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Badanie:

Skuteczność 
samowytrawiającego systemu 
adhezyjnego Bond Force 
dr Blunck, Charité Berlin 
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W badaniu wykorzystano usunięte ludzkie 
siekacze przyśrodkowe, przechowywane 
w 0,1% roztworze tymolu. W każdej gru-
pie wykonano wypełnienia 8 ubytków 
V klasy. Do wykonania wypełnień użyto 
samokondycjonujący system adhezyjny 
BOND FORCE i system adhezyjny Adper 

Prompt L-Pop oraz materiał wypełnieniowy 
Filtek Z 250. Systemy adhezyjne zostały 
użyte zgodnie z zaleceniami danego produ-
centa. Po opracowaniu i umieszczeniu ich 
w wodzie na okres trzech tygodni dokonano 
oceny szczelności brzeżnej metodą repliki 
przed i po obciążeniu zmienną kąpielą 

temperaturową. W badaniu wykorzystano 
elektronowy mikroskop skaningowy (REM) 
z powiększeniem 200 krotnym.  

Produkt Producent Przynależność do grupy Zastosowanie

Bond Force Tokuyama systemy adhezyjne - zaaplikować, wcierać przez 20 sekund

  All in One bez mieszania -  lekko wydmuchać nadmiar Primera aż powierzchnia stanie 

się błyszcząca

     - potem osuszyć przez kolejne 5 sekund używając  

       średniego ciśnienia

Adper Prompt L-Pop 3M ESPE Systemy adhezyjne - aktywacja

  All in One z mieszaniem - wcierać przez 15 sekund

     - nadmiar roztworu wydmuchać strumieniem powietrza 

        (około 10 sekund)

     - nałożyć drugą warstwę roztworu na 3 sekundy

     - osuszyć strumieniem powietrza (około 10 sekund)

Szczelność w obszarze krawędzi Definicja

1  Krawędź prawie lub całkowicie niewidoczna 

  brak lub niewielkie nieregularności w obszarze krawędzi

  brak szpary

  można stwierdzić, że krawędź jest ciągła

2  brak szpary

  znaczne nieregularności w obszarze krawędzi

3  widoczna szpara (w postaci rysy, do 2 μm)

  brak nieregularności w obszarze krawędzi

4  znaczna szpara (ponad 2 μm)

  z niewielkimi i/lub znacznymi nieregularnościami w obszarze krawędzi

  Pod pojęciem nieregularności w obszarze krawędzi rozumiane są:

  - porowatości

  - złamania materiału wypełnieniowego

  - wybrzuszenia materiału wypełnieniowego

Próba:

Kryteria oceny szczelności w obszarze brzeżnym pod elektronowym mikroskopem skaningowym przy 200 krotnym powiększeniu
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Na podstawie oceny próbek testowanego 
systemu adhezyjnego Bond Force stwierd-
zono, że w dużej liczbie przypadków 
szczelność w obszarze krawędzi wypełnień 
ubytków V klasy, zarówno w szkliwie,  
jak i też zębinie jest doskonała.

Na podstawie analizy wyników szczelności 
po obciążeniu zmienną kąpielą 
temperaturową stwierdzono bardzo 
wysoką wartość szczelności w obszarze 
krawędzi, która dla próbek z systemem 
adhezyjnym Bond Force wynosiła 99,3% 
w zębinie i 100 % w szkliwie. Wyniki dla 

próbek z materiałem Adper Prompt L-Pop 
były statystycznie wyraźnie gorsze niż wyni-
ki dla BOND FORCE. Dla systemu Adper 
Prompt L-Pop uzyskano średnią wartość 
92% w zębinie i około 96% w szkliwie, co 
daje wyraźnie mniejsze wartości szczelności 1. 

Szczelność 1: zdjęcie REM krawędzi wypełnienia w zębinie przy 200 krotnym 
powiększeniu

Przykład fragmentu krawędzi w zębinie (RQ1) po obciążeniu zmienną kąpielą 
temperaturową. Bond Force, powiększenie oryginału: 200 razy; belka 100 µm

Szczelność 3: zdjęcie REM krawędzi wypełnienia w zębinie przy 200 krotnym 
powiększeniu

Przykład fragmentu krawędzi w zębinie (RQ1) po obciążeniu zmienną kąpielą 
temperaturową. Adper Prompt L-Pop, powiększenie oryginału: 200 razy; belka 100 
µm

Szczelność 2: zdjęcie REM krawędzi wypełnienia w zębinie przy 200 krotnym 
powiększeniu

Przykład fragmentu krawędzi w szkliwie (RQ1) po obciążeniu zmienną kąpielą 
temperaturową. Bond Force, powiększenie oryginału: 200 razy; belka 100 µm

Szczelność 4: zdjęcie REM krawędzi wypełnienia w zębinie przy 200 krotnym 
powiększeniu

Przykład fragmentu krawędzi w szkliwie (RQ1) po obciążeniu zmienną kąpielą 
temperaturową. Adper Prompt L-Pop, powiększenie oryginału: 200 razy; belka 100 µm

Przykłady zdjęć pod elektronowym mikroskopem skaningowym dotyczące morfologicznej analizy krawędzi 

Wynik:

zębina

zębina

kompozyt

kompozyt

kompozyt

kompozyt

szkliwo

szkliwo

BOND FORCE BOND FORCE

Adper Prompt L-Pop Adper Prompt L-Pop

Na rycinach przedstawiono typowe warunki w obszarze krawędzi w szkliwie i zębinie. Na podstawie wyników niniejszych badań można uznać, że samowytrawiający system 
adhezyjny Bond Force po 21 dniach przechowywania w wodzie i obciążeniu termicznym jest bardzo skutecznym materiałem. 
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Nowy "utwardzający własną struktu-
rę" system adhezyjny wyznacza nowe 
normy.

Latem 2007 roku pojawił się na niemie-
ckim rynku stomatologicznym nowy 
jednokomponentowy system adhezyjny 
BOND FORCE renomowanego japońskie-
go producenta TOKUYAMA. Pierwsze 
wyniki doświadczeń klinicznych są bar-
dzo obiecujące. W niniejszym raporcie 
zaprezentowano pierwsze doświadcze-
nia i opinie dotyczące tego materiału 
zebrane przez lekarza dentystę. 

Opracowywanie nowych, wyznaczających 
trendy systemów adhezyjnych stosowanych 
podczas wykonywania wypełnień stało się 
już tradycją japońskiego przedsiębiorstwa 
chemicznego Tokuyama. Firma swój sukces 
zawdzięcza opracowaniu i wprowadzeniu 
na rynek w 1989 roku doskonałego syste-
mu adhezyjnego o nazwie Light Bond. 
W owym czasie ten system adhezyjny 
pozwolił ułatwić poszczególne etapy 
wykonywania wypełnień adhezyjnych. 
Wprawdzie konieczne było wtedy jeszcze, 
zgodnie z ogólnym trendem, wytrawianie 
w pierwszym etapie tkanki twardej żelem 
wytrawiającym, aby uzyskać pewne zamo-
cowanie mechaniczne masy kompozytowej 
wypełnienia do zębiny i szkliwa, a potem 
był już tylko kolejny etap: nałożenia prime-
ra. Potem można było natychmiast nałożyć 
bond, czyli cienką warstwę płynnego mate-
riału kompozytowego. W 1995 roku pojawił 
się następca Macbond, a w 1997 roku zop-
tymalizowana jego wersja Macbond II. Te 
dwa systemy adhezyjne potrzebowały tylko 
dwóch etapów, aby stworzyć skuteczne 
połączenie między kompozytem a zębiną  
i szkliwem. Wytrawianie i nakładanie prime-
ra zostały doskonale połączone chemicznie 
w jeden płynny komponent. Pozostał tylko 
ostatni etap - nałożenie bondu.  
W 1999 roku pojawił się rewolucyjny mate-
riał, będący efektem doświadczeń z tymi 
materiałami - ONE-UP BOND F, który został 
jeszcze udoskonalony w 2004 roku i zyskał 
nowy potencjał adhezyjny.    

Genialnym rozwiązaniem ostatniego 

systemu adhezyjnego było to, że dwa 
przeznaczone do zmieszania komponenty 
- pierwszy odpowiadający za "wytrawianie" 
z "primerem" oraz drugi za "nakładanie 
bondu" udało się połączyć w jeden etap 
aplikacji. Zmieniający się kolor materiału od 
różowego (świeżo zmieszany materiał) po 
przezierny kolor zęba (materiał po całkowi-
tym spolimeryzowaniu) stanowi pewnego 
rodzaju informację, gdzie i czy nastąpiła 
pełna polimeryzacja świetlna. 

Prezentowany obecnie przez firmę 
Tokuyama materiał BOND FORCE stanowi 
kontynuację najbardziej innowacyjnych, 
doskonałych pod względem chemicznym 
materiałów. Przez producenta określany jest 
on jako "utwardzający własną strukturę" 
jednokomponentowy system adhezyjny. 

"Utwardzający własną strukturę" jedno-
komponenty system adhezyjny 

Zgodnie z aktualną klasyfikacją systemów 
adhezyjnych materiał BOND FORCE nale-
ży do grupy materiałów typu All in one. 
Oznacza to, że wszystkie etapy przygoto-
wania adhezyjnego mikromechanicznego 
zakotwiczenia kompozytu wypełnieniowe-
go - czyli przygotowanie szkliwa, zębiny, 
nałożenie primera na zębinę i systemu 
adhezyjnego - wykonywane jest poprzez 
dokładne jednokrotne zwilżenie tkanki 
twardej zęba przy pomocy jednego płynu. 
Jeżeli płyn ten (można też użyć określenia 
komponent) jest dostępny w stanie goto-
wym do użycia w buteleczce lub w postaci 
pojedynczej dawki, wówczas mówi się  
o samokondycjonującym systemie  
adhezyjnym 7. generacji. 

Dla opisanego tutaj systemu adhezyj-
nego można wybrać określenie "system 
adhezyjny All in one jednobutelkowy" lub 
"samokondycjonujący system jednokom-
ponentowy". Mówiąc poważnie, ale jednak 
z lekkim przymrużeniem oka proponujemy, 
aby czytelnik sam spróbował nazwać ten 
system adhezyjny, wykorzystując istniejące 
już określenia stworzone na bazie przetłu-
maczonych określeń z języka angielskiego.       

Producent proponuje nazwanie tego nowe-

go jednokomponentowego systemu mate-
riałem "utwardzającym własną strukturę", 
ponieważ produkt ten tworzy dzięki zawar-
tym w sobie komponentom chemicznym 
(monomer kwasu fosforowego, Bis-GMA, 
dimetakrylan glikolu trietylenowego, HEMA 
i kamforochinon w roztworze alkoholo-
wym) na tkance twardej zęba samosieciują-
cą się, przylegającą jednocześnie do szkliwa 
i zębiny żelowatą strukturę, która pojawia 
się jeszcze przed polimeryzacją światłem, 
co zapewnia doskonałe przyleganie. 

