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Materiały kompozytowe o zmiennej 
konsystencji do jednoetapowego 
wykonywania wypełnień typu bulk  ‑fill

Wstęp
Celem rozwoju techniki adhezyjnej 
w stomatologii jest zachowanie tka‑
nek zęba, uproszczenie procedury, 
a tym samym skrócenie czasu le‑
czenia. W przypadku bezpośredniej 
odbudowy zębów bocznych cel ten 
można osiągnąć również poprzez 
zastosowanie uniwersalnych syste‑
mów łączących i materiałów kom‑
pozytowych typu bulk  ‑fill.

Opis przypadku

Wywiad

Pacjent, lat 31, zgłosił się na konsul‑
tację z bólem spowodowanym zła‑
maniem zęba po stronie lewej szczę‑
ki. Występował u  niego również 
obrzęk dziąsła w tej okolicy, a w ob‑
szarze złamania gromadziły się reszt‑
ki pożywienia. Pacjent wydawał się 
być w dobrym stanie zdrowia i nie 
zgłaszał żadnych wcześniejszych 
chorób. Prosił o jak najszybsze wy‑
eliminowanie objawów bólowych 
oraz przywrócenie estetyki i funk‑
cji żucia uszkodzonego zęba.

Badanie i rozpoznanie

Wewnątrzustne badanie klinicz‑
ne ujawniło obecność wielu wy‑
pełnień z  poprzednich lat lecze‑
nia, a także brak zęba 38, który zo‑
stał usunięty wiele lat wcześniej 
z powodu utrudnionego wyrzyna‑
nia. Oprócz nieswoistego przero‑
stu dziąseł, w okolicy stwierdzono 
również zmianę próchnicową z czę‑
ściową utratą powierzchni okluzyj‑
nej zęba 25 oraz złogi płytki nazęb‑
nej, a także zlokalizowane zapalenie 
przyzębia. Podczas tej samej wizyty 
na potrzeby diagnostyki i planowa‑
nia leczenia wykonano zdjęcie pan‑
tomograficzne oraz wewnątrzustne 
zdjęcie skrzydłowo  ‑zgryzowe. Ra‑
diologiczna ocena głębokości próch‑
nicy według Marthalera i Lutza wy‑
kazała w zębie 25 dystalnie zmia‑
nę próchnicową wielkości D4 bez 
oznak i objawów zapalenia miazgi. 
Jednak test żywotności miazgi był 
niejednoznaczny.

Rozpoznano: próchnicę zębi‑
ny (ICD10  >  K02.1) klasy II we‑
dług Blacka w  zębie  25, ubytek 
próchnicowy w  zębie  25  sięga‑
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jący głęboko do zębiny (próchni‑
ca D4 według Marthalera i Lutza) 
oraz częściowe złamanie korony 
zęba 25 w obszarze dystalnej listwy 
brzeżnej (ryc. 1).

Leczenie

Plan leczenia obejmuje wizytę pro‑
filaktyczną oraz bezpośrednią od‑
budowę tkanek w zębie 25 materia‑
łem kompozytowym. Nie można 
całkowicie wykluczyć konieczno‑
ści leczenia kanałowego.

Przebieg zabiegu

W  pierwszej kolejności poda‑
no pacjentowi znieczulenie miej‑
scowe nasiękowe chlorowodor‑
kiem lidokainy  2% z  adrenali‑
ną  1:80  000  (Xylocaina Astra, 
Astrazeneca) w sklepieniu przed‑
sionka nad zębem 25. Pole zabiego‑
we odizolowano od wilgoci kofer‑
damem (NicTone), stosując na zę‑
bach 26, 25, 24 klamrę do kofer‑
damu 27N (Hu  ‑Friedy). Po dokład‑
nym usunięciu próchnicy z uży‑
ciem wierteł diamentowych i wie‑
loostrzowych frezów z  ceramiki 
na bazie tlenku cyrkonu, ze wzglę‑
du na rozległość zmian zdecydo‑
wano się na wykonanie pośred‑
niego pokrycia miazgi cementem 
szkło  ‑jonomerowym (Glass Cem, 
Bisico) (ryc. 2,  3). Następnie wy‑
konano wypełnienie tymczaso‑
we stosując wzmocniony polime‑
rem cement tlenkowo  ‑cynkowo ‑
‑eugenolowy (IRM, Dentsply).

Ryc. 1. Ubytek próchnicowy w zębie 25.

Ryc. 2. Opracowany ubytek.

Ryc. 3. Pokrycie pośrednie miazgi cementem szkło  ‑jonomerowym.
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Pacjent powinien zgłosić się ponow‑
nie po tygodniu na wizytę kontrol‑
ną, podczas której należy przepro‑
wadzić również test żywotności. 
Zgłosił się jednak na konsultację 
w trybie pilnym z powodu nasilo‑
nych dolegliwości, zaledwie 2 dni 
po leczeniu wstępnym, podczas 
którego wykonano pośrednie po‑
krycie miazgi. Stwierdzono oznaki 
nieodwracalnego zapalenia miazgi 
zęba 25 (ryc. 4). Z tego względu po‑
czątkowy plan leczenia poszerzono 
o leczenie kanałowe.

