezultat

Współczynnik zginania ..................  7 260 MPa
Wytrzymałość na zginanie ..............  109 MPa
Sorpcja wody ................................... 19 µg/mm3

Rozpuszczalność w wodzie ........  0,7 µg/mm3

Widoczność na zdjęciach RTG ........  2  mm AI
Twardość w skali Vickersa ...................... 51 HV
Skurcz objętościowy (wg Watts) .. .............. 3,3 %

Wytrzymałość na ściskanie .............  289 MPa
Ø wielkości cząsteczek wypełniacza ...  2 µm
Zawartość wypełniacza wagowo .......... 65 %
Zawartość wypełniacza objętościowo . 49 %
Gęstość.................................................  1,8 g/cm3

Czas pracy ..................................................  1 min
Czas wiązania (nie obejmuje czasu pracy) ..... 2 min

Perfekcyjne szczegóły 1
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Fill-Up! SYNERGY D6 Tetric EC BF *

DIATECH Comprepol Plus / Composhine Plus 
(2-Step)

3M ESPE SofLex *
(4-Step)

DIATECH SwissFlex
(4-Step)

x-tra fil * Ketac Molar *
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Chropowatość powierzchni po polerowaniu ⁵

Skład:    
• Szkło stomatologiczne • Amorficzny kwas krzemowy
• Metakrylany  • Tlenek cynku

Duże ubytki wypełnione tylko jedną warstwą pod-
legają dużym siłom skurczowym podczas polime-
ryzacji światłem. Jednak utwardzanie chemiczne 
prze-biega znacznie delikatniej (patrz wykres). 

Gdy szybkość ma kluczowe znaczenie, Fill-Up! 
można krótko utwardzać światłem. Wypełnienie 
można wtedy niezwłocznie wykończyć, podczas 
gdy głębsze obszary są utwardzane chemicznie.

Delikatnie i bezpiecz- 
nie w głębi ubytku

Fill-Up! można bez wielkiego wysiłku wypolerować 
na wysoki połysk. Badania potwierdzają perfekcyjne 
rezultaty polerowania za pomocą 2-etapowego 
systemu do polerowania DIATECH Comprepol Plus / 
Compo shine Plus i 4-etapowego systemu DIATECH 
Swiss Flex. 

Fill-Up! wykazuje bardzo małą chropowatość 
powierzchni po polerowaniu, porównywalną 
z kompozytami utwardzanymi światłem.

Z wysokim połyskiem

Głęboko

Szybko

• Nieograniczona grubość warstwy wypełnie-
nia, ponieważ Fill-Up! jest podwójnie utwar-
dzalny

• Gwarantowane pełne utwardzenie, nawet 
w przypadku bardzo głębokich ubytków

• Możliwe natychmiastowe wykonanie wypeł-
nienia, ponieważ Fill-Up! utwardza się światłem 
przez zaledwie 5 sekund

• Brak konieczności warstwy wierzchniej  
dzięki nadzwyczajnym właściwościom  
mechanicznym

• Kolor uniwersalny (VITA™ A2–A3) ze znakomity-
mi właściwościami dopasowania odcienia

• Szybka i łatwa aplikacja za pomocą strzykawki 
automieszającej

Precyzyjnie • Minimalne naprężenie skurczowe

• Optymalna szczelność brzeżna dzięki dopa-
sowanemu materiałowi wiążącemu ParaBond

• Łatwe polerowanie na wysoki połysk

• Atrakcyjna estetyka we wszystkich warun-
kach oświetleniowych dzięki fluorescencji

• Zawiera przeciwbakteryjny tlenek cynku 

Pochłanianie światła przez kompozyty 1

Rozwój naprężenia skurczowego podczas  
utwardzania 1
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Tetric Ceram * Ceram-X */

Ceram-X
Venus BF */

Venus 
Diamond *

Tetric EC BF */
Tetric Evo
Ceram *

Surefill SDR */
Ceram-X

Sonic Fill */
Sonic Fill

Fill-Up! /
SYNERGY D6 
z ParaBond

Fill-Up! z 
ParaBond
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Wiązanie
Syntac Classic Optibond FL ParaBond ONE COAT 7 

UNIVERSAL

Technika nakładania warstwami
2 mm warstwa Bulk 4+2 1 warstwa

Fill-Up! z
ONE COAT 7
UNIVERSAL

Adaptacja brzeżna przed i po 
symulacji żucia ² ³ ⁴

Przed 
załadowaniem

Po załadowaniu