Pierwsze doświadczenia praktyczno-
-kliniczne 

BOND FORCE to samokondycjonujący, 
utwardzalny światłem, uwalniający fluorki 
jednokomponentowy system adhezyjny 
przeznaczony do kompozytów światło- jak 
i też podwójnie utwardzalnych, nakła-
dany zarówno na zębinę jak i szkliwo. Po 
wprowadzeniu BOND FORCE na rynek, ale 
jeszcze przed udostępnieniem do ogólnej 
sprzedaży producent przekazał go do 
naszego gabinetu w celu dokonania oceny 
praktyczno-klinicznej. 

Raport użytkownika:

Jeden komponent, 
jedna aplikacja, 
skuteczny wynik
dr Firla, Hasbergen



Przez okres sześciu tygodni wykonano 102 
wypełnienia adhezyjne z kompozytu sto-
sując ten system adhezyjny. Wszystkie uzu-
pełnienia obejmowały ubytki według klasy 
Black'a. Do wypełnień użyto kompozytu 
Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent AG) lub 
Estelite (Tokuyama); materiał stosowano 
jednak naprzemiennie, wykonując wypeł-
nienia w danym ubytku na zasadzie wyboru 
przypadkowego. Wszystkie pozostałe 
kryteria oceny procesu wykonywania uzu-
pełnienia (jakość procesu) oraz uzyskanego 
wyniku (jakość wyniku) podlegały wytycz-
nym jakościowej identyfikacji i zabezpiecza-
nia (zapewnienie jakości) zaplanowanych 
i wykonanych działań zgodnie z naszym 
wewnętrznym, zgodnym z normą DIN EN 
ISO 9001:2000 zarządzaniem jakością. Na 
tej podstawie można stwierdzić:

n BOND FORCE jest tak prosty w użyciu jak 
podaje producent. Obsługa buteleczki jest 
łatwa i przyjemna. Bez problemu używa 
się także pojedynczej dawki. Można zary-
zykować stwierdzenie: po prostu genialne. 
Nie ma potrzeby "wygrzebywania" łączenia 
lub przewracania, które tylko komplikują 
przygotowanie lub proces wykonywania 
uzupełnienia, nie mówiąc już o zginaniu, 
rozgniataniu i aplikowaniu przy pomo-
cy szczoteczki wkładanej do buteleczki, 
aby wyjąć wystarczającą ilość materiału. 
Można bez problemu sterować wielkością 
kropli wyciskanej z buteleczki. Producent 
zaleca naciskać delikatnie na butelkę, aby 
wycisnąć z niej tylko taką ilość, która jest 
rzeczywiście niezbędna. Według informacji 
producenta 5 ml buteleczka płynu zawiera 
około 260 dawek. W praktyce okazało się, 
że zawartość buteleczki przy właściwej 
obsłudze połączonej z przewidującym 
wyczuciem potrzebnej ilości płynu pozwala 
na wykonanie więcej niż 260 wypełnień. 

n Konsystencja, względnie lepkość BOND 
FORCE zostały idealnie dobrane, dlatego 
też płyn ten można szybko i w wystarczają-
cej ilości aplikować przy pomocy pędzelka 
lub aplikatora w postaci szczoteczki nawet 
na duże powierzchnie ubytków. Chemikom 
udało się zatem idealnie dopasować płyn-
ność materiału przy jednoczesnym wyelimi-
nowaniu skapywania podczas nabierania  
 i nakładania go na ubytek. 

n Cechą szczególną tego materiału jest 
podkreślana przez producenta chemiczna 
właściwość "utwardzania własnej struktury" 
podczas zwilżania ubytku. W warunkach 
klinicznych cecha ta objawia się w postaci 
adhezji płynnego BOND FORCE do ścian 
ubytku w połączeniu z powstaniem lekko 
żelowatej struktury jeszcze przed polimery-
zacją światłem. Pod względem technicznym 
użycie tego systemu adhezyjnego jest 
nieskomplikowane. Można go bez proble-
mu dokładnie wydmuchać z powierzchni 
ubytku, dzięki czemu grubość filmu zostaje 
zredukowana do kilku mikrometrów, bez 
wytrącenia monomeru z fazy wodnej po 
odparowaniu rozpuszczalnika. 

Podsumowanie              

Zaprezentowany tutaj i opisany system 
bondu  nie posiada na tym etapie żadnych 
wad. Przy jego pomocy udało się bez 
problemu wykonać wszystkie uzupełnienia. 
Wszystkie udokumentowane natychmiast 
i do czasu złożenia niniejszego rękopisu 
zakotwiczenia mikromechaniczne wypeł-
nień wykonane przy pomocy materiału 
BOND FORCE spełniają w pełni swoją 
funkcję. 

Wnioski

Podobnie jak przed 20 laty (w przypadku 
autora) rozpoczęto wykonywanie wypeł-
nień kompozytowych - wykorzystując tech-
nologię adhezyjną - także w odcinku zębów 
bocznych, tak też w przyszłości standardem 
mogą stać się systemy jednokomponen-
towe/jednobutelkowe 7. generacji (jeżeli 
zaprezentowany tutaj system nie należy 
do 8. generacji). Pozostaje tylko pytanie: 
co jeszcze można poprawić w technice 
adhezyjnej? 

Sytuacja wyjściowa siekacza przyśrodkowego szczęki przezna-
czonego do wykonania wypełnienia adhezyjnego metodą bez-
pośrednią. Ten rodzaj ubytku jest najtrudniejszy do zaopatrzenia 
estetycznego, ponieważ można tutaj użyć tylko bardzo płaską 
warstwę kompozytu. Poza tym obszar uszkodzenia znajduje 
się w bardzo widocznym miejscu w części siecznej zęba i jest 
otoczony przez zdrową tkankę twardą, której nie można objąć 
wypełnieniem.

Ryc. 1
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Gotowe wypełnienie kompozytowe. Aby uzyskać doskonałe 
uzupełnienie biomimetyczne (tzn. prawidłowe pod wzglę-
dem światła, koloru, kształtu i powierzchni) istotne znaczenie 
odgrywa kilka czynników. Najlepiej jeżeli nie ma potrzeby 
nakładania wielu warstw. W tym przypadku użyto tylko syste-
mu adhezyjnego Bond Force i jednej warstwy Estlite Sigma 
(kolor Opaque A2).

Ryc.  2
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Doskonałe zwilżenie oraz bardzo dobra możliwość sterowania 
rozłożeniem nowego systemu adhezyjnego w płynie sprawiają, że 
praca staje się łatwa i przyjemna (na rycinie przedstawiono przy-
padek podobny jak na rycinach 1 i 2).
Lekko przezierny kolor w odcieniu zęba - jeszcze przed utwardze-
niem światłem - pozwala na wykonanie biomimetycznych, bardzo 
cienkich wypełnień kompozytowych.

Ryc. 3

Płyn tego jednoskładnikowego systemu adhezyjnego "utwardza-
jący własną strukturę"  można, dzięki temu, że podczas (trwające-
go co najmniej 20 sekund) nakładania zyskuje on żelowatą konsy-
stencję, dokładnie zaaplikować na powierzchnię ubytku. 

Ryc. 4

Na przygotowaną do wykonania uzupełnienia adhezyjnego tkan-
kę zęba - płyn adhezyjny można, jak podaje producent wycienić 
grubości poniżej 10 mikrometrów, - można nanieść i rozprowadzić 
bardzo cienką warstwę  materiału wypełnieniowego (tutaj Estelite 
Flow Quick). 

Ryc. 5

Gotowe wypełnienie bardzo płaskiego obszaru odprysku szkliwa. 
Wyraźnie widać tutaj biomimetyczne wypełnienie, które można 
było wykonać dzięki zastosowanym materiałom protetycznym. 

Ryc. 6
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Właściwości fizyczne 
Estelite Sigma  

Prof. Powers, Texas University, USA
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Abrazja po teście ścierania Stopień połysku po teście ścierania

skrót produkt producent

ES Estelite Sigma Tokuyama 

EX Esthet X Dentsply 

TC Tetric Ceram Ivoclar Vivadent AG

E Heliomolar Ivoclar Vivadent AG

FS Filtek Supreme 3M ESPE

ESTELITE SIGMA

A.J. de Gee, PhD,  
Academic Center for Dentistry Amsterdam

Wytrzymałość na ściskanie po teście ścierania 
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"ACTA (Academic Center for Dentistry 
Amsterdam) Wear Test Machine" została 
opracowana przez prof. de Gee, aby 
dokonać symulacji abrazji na powierzch-
niach zgryzowych. Urządzenie to stoso-
wane jest na całym świecie na uniwersy-
tetach (jak np. w Monachium), między-
narodowych centrach badawczych  
i rozwojowych oraz centrach badawczych 
i rozwojowych znajdujących się bezpo-
średnio u producenta. Jest to najczęściej 
stosowany test pozwalający stwierdzić 
abrazję. 

Estelite Sigma, Tetric Ceram i Z250  
w "ACTA Wear Machine"

Test abrazji  
i wytrzymałości
A.J. de Gee, Chemist, PhD, Academic Center for Dentistry Amsterdam
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Struktura powierzchni po teście ścierania pod 
elektronowym mikroskopem skaningowym

Estelite Sigma 

Filtek Z-250

Tetric Ceram

9
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Symulacja wykonania uzupełnienia klasy I 

Efekt kameleona 
kompozytów  
Prof. Powers, Texas University, USA

Jak pokazuje wynik:  
Estelite Sigma charakteryzuje się największym efektem kameleona między kolorami C2/A2 i C2/B2.

Analiza optycznej oceny efektu kameleona
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Produkt Producent Kolor 2 kompozyty Jeden kompozyt Efekt kameleona 

Estelite Sigma Tokuyama A2 4.3 2.1 2.2   

   B2 2.7 1.1 1.6   

   C2 5.0 4.8 0.2 

Esthet-X Dentsply A2 1.4 1.1 0.3   

  B2 1.3 1.3 0.1   

  C2 1.3 1.3 0.1 

Point 4 Kerr A2 2.1 1.3 0.7   

  B2 1.3 1.1 0.2   

  C2 3.5 3.7 -0.2 

Tetric Ceram Ivoclar Vivadent AG A2 1.9 1.3 0.6   

  B2 2.4 1.6 0.8   

  C2 1.8 2.1 -0.3 

Próbka 2 kompozytów

Próbka jednego kompozytu

Metoda pomiarowa

Próbka 2 kompozytów

Przygotowana została próbka składająca się z 2 

kompozytów. Na powierzchni kompozytu Estelite 

Sigma w kolorze C2 znajduje się zagłębienie, 

które wypełnione zostało różnymi kompozytami. 

Przygotowano próbki z materiałów Estelite Sigma, 

Esthet-X, Point 4 i Tetric Ceram w kolorach A2, 

B2 i C2  

Próbka jednego kompozytu 

 

Dodatkowo przygotowano próbkę wszystkich 

materiałów w danym kolorze. 

Ocena optyczna

Próbki zostały ocenione przez 6 lekarzy dentystów.  

Podczas analizy próbki składającej się z 2 kompo-

zytów dokonano porównania koloru  

w zagłębieniu z kolorem krawędzi materiału 

Estelite Sigma w kolorze C2. Podczas porównywania 

próbek składających się z jednego kompozytu 

materiał Estelite Sigma w kolorze C2 spełniał rolę 

koloru kontrolnego, który był podstawą porównania 

pozostałych próbek składających się z jednego 

kompozytu.  

 

Kryteria oceny: 

1.  Nieprawidłowe dopasowanie /  

nieakceptowalne

2. Słabe dopasowanie / prawie nieakceptowalne 

3. Dobre dopasowanie / akceptowalne

4. Bardzo zbliżone dopasowanie / małe różnice

5. Dokładne dopasowanie / brak różnic

Różnicę między tymi wartościami nazwano 

efektem kameleona. Im większa różnica między 

"próbkami 2 kompozytów", a próbką jednego 

kompozytu, tym większy jest efekt kameleona. 
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Nowoczesne kompozyty stomatologiczne 
to materiały wysokiej jakości o szerokim 
spektrum zastosowania. Pomimo, że mate-
riały te przez 50 lat obecności na rynku 
mogą poszczycić się wysokim poziomem 
jakości to nadal można je udoskonalać, 
ponieważ w międzyczasie zmieniły się także 
wymagania. Profil wymagań dla dobrego 
kompozytu można określić w następujący 
sposób:

Estetyka

Dobre dopasowanie kolorystyczne, 
długo utrzymująca się gładkość i połysk 
powierzchni.

Trwałość

Odporność na abrazję bez uszkadzania 
zębów przeciwstawnych, niewielki skurcz.

Użycie

Łatwe i przyjemne opracowywanie. Nie 
należy też zapominać, że istnieje ogólny 
trend skracania czasu pracy bez negatyw-
nego wpływu na jakość. Firma Tokuyama, 
renomowane japońskie przedsiębiorstwo 
stomatologiczne, udoskonaliło swój dotych-
czasowy kompozyt Estelite Σ. Nowy mate-
riał Estelite Σ Quick, jak już sama nazwa 
wskazuje, charakteryzuje się znacznym 
skróceniem czasu polimeryzacji dzięki 
ciekawej modyfikacji fotoinicjatora przy jed-
noczesnym wydłużeniu o 40% czasu pracy. 
W przypadku tradycyjnych kompozytów 
fotopolimeryzacja inicjowana jest przez 
kamforochinon (CQ) i aminę, gdzie aktywo-
wany CQ zostaje zużyty. Im większa ilość CQ 
tym krótszy czas polimeryzacji. Wadą dużej 
ilości CQ w kompozycie jest to, że materiał 
taki bardzo szybko twardnieje także  
w obecności światła z otoczenia, tym 
samym czas obróbki staje się krótszy. Z tego 
też względu w przypadku systemów CQ/
amina należy zawsze znaleźć kompromis 
między czasem polimeryzacji a czasem 
obróbki. Problem ten został rozwiązany 
dzięki opracowaniu inicjatora RAP (Radical-
Amplified-Photopolymerisation), który 
zastąpił aminę. W przypadku tego systemu 
polimeryzację można inicjować niewielką 
ilością CQ, ponieważ aktywowany przez 
światło CQ zostaje zregenerowany, a reakcja 
fotochemiczna zostaje wzmocniona przez 
inicjatory RAP. W praktyce oznacza to, że 
czas pracy z tym materiałem wydłuża się, 
a czas polimeryzacji jednocześnie skraca. 
Zamiast 55 sekund, pod światłem z otocze-

nia 10.000 luxów zyskujemy 90 sekund na 
aplikację. Te dodatkowe sekundy są bardzo 
pomocne, gdy zachodzi potrzeba wykona-
nia kilku wypełnień równolegle lub trzeba 
wykonać złożone modelacje estetyczne.  
Z drugiej strony materiał ten można spoli-
meryzować przy pomocy wydajnej lampy 
halogenowej w ciągu 10 zamiast 30 sekund, 
co ma istotne znaczenie w przypadku 
wykonywania wielu warstw, ponieważ 
pozwala to skrócić czas pracy i zwiększyć 
komfort dla pacjenta, który nie musi już 
tyle czasu spędzać z szeroko otwartą jamą 
ustną. Istotna różnica między materiałem 
Estelite Σ Quick, a innymi kompozytami 
polega na wielkości i kształcie wypełniaczy. 
Zamiast rozłupywać, jak ma to zazwyczaj 
miejsce, blok materiału i w ten sposób  
uzyskiwać wypełniacze różnej wielkości  
i w różnym kształcie, firma Tokuyama 
wybrała zupełnie inne rozwiązanie tech-
niczne uzyskując doskonałe właściwości 
materiałowe. Wykorzystując metodę zol-żel 
w roztworze powstają sferyczne cząsteczki 
SiO2-ZrO2 wielkości 0,2 μm. W ten sposób 
uzyskano wypełniacz kompozytu o jed-
nolitej wielkości i kształcie, stanowiący 82 
procent ciężaru materiału. Dzięki jednolito-
ści wypełniacza i właściwościom fizycznym 
materiału Estelite Σ Quick zyskujemy:

Efekt kameleona

Wysoki stopień rozproszenia i transmisji 
padającego światła pozwala na doskonałe 
dopasowanie kolorystyczne. Materiał ten 
zachwyca swoim dobrym dopasowaniem 
kolorystycznym do tkanki twardej zęba tak 
bardzo, że w wielu przypadkach można 
zrezygnować z wykonywania zukośnień kra-
wędzi w przypadku uzupełnień w odcinku 
przednim. 
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Moderne Dental-Composite sind 
Hochleistungswerkstoffe mit 
einem breiten Anwendungs-

spektrum. Obwohl diese Materialien nach 
gut 50 Jahren im Markt ein erstaunliches 
Qualitätsniveau erreicht haben, gibt es 
nach wie vor Raum für Verbesserungen, 
da sich auch die Anforderungen weiter 
verändern. Das Anforderungsprofil für 
die Kernbereiche eines guten Composites 
lassen sich wie folgt beschreiben: 

Ästhetik

Gute Farbanpassung, langanhaltende 
Oberflächenglätte und Glanz 

Dauerhaftigkeit

Abrasionsfestigkeit ohne Antagonisten-
schädigung, geringe Schrumpfung

Handling

Angenehme und einfache Verarbeitungs-
eigenschaften 

Und nicht zu vergessen: Der allgemeine 
Trend fordert Zeitersparnis, am Besten 
ohne Qualitätseinbußen. 

Tokuyama, ein renommiertes japanisches 
Dentalunternehmen, hat sein bisheriges 
Composite Estelite ∑ weiter verbessert. Wie 
der Zusatz Estelite ∑ Quick bereits andeutet, 
wurde durch eine interessante Modifikation 
des Photoinitiators die Polymerisationszeit 
radikal verkürzt, während die Verarbei-
tungszeit um 40 % verlängert wurde. 

Bei konventionellen Compositen wird 
durch Campferchinon (CQ) und Amin 
die Photopolymerisation initiiert, dabei 
wird das angeregte CQ verbraucht. Je 
mehr CQ vorhanden ist, desto kürzer ist 
die Polymerisationszeit. Der gravierende 
Nachteil eines hohen CQ-Anteils im 

Composite ist, dass es auch unter Umge-
bungslicht sehr schnell härtet, die Verar-
beitungszeit also sehr kurz wird. Daher 
muss beim System CQ/Amin immer ein 
Kompromiss zwischen Polymerisations-
zeit und Verarbeitungszeit eingegangen 
werden. 

Dieses Problem wurde durch die Ent-
wicklung des RAP-Initiators (Radical-
Amplified-Photopolymerisation) gelöst, 
der das Amin ersetzt. Bei diesem System 
kann mit einer geringen Menge CQ die 
Polymerisation initiiert werden, da sich 
das durch Licht angeregte CQ wieder re-
generiert und die photochemische Reak-
tion durch die RAP-Initiatoren verstärkt 
wird. Für die Praxis bedeutet diese Ent-
wicklung, dass sich die Verarbeitungszeit 
für den Zahnarzt verlängert, gleichzeitig 
die Polymerisationszeit aber herabgesetzt 
wird. Statt bisher 55 Sekunden, unter 
Umgebungslicht mit 10.000 Lux, stehen 
nun großzügige 90 Sekunden für die Ap-
plikation zur Verfügung. Dieses zusätz-
liche Zeitfenster ist sehr nützlich, wenn 
mehrere Füllungen parallel gelegt werden 
oder komplexe ästhetische Modellationen 
durchzuführen sind. 

Andererseits kann das Material mit einer 
leistungsfähigen Halogenlampe inner-
halb von 10 Sekunden statt bisher 30 
Sekunden polymerisiert werden, was bei 
aufwändigen Schichttechniken wertvolle 
Zeit spart und gleichzeitig den Patien-
tenkomfort erhöht, da der Mund nicht 
mehr ganz so lange offen gehalten wer-
den muss. 

Der wirklich bemerkenswerte Unterschied 
zwischen Estelite ∑ Quick und anderen 
Compositen besteht in der Größe und 
Form der Füllkörper. Statt wie üblich einen 
Block zu zerspanen und damit Füllkörper 
unterschiedlicher Größe und meist inho-
mogener Form zu erhalten, geht Tokuyama 

technisch einen völlig anderen Weg und 
kommt so zu außergewöhnlichen Mate-
rialeigenschaften. Durch die Anwendung 
der Sol-Gel-Methode werden sphärische 
Partikel von 0,2 µm SiO2-ZrO2 in Lösung 
entwickelt. Damit steht ein Komposit-Fül-
ler homogener Größe und Form zur Ver-
fügung und ermöglicht einen Füllergehalt 
von 82 Gewichtsprozent. 

Die Homogenität des Füllers ist für die 
ausgezeichneten ästhetischen und phy-
sikalischen Eigenschaften von Estelite ∑ 
Quick verantwortlich: 

Chamäleon-Effekt

Die hohe Diffusion und Transmission des 
einfallenden Lichts ermöglicht eine aus-
gezeichnete Farbanpassung. Das Material 
besticht mit einer bemerkenswert guten 
Farbanpassung an die zu versorgende 
Zahnsubstanz, so dass in vielen Fällen auf 
Randabschrägungen bei Frontzahnrestau-
rationen verzichtet werden kann. 

Autor: Dr. Carsten Stockleben

Schneller zu dauerhaften,  
ästhetischen Ergebnissen
Estelite ∑ Quick – Das Chamäleon unter den Composites wurde weiter optimiert 

Estelite ∑ Quick: Das Resultat der Füllerherstel-
lung nach der Sol-Gel-Methode. Die gleichmä-
ßige Größe der sphärischen Füller und ihre sehr 
homogene Verteilung sind auf dieser SEM-Auf-
nahme klar zu sehen. In der Ausschnittvergrö-
ßerung wird dies noch deutlicher erkennbar. Es 
ist gleichzeitig die Erklärung für den besonders 
ausgeprägten Chamäleon-Effekt, Glanz, die 
Abriebfestigkeit und geringe Schrumpfung von 
Estelite ∑ Quick. (Bildquelle: Tokuyama)
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Oberflächenreflexion und lan-
ganhaltender Glanz 

Die polierte und sehr glatte Oberfläche 
von Estelite ∑ Quick reflektiert die auf-
treffenden Lichtstrahlen, ähnlich wie der 
natürliche Zahnschmelz nach dem phy-
sikalischen Prinzip „Einfallwinkel gleich 
Ausfallwinkel“. Auch nach längerer Zeit 
bleibt dieser Glanz erhalten, da aufgrund 
der sehr kleinen und gleichmäßig ver-
teilten Füllpartikel auch nach partiellem 
Verlust eine glatte Oberfläche zurück-
bleibt. 

Asphärische und unterschiedlich große 
Füller streuen hingegen das Licht dif-
fus, ein natürlicher Oberflächenglanz 
ist schwieriger zu realisieren. Nach ei-
ner längeren Nutzungsperiode verliert 
sich der Glanz, da wegen der inhomo-
genen Größe und Form der Füllkörper 
die Oberflächenrauhigkeit zunimmt, das 
auftreffende Licht folglich noch diffuser 
gestreut wird.

Abriebresistenz

Ein ideales Füllungsmaterial sollte einer-
seits unter Nutzung wenig verschleißen, 
andererseits die Gegenbezahnung mög-
lichst gering schädigen. Estelite ∑ Quick 
schafft diesen Spagat bedingt durch die 
Glatte Oberfläche und Homogenität sei-
ner Füllkörper. Es hat eine hohe Abnut-
zungsresistenz bei nur geringer Abrasion 
des Antagonisten. 

Geringe Schrumpfung 

Der hohe und homogene Fülleranteil 
ermöglicht eine geringe Schrumpfung 
von nur 1,3 % linear. Die Gefahr von 
Schmelz/Dentinfrakturen oder kohä-
siven Frakturen mit der Folge von Rand-
verfärbungen und postoperativen Hyper-
sensibilitäten wird dadurch reduziert. 

Handling und Anwendungsspek-
trum

Estelite ∑ Quick zeichnet sich durch an-
genehme Verarbeitungseigenschaften aus. 
Es besitzt eine gute Modellierbarkeit 
und Standfestigkeit, was die Anferti-
gung komplexer, ästhetischer Front-
zahnrekonstruktionen oder anatomisch 
ausgeformter Seitenzahnfüllungen mit 
Leichtigkeit ermöglicht. Aufgrund sei-
ner Farbenvielfalt und unterschiedlicher 
Opazitäten ist es nicht nur ein hervor-
ragendes Material für ästhetische Mehr-
farbfüllungen sondern eignet sich auch 
gut für einfache Monorestaurationen der 
Klassen I bis V. 

Farbpalette: Estelite ∑ Quick bietet 20 
Farben, aufgegliedert in 3 Opazitäten. 

Damit lassen sich alle klinischen Situati-
onen bewältigen, wie aus Tabelle 1 deut-
lich wird. 

Klinische Anwendung 

Der wichtigste Schritt auf dem Weg zu 
einer gelungenen, ästhetischen Restau-
ration ist zweifelsfrei die Bestimmung 
der „richtigen Farbe“. Anschließend 
folgt die Analyse der Farbverteilung 
und optischer Effekte sowie der Ana-
tomie des Zahnes, auch unter Berück-
sichtigung seiner Umgebung. „Passt die 
Farbe nicht“ können die Farbschichtung 
und die anatomische Modellation noch 
so perfekt sein, die Füllung wird auch 
für das ungeschulte Auge immer auffäl-
lig sein. 

Mit System einfach zur richtigen 
Farbe 

Zu Beginn der Behandlung wird die Far-
be bestimmt und der Zahn analysiert. 

Opazität Farbe Eigenschaften Anwendungsgebiet

Transparenz

CE (Clear Enamel)
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3

starker Chamäleon-Effekt durch 
hohe Transparenz

Schmelz,
Mehrfarbrestaurarion

Opaleszenz OA1, OA2, OA3 leichte Opazität,
Chamäleoneffekt

Dentincharakter,
Mehrfarbrestauration,
Monorestauration

Opak OPA2
stärkere Opazität,
nicht geeignet für die Abdeckung 
von Metallen

Füllungen im Molarenbereich,
Blocker gegen Durchschein-Effekte in der 
Front

Bleaching
BW, WE  
(White Enamel) Transparenz gebleichte Zähne, 

Einfügen von Farbeffekten

Tabelle 1: Farbpalette

Das Resultat der Füllerherstellung durch Zerspa-
nung, hier als Beispiel Gradia, zeigt ein völlig 
anderes Bild: Inhomogene Größe, Form und 
Verteilung der Füllkörper in der Matrix. Daher 
entstehen bei diesem Füllertyp ein anderes 
Abriebverhalten und andere optische Eigen-
schaften. (Bildquelle: Tokuyama)

ESQ Syringe System Kit

Estelite Σ Quick: Wynik powstawania wypeł-
niaczy w metodzie zol-żel. Na zdjęciu pod 
elektronowym mikroskopem skaningo-
wym widać jednolitą wielkość sferycznych 
wypełniaczy i ich bardzo równomierne roz-
łożenie. Jeszcze lepiej widać to na zdjęciu 
szczegółowym. Wyjaśnia to jednocześnie 
doskonały efekt kameleona, połysk, odpor-
ność na abrazję i niewielki skurcz materiału 
Estelite Σ Quick (źródło: Tokuyama). 

Powstawanie wypełniaczy poprzez 
rozłupywanie bloku, tutaj na przykładzie 
materiału Gradia; zupełnie inny obraz: 
niejednolita wielkość, kształt i rozłożenie 
wypełniaczy w matrycy. W przypadku 
tego typu wypełniaczy mamy do czy-
nienia z innym rodzajem abrazji i innymi 
właściwościami optycznymi (źródło: 
Tokuyama)

Estelite Sigma Quick- dalsza optymalizacja efektu kameleona   

Szybsza droga do uzyskania 
trwałych wyników estetycznych 
dr Carsten Stockleben

5µm

5µm



ESTELITE SIGMA QUICK

12

Odbicie powierzchniowe i długo utrzy-
mujący się połysk

Wypolerowana i bardzo gładka powierzch-
nia Estelite Σ Quick odbija badające na 
nią promienie świetlne, podobnie jak 
szkliwo naturalne według fizycznej zasady: 
"kąt padania jest równy kątowi odbicia". 
Także po dłuższym czasie powierzchnia 
zachowuje swój połysk, ponieważ dzięki 
bardzo małym i jednolicie rozłożonym 
wypełniaczom nawet po ich częściowej 
utracie powierzchnia pozostaje gładka. 
Wypełniacze asferyczne i różnej wielkości 
rozpraszają światło, trudno jest uzyskać 
wówczas naturalny połysk powierzchniowy. 
Po dłuższym czasie użytkowania połysk 
zanika, ponieważ ze względu na różną 
wielkość i kształt wypełniaczy zwiększa się 
porowatość powierzchni, a padające świat-
ło zostaje jeszcze bardziej rozproszone. 

Odporność na ścieranie

Idealny materiał wypełnieniowy powinien 
z jednej strony być odporny na ścieranie 
podczas użytkowania, a z drugiej strony nie 
uszkadzać zębów przeciwstawnych. Estelite 
Σ Quick spełnia te wymagania dzięki gład-
kiej powierzchni i jednorodności swoich 
wypełniaczy. Charakteryzuje się on bardzo 
dużą odpornością na ścieranie przy niewiel-
kiej abrazji zębów przeciwstawnych. 

Niewielki skurcz

Duża i jednolita zawartość wypełniaczy 
odpowiada za niewielki skurcz liniowy 
wynoszący tylko 1,3%. W ten sposób 
zmniejszone zostaje także ryzyko złamania 
szkliwa/zębiny lub złamań kohezyjnych 
skutkujących przebarwieniami w obszarze 
krawędzi i nadwrażliwością pozabiegową. 

Użycie i spektrum zastosowania

Estelite Σ Quick charakteryzuje się dosko-
nałymi właściwościami pracy. Materiał ten 
dobrze się modeluje, jest on stabilny, dzięki 
czemu wykonanie złożonych, estetycz-
nych rekonstrukcji w odcinku przednim 
lub anatomicznych uzupełnień w odcinku 
bocznym jest bardzo proste. Dzięki różno-
rodności kolorystycznej i nieprzezierności 
różnego stopnia jest to nie tylko doskonały 
materiał do wykonywania wypełnień  
w wielu odcieniach, lecz także idealne nadaje 
się do wykonywania prostych uzupełnień 

klasy I do V. Paleta kolorystyczna: Estelite 
Σ Quick to 20 kolorów, podzielonych na 
trzy stopnie nieprzezierności. Dzięki temu 
można rozwiązać każdą sytuację kliniczną, 
co też przedstawia tabela 1.

Zastosowanie kliniczne

Najważniejszym etapem na drodze do 
uzyskania estetycznego uzupełnienia 
jest bez wątpienia dobranie "właściwego 
koloru". Poniżej przedstawiono analizę roz-
kładu kolorów i efektów estetycznych oraz 
anatomii zęba, także przy uwzględnieniu 
otoczenia. "Jeżeli kolor nie pasuje" nawet 
niewyszkolone oko zauważy natychmiast 
wypełnienie, pomimo, że jego kształt ana-
tomiczny może być idealny. 

System pozwalający uzyskać właściwy 
kolor

Na początku leczenia należy określić kolor 
i dokonać analizy zęba. Wskutek szybkiej 
dehydratacji podczas leczenia zęba staje 
się on jaśniejszy i nie ma możliwości 
właściwego określenia koloru. Z tego też 
względu należy zrezygnować z osuszania 
powierzchni zęba sprężonym powietrzem. 
Ząb i jego otoczenie muszą być czyste, czyli 
pozbawione biofilmu i przebarwień.  

n Etap 1: Wybór stopnia przezierności

Jaki stopień przezierności jest potrzebny? 
Przeźroczysty, normalny, nieprzezierny? 
Należy dokonać rozróżnienia między A, OA 
lub OPA. 

n Etap 2: Wybór odcienia

Następnie należy określić odcień. Czy jest 
to A, B, C czy też D? 

n Etap 3: Wybór stopnia jasności

Teraz należy ustalić, jaki jest stopień jas-
ności. Czy 1, 2, 3 czy też 4. Estelite Σ Quick 
posiada efekt kameleona, dzięki czemu 
dopasowuje się on dobrze do szerokiej 
palety jasności. Dzięki temu wybór stopnia 
jasności jest szybki i prosty. Nawet jeżeli 
wybrany stopień jasności znajduje się 
jeden stopień "obok" materiał ten potrafi 
się dopasować. I tak na przykład kolor A2 
pokrywa odcień A1 do A3. 

Anatomiczna odbudowa kolorów

Wykonanie prostego wypełnienia refun-
dowanego przez kasę chorych w odcinku 
przednim nie stanowi żadnego wyzwania 
dla lekarza stomatologa ani też dla kom-
pozytu, ponieważ zgodnie z przepisami 
wypełnienie ma w wystarczający i koniecz-
ny sposób zaopatrywać ubytek próchni-
cowy. 
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ESQ Syringe System Kit

Stopień przezierności Kolor Właściwości Obszar zastosowania

Przeźroczysty

CE (Clear Enamel)
A1, A2, A3, A3,5, A4, A5
B1, B2, B3, B4,
C1, C2, C3

silny efekt kameleona dzięki 
wysokiej przezierności

szkliwo, uzupełnienia o wielu kolo-
rach

Opalescencja OA1, OA2, OA3
lekka nieprzezierność, efekt 
kameleona

podkreślenie zębiny, uzupełnienia 
wielobarwne, uzupełnienia jedno-
barwne 

Nieprzezierność OPA2
większa nieprzezierność, nie 
nadaje się do przykrywania 
metalu

wypełnienia w obszarze zębów 
trzonowych, bloker prześwitywania 
w odcinku przednim

Wybielanie
BW (Bleaching White),  
WE (White Enamel)

przezierność
zęby wybielone, dodawanie efektów 
kolorystycznych

Systematyka trójwymiarowego doboru 
koloru (źródło: Tokuyama)
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Dopasowanie kolorystyczne i anatomiczny 
kształt nie są częścią umowy i dlatego też 
mają drugorzędne znaczenie. W przypadku 
uzupełnień jednokolorowych używany 
jest najczęściej jeden kolor. Dobry wynik 
w takich warunkach można uzyskać przy 
pomocy kolorów OA, ponieważ stanowią 
one dobry kompromis przezierności i nie-
przezierności, dzięki czemu często udaje się 
dobrze zamaskować efekt prześwitywania  
i uzyskać efekt kameleona. 

Poruszając się natomiast w obszarze  
wypełnień estetycznych można analizując 
przekrój zęba przedniego stwierdzić, że nie 
da się odtworzyć estetyki tak złożonego  
w budowie zęba tylko przy pomocy jed-
nego koloru i jednej metody. W przypadku 
metod wielokolorystycznych i kilkuwar-
stwowych mamy do czynienia z zupełnie 
innymi wymaganiami w zakresie czasu, 
kompetencji lekarza, wyposażenia tech-
nicznego i właściwości kompozytu. Sztuka 
imitacji polega na tym, aby odtworzyć 
anatomiczny i kolorystyczny układ zęba 
własnego z zębiny i szkliwa, także w trzecim 
wymiarze. Uzyskanie estetycznie perfekcyj-
nego, czyli dla laika niewidocznego wypeł-
nienia jest arcydziełem, ponieważ szkliwo 
i zębina są zupełnie inne pod względem 
fizycznym i chemicznym niż kompozyty. 
Doskonały pod względem estetycznym 
kompozyt musi posiadać także takie cechy 
jak rozproszenie, transmisję odbicie, prze-
zierność, opalescencję, nieprzezierność, 
odporność na ścieranie, moduł elastyczno-
ści zbliżone maksymalnie do nieorganicz-
nego szkliwa i organicznej zębiny. Poza tym 
wypełnienie powinno być trwałe, szczelne 
i dać się obciążyć, aby spełnić pozostałe 
wymagania. 

Estelite Σ Quick spełnia wiele z tych 
wymagań dzięki opisanym już wcześniej 
niespotykanym właściwościom. Potrzebne 
są jednak pewne triki, aby skompensować 
różnice pomiędzy tkanką twardą zęba,  
a kompozytem.  

Zasadniczo zaleca się kopiowanie istnieją-
cej budowy od skopiowania trzonu zębiny 
w środku i cienkiej warstwy zewnętrznej 
szkliwa. Do wykonania trzonu zębiny nada-
ją się bardzo dobrze kolory OA, ponieważ 
są one wystarczająco przezierne dla efektu 
kameleona, a jednocześnie charakteryzują 
się wystarczającą nieprzeziernością, aby 
imitować bardziej intensywny kolorystycz-
nie trzon i przykryć lekkie przebarwienia. 
Grubość trzonu zębiny zmniejsza się stop-
niowo od szyjki zęba  w kierunku brzegu 
siecznego. Fakt ten należy uwzględnić 
podczas nakładania kolejnych warstw od 
samego początku, także przy modelowaniu 
trójwymiarowym i budowaniu struktury 
powierzchni zębiny. W ten sposób po nało-
żeniu szkliwa, któremu odpowiadają bardzo 
przezierne kolory A, B, C materiału Estelite Σ 
Quick, można uzyskać bardzo ładne wraże-
nie głębi i efekty kolorystyczne. W obszarze 
brzegu siecznego można nałożyć całkowi-

cie przezierny CE (Clear Enamel), uzyskując 
ładny efekt szklany.  

Istotne znaczenie dla sukcesu ma od same-
go początku prawidłowa warstwa anato-
miczna. Bardzo łatwo można przekonturo-
wać uzupełnienie, które następnie będzie 
trzeba zredukować przy pomocy narzędzi 
obrotowych, aby uzyskać prawidłowe kon-
tury wypełnienia lub licówki. W ten sposób 
zniszczony zostanie cały układ kolorystycz-
ny i pożądane wrażenie estetyczne. Często 
przyczyną jest zbyt gruby trzon zębiny, 
efekt prześwitywania ciemnego obszaru 
jamy ustnej, który powoduje, że wypełnie-
nia szarzeją.

W takim przypadku pomocny może stać się 
trik: Zamiast warstwy przeziernej szkliwa 
w kolorze A na powierzchni podniebiennej 
należy nałożyć kolor OPA2, który charakte-
ryzuje się większą nieprzeziernością. W ten 
sposób zablokowane zostaje ciemno tło. 
OPA2 jest także wystarczająco intensywny, 
aby przykryć przebarwienia tła, takie jak na 
przykład w przypadku zębów martwych. 
OPA2 nie jest jednak wystarczająco nie-
przezierny, aby przykryć metal. W takim 
przypadku nieprzezierność należy ostrożnie 
wzmocnić przy pomocy "Tinting-Colors"

Przypadek kliniczny: licówki wykonane 
metodą bezpośrednią w obszarze 13-23 
przy użyciu materiału Estelite Σ Quick

47-letnia pacjentka zgłosiła się z życzeniem 
poprawy swojego uśmiechu. Wcześniej  
pod koniec lat 90-tych przeprowadzone 
zostało łączone leczenie chirurgiczne  
i ortodontyczne oraz zaopatrzenie zębów 
12, 11 i 22 w wypełnienia kompozytowe 
oraz martwego zęba 21 w roku 2001  
w koronę na podbudowie bez metalu. 

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzono 
analizę estetyczną i omówiono warunki 
leczenia. Podczas tej wizyty okazało się, że 
pacjentka preferuje leczenie niewinwazyj-
ne. Jej życzeniem było zachowanie istnieją-
cych uzupełnień łącznie z koroną na zębie 
21. Pacjentka pragnęła także pozostawić 
niesymetryczny układ dziąsła, ponieważ 
przysłaniała go długa warga górna. Zęby 
miały być jaśniejsze i bardziej harmonijne 
oraz dłuższe z lepszym prowadzeniem 
przednim.  

Na podstawie tych informacji przygotowa-
no w laboratorium protetycznym wax-up,  
a podczas kolejnej wizyty na jego podsta-
wie mock-up, który przemierzono w jamie 
ustnej pacjentki. Uzyskany wynik podobał 
się pacjentce, omówiono wspólnie kilka 
zaplanowanych zmian. 

Jako rozwiązanie alternatywne dla licówek 
metodą bezpośrednią omówiono licówki 
wykonywane metodą pośrednią oraz nową 
koronę. Pozostano jednak przy decyzji 
leczenia nieinwazyjnego. 

Na wax-up wykonano klucz sylikonowy od 
strony podniebiennej, który był pomocy 
podczas modelowania. 

Budowa anatomiczna przekroju zęba 
własnego i systematyczna rekonstrukcja 
przy pomocy materiału Estelite Σ Quick. 
Trzon zębiny wykonywany jest zazwyczaj w 
kolorze OA. Od strony przedsionka szkliwo 
odtwarzane jest przy pomocy bardzo prze-
ziernych kolorów A, B, C. W przekroju widać 
zwiększającą się grubość od szyjki zęba w 
kierunku brzegu siecznego. Aby uzyskać 
bardzo ładną przezierność brzegu sieczne-
go można zastosować tutaj kolor CE. Aby 
zapobiec efektowi prześwitywania  
z ciemnego obszaru jamy ustnej, 
który powoduje szarzenie wypełnień, 
powierzchnię podniebienną należy 
wykonać w kolorze OPA2, który spełnia rolę 
blokera. Analizując ten przekrój widać, dlac-
zego przekonturowania i późniejsze zeszli-
fowywanie niszczy warstwy kolorystyczne i 
wpływa negatywnie na wynik estetyczny.
(źródło: Tokuyama)
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Leczenie 

n Oczyszczenie powierzchni zębów

n  Zeszlifowanie i zredukowanie istnieją-
cych wypełnień kompozytowych oraz 
korony 21

n  Modelowanie próbne i przetestowanie 
koloru oraz warstw kolorystycznych  
w strategicznych miejscach wraz  
z polimeryzacją. Wybrano kolory:  
OPA2, OA2, A2, A1, CE, WE

n  Usunięcie modelowania próbnego  
i ponowne oczyszczenie powierzchni 
zębów

n  Klasyczne zastosowanie techniki adhe-
zyjnej dla szkliwa/zębiny i ceramiki 

n  Wymodelowanie części podniebiennej 
brzegów siecznych przy pomocy klucza 
sylikonowego kolorem OA2 

n  Przykrycie szarego podkładu na zębie  
21 oraz głębokich części kompozytu przy 
pomocy OPA2

n  Wymodelowanie trzonu zębiny  
w kolorze  OA2

n  Wymodelowanie strefy przyszyjkowej 
z płynnym wykończeniem w kierunku 
środka zęba w kolorze A2

n  Wymodelowanie części środkowej  
i siecznej szkliwa w kolorze A1

n  Wymodelowanie części siecznej i sąsia-
dującej części stycznej przy pomocy CE 
i WE

n  Ostrożne opracowanie finirami stalo-
wymi

n  Polerowanie przy pomocy tarcz polerują-
cych i gumek sylikonowych

Sytuacja wyjściowa dla rekonstrukcji estety-
cznej w odcinku przednim wykonanej przy 
pomocy materiału Estelite Σ Quick.

Sytuacja wyjściowa po złożonym leczeniu 
chirurgicznym i ortodontycznym. Istniejące 
uzupełnienia kompozytowe znajdują się 
9 lat. Asymetria w obszarze dziąsła ze 
względu na długą wargą dolną nie jest dla 
pacjentki problemem i dlatego nie trzeba 
jej korygować. Ząb 21 jest martwy, silnie 
przebarwiony i zaopatrzony w koronę bez 
metalu. Po konsultacji pacjentka wyraziła 
życzenie poprawy w sposób maksymalnie 
nieinwazyjny estetyki zębów przednich. 
Istniejące rekonstrukcje należało zachować. 

Wynik końcowy z licówkami wykonanymi 
metodą bezpośrednią na zębach 13 do 23

Stan bezpośrednio po wykonaniu 6 licówek 
Estelite Σ Quick.

Sytuacja końcowa - zbliżenie

Sytuacja wyjściowa - zbliżenie

Podsumowanie

Estelite Σ Quick to uniwersalny kompozyt 
posiadający doskonałe cechy zarówno dla 
wymagających pod względem estetyczny-
ch rekonstrukcji jak i też do wykonywania 
prostych wypełnień klasy I-V. Szczególnie 
podkreślić należy jego doskonały efekt 
kameleona, długo utrzymujący się połysk 
oraz długi czas opracowywania przy bard-
zo krótkim czasie polimeryzacji. Mówiąc 
prościej: Praca z Estelite Σ Quick to sama 
przyjemność! 
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Kompozyty są nieodłącznym elementem wyko-
nywania uzupełnień adhezyjnych metodą bez-
pośrednią. Jednakże nie każdy materiał kompo-
zytowy jest przyjazny dla użytkownika, nie jest to 
zawsze materiał na dobre i na złe, który pozwala 
przetrwać jasne i ciemne chwile. Dlatego też 
wybór właściwego materiału ma bardzo istotne 
znaczenie, ponieważ można mu wówczas "ślepo" 
zaufać i pozwala on sprostać każdym wymaga-
niom estetycznym.

Estelite Sigma Quick japońskiej firmy Tokuyama 
to materiał wypełnieniowy spełniający wszelkie 
wymagania, godny zaufania, pozwalający uzy-
skać bardzo estetyczne wyniki oraz jeszcze bar-
dziej przyjazny w warunkach klinicznych. Można 
go określić jako pewnego i godnego zaufania 
partnera w każdej sytuacji.  

Biomimetyczne uzupełnienie z kompozytu

Już prawie 20 lat temu autor (Firla 1990) sformu-
łował wymagania, jakie musi spełniać estetyczne 
wypełnienie kompozytowe, zarówno ze strony 
pacjenta jak i też lekarza, zwłaszcza w przypadku 
metody bezpośredniej. Zasadniczo reguły te 
obowiązują do dnia dzisiejszego:

n  Kształt ubytku (Dojście i kształt retencyjny 
chroniące tkankę zęba, które nie wpływają 
negatywnie na wygląd uzupełnienia) 

n  Właściwości materiałowe (nie tylko wytrzyma-
łość w środowisku jamy ustnej i trwałość, lecz 
także łatwe użycie wraz z korzystnymi właści-
wościami optyczno-estetycznymi)

n  Warstwy materiału wypełnieniowego (w razie 
potrzeby w warunkach klinicznych nakładanie 
warstw w wielu kolorach  i różnych pod wzglę-
dem optycznym)

n  Kształt i powierzchnia wypełnienia (morfolo-
gia uzupełnienia jak i też tekstura powierzchni 
muszą być dopasowane do odbudowywane-
go zęba lub grupy zębów sąsiednich. 

Te zasady wykonywania uzupełnień metodą 
adhezyjną przy pomocy kompozytów są ogólnie 
znane i zasadniczo stosowane bez ograniczeń. 

W kontekście tym należy podkreślić, że - właśnie 
w odniesieniu do punktów 2 i 3 - stosowane są 
w zależności od producentów całkowicie różne 
koncepcje w celu uzyskania estetycznych uzu-
pełnień z kompozytu. I tak - zwłaszcza zaangażo-
wani stomatologiczny liderzy opinii, którzy fawo-
ryzują określone estetyczne kompozyty wypeł-
nieniowe - propagują bardzo różne, nierzadko, 
bardzo złożone systemy kompozytowe, których 
zastosowanie kliniczne wiąże się z określoną 
filozofią doboru koloru i nakładania warstw kolo-
rystycznych. I tak na rynku stomatologicznym 
istnieją zestawy kompozytów wypełnieniowych, 
które składają się z ponad 30 kolorów o różnym 
stopniu przezierności. Pierwotnym celem tego 
olbrzymiego wyboru jest umożliwienie lekarzowi 
podczas wypełnienia ubytku uzyskania opty-

malnego wyniku tylko przy pomocy jednej masy 
kolorystycznej w połączeniu z harmonijnym 
efektem świetlnym wypełnienia. Albo też wręcz 
przeciwnie, umożliwienie lekarzowi przy pomocy 
wielu warstw kompozytu o różnym kolorze  
i stopniu przezierności uzyskanie żywo wygląda-
jącego i estetycznego uzupełnienia. W praktyce 
okazuje się jednak, że rezygnuje się z wyboru 
dokładnie dopasowanego koloru spośród 
tak wielu lub też kilku kolorów do wykonania 
poszczególnych warstw wypełnienia i najczęściej 
sięga standardowo po ten sam odcień.  

Estelite Sigma Quick

Na szczęście ten nowy system kompozytowy nie 
jest tak skomplikowany kolorystycznie, składa się 
on z 20 kolorów o różnym stopniu przezierności 
(A1, OA1, A2, OA2, OPA2, A3, OA3, A3.5, A4, A5, 
B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, CE (Inc. ) BW (Bleach 
White) i WE (White Enamel) uporządkowanych 
w przejrzysty i logiczny system dla użytkownika. 
Dzięki materiałom wypełnieniowym według skali 
kolorów VITA® można zrealizować wszystkie trzy 
podstawowe koncepcje wykonywania uzupeł-
nień bezpośrednich przy pomocy plastycznych 
materiałów, aby uzyskać jedno lub wielobarwne 
uzupełnienia biomimetyczne (tzn. sprawiające 
wrażenie żywych).

n  Maksymalnie mało kolorów dających szeroki 
efekt kolorystyczny 

Jest to możliwe dzięki kompozytom Estelite 
Sigma Quick, ponieważ dopasowują się one 
doskonale w zakresie koloru do otaczającej 
je tkanki twardej dzięki efektowi kameleona 
uzyskanemu przy pomocy bardzo korzystnych 
właściwości rozproszenia i transmisji światła 
(wewnętrzne odbicie).

n  Znaczna ilość odcieni kolorystycznych

20 kolorów Estelite Sigma Quick pokrywa 
wszystkie niuanse kolorystyczne. Dostępne 
są bardzo ekstremalne odcienie jak np. A4, 
bardzo białe (BW) oraz bardzo przezierne 
(CE (Inz.)) i WE. Wspomnieć należy tutaj także 
o kompozytach o różnym stopniu przezier-
ności. I tak podczas przymiarki w warunkach 
klinicznych autor stwierdzał, że nierzadko 
kolor OA2 można było stosować do wykona-
nia jednobarwnego uzupełnienia.

n  Uzyskanie specjalnego wrażenia kolorystycz-
nego poprzez nakładanie warstw

Ten nowy kompozyt można wykorzystać także 
w celu uzyskania uzupełnienia, które będzie 
biomimetyczne i wielobarwne. Bardzo korzystne 
w warunkach klinicznych jest to, że kolor tego 
materiału przed i po utwardzeniu światłem jest 
taki sam. 

Właściwości materiałowe

Oprócz wymienionych tutaj cech materiałowych, 
które wpływają bezpośrednio na parametry este-
tyczne Estelite Sigma Quick, można wymienić 

jeszcze kilka innych, które czynią ten materiał 
bardzo aktualnym (Pecanov-Schröder 2008  
i Krueger-Janson 2008): 

n  Łatwe użycie  
Bardzo łatwe modelowanie przy wyraźnej sta-
bilności w stanie przed utwardzeniem.

n  Niewielki skurcz 
Ten japoński materiał wypełnieniowy posiada 
wartość skurczu wielkości 1,3 procent i tym 
samym jest on liderem wśród kompozytów  
o niskim skurczu.  
 
W kontekście tym należy podkreślić, że dzięki 
specyficznemu przebiegowi polimeryzacji 
chemicznej powstanie bardzo małe napręże-
nie skurczowe, chociaż Estelite Sigma Quick 
(dzięki technologi RAP, patrz tekst niżej) bar-
dzo szybko twardnieje. 

n  Szybka fotopolimeryzacja przy długim 
czasie opracowywania dzięki technologii 
RAP.

Opis przypadku klinicznego:

Estelite Sigma Quick: Kompozyt znajdujący 
zastosowanie w każdej sytuacji
dr Markus Th. Firla



Wszystko czego potrzeba do wykonania uzupełnienia 
biomimetycznego: Kompozyt Estelite Sigma Quick 
i Estelite Flow Quick (połączenie preferowane przez 
autora). Kolory dostarczane przez producenta to 20 
odcieni (od A1 do C3 wraz z kolorami brzegu sieczne-
go CE (Inc.) i WE (White Enamel). Szczególnie przydat-
ne do wykonywania estetycznie żywych wypełnień  
są kolory OA i OPA, które tworzą efekt opalescencji  

i nieprzezierności.  
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ESTELITE SIGMA QUICK

Sprawdź i przekonaj się sam: Dzięki nowoczesnej tech-
nologii RAP (Radical-Amplified Photopolimerisation) 
wszystkie materiały Estelite Sigma Quick i Estelite 
Sigma Quick Flow charakteryzują się długim czasem  
obróbki w środowisku światła w połączeniu z wyraźnie 
skróconym czasem utwardzania. Wykonując 
najprostszą próbę (lampa zabiegowa w odległości 60 
cm), próbki kompozytu w paście o długości 1,35 cm 

(Estelite Sigma Quick OA2, poniżej, oraz kompozyt innego producenta w podobnym 
kolorze i przezierności), opracowywano szpatułką Heidemanna tak długo, dopóki 
pod wpływem światła z otoczenia nie doszło do polimeryzacji. Czas, w którym Estelite 
Sigma Quick pozostał plastyczny był o około 50% dłuższy niż innych materiałów kon-
kurencyjnych. 

Bardzo szybka jednak godna zaufania, a przy 
tym przebiegająca w sposób kontrolowany 
reakcja fotopolimeryzacji nazwana przez pro-
ducenta technologią RAP (Radical Amplified 
Photopolimerization initiator)  wpływa na dosko-
nałe właściwości materiałowe: kolor i estetka 
uzupełnienia przed i po polimeryzacji są takie 
same, względny brak wrażliwości na światło 
dzienne, przy jednocześnie szybkim i bezpiecz-
nym utwardzaniu pod lampą polimeryzacyjną 
oraz długo utrzymujący się kolor i estetyka. 

Za to wszystko odpowiadają inicjatory RAP, które 
wzmacniają polimeryzację monomerów orga-
nicznej matrycy kompozytu i pozwalają zrezyg-
nować z dużej ilości kamforochinonu w matrycy 
organicznej. Jak wiadomo kamforochinon uwal-
niając rodniki w ramach polimeryzacji świetlnej 
powoduje utwardzanie kompozytu - podczas 
uwalniania rodniki tracą swój pierwotny (żółto-
-brązowy) odcień i zmieniają wskaźnik załamania 
światła tych cząsteczek - kamforochinon zawarty 
w kompozycie światłoutwardzalnym ma dwie 
strony medalu. Dodatkowo kamforochinon jest 
wrażliwy na światło, a zwłaszcza światło dzienne, 
wymaga jednak długiego naświetlania światłem 
polimeryzacyjnym (energią), aby uwolnić ostat-
nie rodniki. Cecha ta powoduje, że tradycyjne 
kompozyty są niekorzystne w użyciu i wrażliwe 
na światło dzienne, a przy tym nie dają się cał-
kowicie i szybko utwardzić, czyli pod względem 
materiałowym ze względu na zbyt małą pręd-
kość przetwarzania monomerów matrycy posia-
dają niedostateczne cechy kliniczne. 

n  Wartości mechaniczne, na których można 
polegać i długa żywotność

Nie tylko nowy materiał Estelite Sigma Quick, 
lecz wszystkie dotychczasowe produkty  
z palety Estelite spełniają bardzo dobrze zda-
niem autora takie podstawowe wymagania 
dotyczące materiałów kompozytowych jak na 
przykład odporność na ścieranie, wytrzymałość 
na zginanie i możliwość polerowania na wysoki 
połysk. Te i wszystkie pozostałe bardzo dobre 
właściwości materiałowe wynikają z obecności 
sferycznych submikrowypełniaczy, których 
zawartość w Estelite Sigma Quick wynosi 82% 
wagi. Cząsteczki te mają kształt kuleczek, które 
występują jako składnik nieorganiczny wielkości 
średnio 0,2 µm. Te "minikuleczki", których wiel-
kość wynosi od 0,1 do 0,3 µm uzyskiwane są  
w specjalnym procesie zol-żel, a nie poprzez  
rozłupywanie lub mielenie. 

Oznacza to, że faza nieorganiczna wszystkich 
materiałów Estelite Quick to maksymalnie jedno-
lita masa submikrocząsteczek o kształcie kulistym 
lub owalnym - co wyraźnie widać na zdjęciach 
pod elektronowym mikroskopem skaningowym 
w postaci bardzo gęstej warstwy tych wypełnia-
czy. Dzięki dużej zawartości tych cząsteczek  
w kompozycie, które są bardzo szczelnie dopaso-
wane do siebie uzyskujemy doskonałe właściwo-
ści fizyczno-mechaniczne i estetyczno-optyczne. 

Należy również nadmienić, że optyczny indeks 
załamania tych nieorganicznych cząsteczek 
krzemowo-cyrkonowych/krzemowo-tytanowych 
został tak dobrany, aby jego wartość znalazła się 
między indeksami załamania organicznej matry-
cy kompozytu przed utwardzeniem światłem  
i po utwardzeniu światłem. Dzięki temu - i dzięki 
wspomnianej już technologii RAP - kolor kompo-
zytu przed i po fotopolimeryzacji jest dokładnie 
taki sam.

Podsumowanie

Produkt godny polecenia, który nadaje się jako 
materiał standardowy do wykonywania wszel-
kich uzupełnień metodą bezpośrednią. 

Jedno z największych wyzwań 
estetycznych dla materiału 
wypełnieniowego: wielkopo-
wierzchniowe uzupełnienia na 
siekaczach przyśrodkowych 
wykonywane metodą 
bezpośrednią. Próbą dla 
każdego systemu kompozytów 

są przyciągające wzrok wypełnienia znajdujące się na siekaczach 
przyśrodkowych szczęki.

Ryc. 1

Egzamin zdany z wyróżnieniem: 
Estelite Sigma Quick - doskonałe 
właściwości estetyczno-optyczne 
kompozytów (np. rozproszenie  
i transmisja padającego światła, efekt 
opalizujący, fluorescencja, dopaso-
wanie kolorystyczne oraz wierność 
kolorów podczas polimeryzacji), jak 

także doskonałe właściwości materiałowe (np. gładkość powierzchni, 
widoczność na zdjęciach rentgenowskich i odporność na abrazję), 
czynią ten japoński kompozyt najbardziej godnym zaufania partne-
rem przy wykonywaniu wypełnień metodą bezpośrednią. 

Ryc. 2 Ryc. 4

Ryc. 3

Uproszczony schemat technologii RAP
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Po usunięciu energii świetlnej z CQ można go ponownie wykorzystać.

Jeżeli zwiększonoby ilość CQ nastąpiłaby szybsza polimeryzacja kompozytu, jednak pod wpływem światła 
z otoczenia materiał stwardniałby szybciej i nie można byłoby go modelować.

utwardzanie światłem

Energia świetlna 
jako inicjator

stan inicjowany stan wzburzony

wodór (H) kontroluje aminę

bez wodoru (H) amina będzie 
w stanie wzburzonym

= utwardzanie
= polimeryzacja

amina

amina

inicjatorem jest 
energia świetlna

kamforochinon

polimeryzacja konwencjonalna

monomerinicjator RAP polimer

aktywowanie energii

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

monomerwolny rodnik polimer

technologia RAP

tradycyjny system utwardzania światłem

Inicjatory RAP pozwalają na szybkie twardnienie kompozytu. Nawet przy zmniejszeniu ilości CQ materiał 
Sigma Quick pozostaje stabilny pod wpływem światła z otoczenia

Po usunięciu energii świetlnej z CQ można go ponownie wykorzystać.

Jeżeli zwiększonoby ilość CQ nastąpiłaby szybsza polimeryzacja kompozytu, jednak pod wpływem światła 
z otoczenia materiał stwardniałby szybciej i nie można byłoby go modelować.

utwardzanie światłem

Energia świetlna 
jako inicjator

stan inicjowany stan wzburzony

wodór (H) kontroluje aminę

bez wodoru (H) amina będzie 
w stanie wzburzonym

= utwardzanie
= polimeryzacja

amina

amina

inicjatorem jest 
energia świetlna

kamforochinon

polimeryzacja konwencjonalna

monomerinicjator RAP polimer

aktywowanie energii

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

światło

monomerwolny rodnik polimer

Uproszczony schemat tradycyjnego utwardzania światłem



Porównanie naukowe kompozytów

Wytrzymałość na zginanie, 
twardość i odporność na abrazję 
C.J. Kleverlaan, Chemist, PhD; A. Werner, Chemical Analyst;  

A.J. de Gee, Chemist, PhD; Academic Center for Dentistry Amsterdam
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Wytrzymałość wzrasta liniowo wraz z objętością wypełniacza, który  
w przypadku Estelite Flow Quick w porównaniu z innymi płynnymi  
kompozytami jest bardzo wysoki.

Większa zawartość wypełniaczy ma istotne znaczenie dla 
odporności na nieodwracalne poluzowanie i abrazję.

Twardość jest uzależniona od objętości wypełniaczy

Abrazja po 200.000 cykli

Wytrzymałość na ściskanie Twardość Vickersa (próbka 3 mm grubości)
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Testy porównawcze potwierdzają 
doskonałe właściwości fizyczne, za które 
odpowiada duża zawartość wypełniaczy 
71% (według wagi) i 53% (według 
objętości).

w paście Kompozyt na 
powierzchni 
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Płynne kompozyty znalazły swoje stale 
miejsce w technice wykonywania uzupeł-
nień adhezyjnych metodą bezpośrednią, 
bez nich nie można wyobrazić sobie tego 
rodzaju uzupełnień. Od czasu wprowadze-
nia tych materiałów kompozytowych  
o niskiej lepkości na rynek przed dziesięcio-
ma laty zyskały one ogromne uznanie  
w gabinetach stomatologicznych. Widać  
to w udziale tej grupy kompozytów  
w całościowym rynku wszystkich sprzeda-
wanych w Niemczech materiałów wypeł-
nieniowych z tworzywa sztucznego, który 
wynosi ponad 10%, co nie powinno dziwić, 
jeżeli weźmie się pod uwagę uniwersalne 
praktyczne możliwości zastosowania tych 
płynnych materiałów: 

n pokrywanie bruzd

n  poszerzone pokrywanie bruzd i wykony-
wanie mikrouzupełnień

n  wypełnienia klasy I i II bez kontaktu oklu-
zyjnego 

n  "tradycyjne" wypełnienia podkładowe 
wszelkiego rodzaju uzupełnień

n  stabilne opatrzenie rany zębiny, w przy-
padku niemożliwego do uniknięcia lub 
przypadkowego obnażenia miazgi (zdro-
wej bez infekcji)

n  V klasy wypełnienia przy szyjce różnej 
wielkości i w różnym miejscu

n  odbudowywanie kikutów przy pomocy 
metod adhezyjnych

n  naprawa istniejących wypełnień ("wypeł-
nienia szczelin")

n  mocowanie adhezyjne delikatnych, prze-
ziernych wkładów kompozytowych lub 
ceramicznych

n  optymalizacja kształtu i koloru koron oraz 
mostów tymczasowych

n  warstwa opakera na powierzchni metalo-
wej w przypadku wewnątrzustnej napra-
wy ceramiki

n  pomoc przy mocowaniu klinów między-
zębowych, formówek i klamer koferdamu 

n  blokowanie zębów i szynowanie roz-
chwianych zębów pojedynczych 

n  mocowanie zamków i kamieni ozdob-
nych na powierzchni zębów

Prawie każdy producent kompozytów 
wypełnieniowych posiada w swoim pro-
gramie wersję płynną. Nie jest zatem łatwo 
zdecydować lekarzowi dentyście, który 
płynny kompozyt powinien on wybrać. 
Poniżej opisano niektóre kryteria, które 
pozwalają wybrać materiał zapewniający 
później odpowiednią jakość wypełnienia: 

- Dobre właściwości podczas użytkowania 
kompozytu, co oznacza: dobre zapływanie 
materiału jednakże bez skapywania. 

- Maksymalnie mały skurcz, który w przy-
padku kompozytów płynnych nie powinien 
być wyższy niż 3% skurcz liniowy. (I tak na 
przykład nowoczesny Estelite Flow Quick 
japońskiego producenta firmy Tokuyama 
charakteryzuje się skurczem liniowym wiel-
kości 2,3%).

- Szybka polimeryzacja materiału powodu-
jąca twardnienie do odpowiedniej głęboko-
ści. Także i tutaj nowoczesny płynny kom-
pozyt firmy Tokuyama uzyskuje doskonałe 
wyniki. 2 mm warstwę kompozytu można 
utwardzić już w ciągu 10 sekund działania 
światłem polimeryzacyjnym, a naświetla-
na warstwa uzyskuje twardość wielkości 
około 42 według Knoopa; powierzchnia 
dośluzówkowa uzyskuje - w takich samych 
warunkach - twardość wielkości około 38 
według Knoopa. Według testów mate-
riałowych przeprowadzonych przez prof. 
Miyazaki z uniwersytetu Nihon, Japonia  
w 2005 roku produkty konkurencji uzy-
skały - także przy polimeryzacji świetlnej 
trwającej 10 sekund - twardość maksymal-
nie 16 do 25 na powierzchni i 10 do 22 na 
powierzchni dośluzówkowej. 

 

- Nieobarczona presją czasu faza obróbki  
w środowisku światła dziennego; także  
i w tym przypadku nowy materiał Estelite 
Flow Quick (z czasem obróbki pod jasnym 
światłem dziennym/lampą operacyjną 
wynoszącym około 90 sekund) pozosta-
je bezkonkurencyjny w porównaniu do 
wszystkich innych produktów swojej grupy 
- nawet w porównaniu z dotychczasowym 
kompozytem Estelite-LV. Najczęściej czas 
obróbki innych kompozytów płynnych 
wynosi przy jasno oświetlonym polu robo-
czym (10.000 luxów) 35 sekund, co potwier-
dzają badania materiałów przeprowadzone 
w 2005 roku w Tsukuba Research Center  
w Japonii. 

- Nadmienić należy godne zaufania warto-
ści mechaniczne płynnych kompozytów, 
zwłaszcza w zakresie odporności na zgina-
nie i ścieranie. Uzyskując wartości 117 MPa 
(Tetric Evo Ceram 83 MPa) dla odporności 
na zginanie i 33 µm (Tetric Evo Ceram 42 
µm) dla odporności na ścieranie - w teście 
przeprowadzonym w maszynie ACTA - 
materiał Estelite Flow Quick jest liderem  
w swojej grupie. Szczególnie należy wspo-
mnieć tutaj o tym, że w przypadku kom-
pozytu porównawczego Ivoclar Vivadent 
AG Evo Ceram mamy do czynienia z tzw. 
kompozytem uniwersalnym.  

- Kompozyt, na którym można polegać pod 
względem estetyki, co w warunkach kli-
nicznych oznacza, że kolor, jak i też wygląd 
materiału kompozytowego przed i po 
utwardzeniu światłem są takie same;  
kolor uzupełnienia pozostaje oczywiście 
taki sam przez długi czas przebywania  
w jamie ustnej. 

Te opisane powyżej podstawowe wyma-
gania dotyczące kompozytów płynnych 
bardzo dobrze zdaniem autora spełniają 
kompozyty z palety Estelite, co potwierdza-
ją jego doświadczenia kliniczne. Przy czym 
produkt Estelite Flow Quick - zdaniem auto-
ra - należy uznać za najnowszą generację 
kompozytów płynnych. 

Estelite LV a Estelite Flow Quick

Renomowany producent wyrobów che-
micznych firma Tokuyama zoptymalizował 
ostatnio paletę swoich płynnych kompozy-
tów stomatologicznych: do sprawdzonych 
o niskiej lepkości (Low-Flow) i wysokiej 
lepkości (High-Flow) wariantów Estelite-LV 
japoński producent wprowadził na rynek 
innowacyjną wersję Flow-Quick. Ten nowo-
czesny płynny kompozyt można - jak już 
wspomniano - utwardzić światłem w ciągu 
10 sekund na grubość do 2 mm, jest on 
zatem porównywalny z materiałem o śred-
niej lepkości Estelite LV Medium Flow, przy 
czym posiada on nowoczesne udoskonale-
nia materiałowe. 

Nowoczesne właściwości materiałowe

Nowością tego uniwersalnego w zastoso-
waniu materiału Estelite Flow Quick jest 
sprytne połączenie szeregu właściwości 
materiałowych, które czynią ten materiał  
o średniej lepkości bardzo przyjaznym  

Raport użytkownika:

Sferyczne  submi-
krowypełniacze  
i technologa RAP
dr Firla, Hasbergen

ESTELITE FLOW QUICK
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w zastosowaniu w warunkach klinicznych. 

Sferyczne submikrowypełniacze

Zastosowane w materiale Estelite Flow 
Quick wypełniacze stanowiące 71 procent 
wagowych to sferyczne submikrocząstecz-
ki, co oznacza, że w kompozycie zawarte są 
nieorganiczne komponenty w postaci okrą-
głych - prawie kulistych - wypełniaczy  wiel-
kości od 0,4 µm do 0,07 µm. Te minikuleczki 
zawarte w kompozycie pozyskiwane są  
w specjalnym procesie zol-żel, a nie 
poprzez mielenie i rozdrabnianie. 

Oznacza to, że nieorganiczna faza płynnego 
kompozytu stanowi maksymalnie jednolitą 
masę submikrocząsteczek o kształcie kuli-
stym i owalnym, dzięki czemu - co wyraźnie 
potwierdzają zdjęcia pod elektronowym 
mikroskopem skaningowym - możliwe 
jest uzyskanie bardzo gęstej warstwy tych 
wypełniaczy.  Ze względu na znaczne 
wypełnienie kompozytu szczelnie przylega-
jącymi do siebie cząsteczkami uzyskano  
tak doskonałe właściwości fizyczne  
i mechaniczne. Także doskonałe wyniki  
w zakresie abrazji (odporności) tego mate-
riału wypełnieniowego opierają się na tych 
cząsteczkach wypełniaczy, ponieważ ich 
wielkość 0,4 µm do 0,07 µm zapobiega 
wyłamywaniu się większych bloków pod-
czas obciążenia siłami żucia. 

Nadmienić należy także, że optyczny 
wskaźnik załamania tych nieorganicznych 
cząsteczek krzemu-cyrkonu/krzemu-tytanu 
został tak dopasowany, aby znalazł się on 
między wskaźnikiem załamania organicznej 
matrycy kompozytu przed utwardzeniem 
światłem i po utwardzeniu światłem. Dzięki 
temu - i opisanej w dalszej części techno-
logii RAP - uzyskano doskonałą wierność 
kolorów materiału przed i po fotopolime-
ryzacji. 

Inicjatory RAP 

Bardzo szybka jednak godna zaufania,  
a przy tym przebiegająca w sposób kontro-
lowany reakcja fotopolimeryzacji nazwana 
przez producenta technologią RAP (Radical 
Amplified Photopolimerization initiator)  
wpływa na doskonałe właściwości materia-
łowe: kolor i estetka uzupełnienia przed  
i po polimeryzacji są takie same, względny 
brak wrażliwości na światło dzienne, przy 
jednocześnie szybkim i bezpiecznym utwar-
dzaniu pod lampą polimeryzacyjną oraz 
długo utrzymujący się kolor i estetyka. 

Za to wszystko odpowiadają inicjatory RAP, 
które wzmacniają polimeryzację monome-
rów organicznej matrycy kompozytu  
i pozwalają zrezygnować z dużej ilości kam-
forochinonu w matrycy organicznej. Jak 
wiadomo kamforochinon uwalniając rodni-
ki w ramach polimeryzacji świetlnej powo-
duje utwardzanie kompozytu - podczas 
uwalniania rodniki tracą swój pierwotny 
(żółto-brązowy) odcień i zmieniają wskaźnik 
załamania światła tych cząsteczek -  
kamforochinon zawarty w kompozycie 
światłoutwardzalnym ma dwie strony 

medalu. Dodatkowo kamforochinon jest 
wrażliwy na światło, a zwłaszcza światło 
dzienne, wymaga jednak długiego naświet-
lania światłem polimeryzacyjnym (energią), 
aby uwolnić ostatnie rodniki. Cecha ta 
powoduje, że tradycyjne kompozyty są 
niekorzystne w użyciu i wrażliwe na światło 
dzienne, a przy tym nie dają się całkowicie 
i szybko utwardzić, czyli pod względem 
materiałowym ze względu na zbyt małą 
prędkość przetwarzania monomerów 
matrycy posiadają niedostateczne cechy 
kliniczne. 

Proste użycie w warunkach klinicznych

Stosowanie przez autora tego nowego 
materiału Estelite Flow Quick w warunkach 
klinicznych przez okres sześciu miesięcy - 
podczas gdy siostrzane produkty takie  
jak Estelite High-Flow, Medium-Flow  
i Low-Flow autor w swoim gabinecie stosu-
je standardowo od ponad trzech lat - spra-
wia, że ocena kliniczna staje się wiarygodna 
i potwierdza dane producenta dotyczące 
cech materiału.  

Szybko - z połyskiem - pewnie

Summa summarum nie można nic zarzucić 
doskonałym właściwościom materiałów 
firmy Tokuyama. Szybki czas obróbki, 
dzięki krótkiemu czasowi polimeryzacji, 
doskonała polerowalność oraz możliwość 
polegania na głównych cechach materiało-
wych sprawdzają się w pełni w warunkach 
klinicznych. Nieprzezierność dla promieni 
rentgenowskich jest taka sama jak szkliwa 
naturalnego. 

Nowy materiał Estelite Flow Quick dostępny 
jest w 17 różnych odcieniach kolorystycz-
nych, w tym kolor brzegu siecznego 
i przyszyjkowy, jest w 100% kompatybilny  
z materiałem w postaci pasty Estelite Sigma 
Quick i z innymi materiałami z tworzywa 
sztucznego opartymi na skali kolorystycz-
nej Vita. 

Przemyślany kształt strzykawki i koń-
cówki aplikacyjnej

Na koniec należy wspomnieć, że Estelite 
Flow Quick dostępny jest w niewielkiej 
strzykawce o optymalnym kształcie, na 
którą nakręcane są wymienne końcówki 
aplikacyjne, które zapobiegają skapywaniu 
kompozytu i nie przypominają kaniuli iniek-
cyjnej. Ten przypominający ołówek kształt 
ma istotne znaczenie, zwłaszcza w przypad-
ku leczenia dzieci, ponieważ strzykawka ta 
w niczym nie przypomina budzącej strach 
u dzieci strzykawki iniekcyjnej.
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Ubytek próchnicowy w obszarze szyjki górnego kła 
wymagający zaopatrzenia

Zdjęcie szczegółowe wypełnienia V klasy 
wykonanego z materiału Estelite Flow 
Quick zęba przedstawionego na rycinie 
1. Wyraźnie widać doskonały odcień oraz 
możliwość dobrego wypolerowania materiału 
wypełnieniowego. 

Ryc. 1

Ryc. 2
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iNNowACYjNE RozwiAzANiA 
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Tokuyama Corporation będącą spółką 

matką firmy Tokuyama Dental może 

poszczycić się dziś ponad 90 letnią pełną 

sukcesów historią międzynarodowego 

koncernu chemicznego. Wraz z czasem 

zwiększano sukcesywnie portfolio pro-

duktów, do którego obecnie należy szereg 

specjalistycznych produktów chemicznych 

wykorzystywanych w branży stomatolo-

gicznej.

Dzięki opracowywaniu innowacyjnych 

produktów stomatologicznych, firma nie-

przerwanie przyczynia się do oferowania 

produktów wysokiej jakości oraz prezentu-

jenajnowsze rozwiązania stomatologiczne.

W roku 2013 docenione zostały prace ba-

dawcze i rozwojowe firmy. Znana między-

narodowa organizacja „DENTAL ADVISOR“ 

odznaczyła firmę Tokuyama Dental  

w trzech kategoriach produktów uznając 

ją za oferenta najlepszego produktu.

Firma Tokuyama Dental otrzymała 

nagrodę za najlepszy kompozyt (Estelite 

Sigma Quick), najlepszy kompozyt płynny 

(Estelite Flow Quick) oraz za najlepszy 

preparat do znoszenia nadwrażliwości 

(Shield Force Plus).

Ponadto samowytrawiający system łączą-

cy VII generacji Bond Force oraz materiał 

do podścieleń miękkich Sofreliner M&S 

zaliczane są do najczęściej nagradzanych 

produktów.

Japonia - kraj wschodzącego słońca

Tokuyama Corporation 

Laboratorium Tsukuba R&D

Tokuyama Dental Niemcy

2010
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