Po znieczuleniu nasiękowym 
i odpowiednim odizolowaniu pola 
zabiegowego, w pierwszej kolejno‑
ści otwarto komorę zęba. Usunięto 
miazgę i odsłonięto ujścia kanałów. 
W tym celu usunięto odpowiednie 
obszary zębiny. Kanały wykazywa‑
ły silną krzywiznę wierzchołkową. 
Następnie przystąpiono do opraco‑
wania kanałów korzeniowych i za‑
stosowania narzędzi Ni  ‑Ti (ProTaper 
Gold, Dentsply Maillefer) (ryc. 5). 
Podczas zabiegu płukano kanały 5% 
podchlorynem sodu (NaOCl). Opra‑
cowanie kanałów korzeniowych 
zakończono określeniem średnicy 
wierzchołka. Wartość tę uznaje się 
za określoną, gdy ostatnie narzędzie 
endodontyczne natrafia w części 
wierzchołkowej na zdrową zębinę.

Ryc. 4. Oznaki nieodwracalnego zapalenia miazgi z obfitym krwawieniem 2 dni 
później.

Ryc. 5. Stan po opracowaniu kanałów korzeniowych.
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Ryc. 6. Stan po wypełnieniu kanałów.

Następnie można było wykonać 
szczelną obturację kanałów korze‑
niowych z  zastosowaniem syste‑
mu płynnego wypełniania na zim‑
no (GuttaFlow, Coltene Whale‑
dent) (ryc. 6). Wykonano to używa‑
jąc gutaperkowego ćwieka główne‑
go o tej samej średnicy wierzchoł‑
kowej i stopniu zbieżności, co ostat‑
nie użyte narzędzie NiTi (ProTa‑
per Gold F3, Dentsply Sirona). 
Z  doświadczeń autora wynika, 
że do wstępnego przygotowania 
zębiny, a tym samym do poprawy 
adhezji pomiędzy kompozytem na‑
nohybrydowym a zębiną, szczegól‑
nie dobrze nadaje się piaskowanie 
proszkiem na bazie glicyny.

W  przestrzeń międzyzębową 
wprowadzono i zaadaptowano czę‑
ściową formówkę metalową, którą 
ustabilizowano u podstawy klinem 
z tworzywa, a po bokach, wzdłuż 
osiowych ścian ubytku, za pomo‑
cą pierścienia do formówki (NiTin, 
Garrison) (ryc. 7, 8).

Ryc. 7. Odseparowanie powierzchni dystalnej zęba 25.

Ryc. 8. Założona formówka i klin.
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Nieopracowane powierzchnie szkli‑
wa w odbudowywanym zębie 25 
wytrawiono preparatem Blue Etch 
Flow (Cerkamed) przez  30  se‑
kund (ryc. 9). Zęby żywe wystarczy 
wytrawiać przez  20  sekund. Na‑
stępnie odsysa się wytrawiacz, wy‑
płukuje ubytek strumieniem wody 
przez około 20 – 30 sekund i osu‑
sza powietrzem wolnym od oleju. 
Przygotowana powierzchnia szkli‑
wa przyjmuje kredowobiały kolor. 
Następnie na wytrawione szkliwo 
nanosi się przez 20 sekund uniwer‑
salny system łączący (Futurabond 
M +, VOCO), wcierając go jedno‑
razowym aplikatorem (Single Tim, 
VOCO) (ryc. 10). Warstwę systemu 
łączącego rozprowadza się suchym 
powietrzem nie zawierającym oleju 
przez co najmniej 5 sekund, dzię‑
ki czemu ulatnia się również roz‑
puszczalnik. Warstwę systemu ad‑
hezyjnego utwardza się przez 10 se‑
kund diodową lampą polimeryzacyj‑
ną o natężeniu światła  >  500 mW/
cm² (Celalux 3, VOCO).

Aby przekształcić ubytek klasy II 
w ubytek klasy I, należy najpierw 
uformować i odbudować ścianę dy‑
stalną stosując uniwersalny nano‑
hybrydowy materiał kompozytowy 
GrandioSO (VOCO) (ryc. 11).

Ryc. 10. Wcieranie Futurabond M + (VOCO) przez 20 sekund.

Ryc. 11. Odbudowa ściany materiałem GrandioSO (VOCO) w celu przekształ-
cenia ubytku klasy II w ubytek klasy I.

Ryc. 9. Wytrawianie szkliwa.
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Ryc. 12. Wykończenie listwy brzeżnej po zdjęciu częściowej formówki.

Ryc. 13. Materiał VisCalor w fazie płynnej po podgrzaniu w podajniku VisCa-
lor do temperatury 65°C.

Ryc. 14. Jednoetapowe wypełnienie materiałem typu bulk  ‑fill.

Następnie usuwa się częściową for‑
mówkę i wprowadza do powstałe‑
go ubytku klasy I specjalny mate‑
riał kompozytowy typu bulk  ‑fill 
o konsystencji zależnej od tempe‑
ratury (VisCalor Bulk, VOCO, ko‑
lor A2) (ryc. 12). Aby uzyskać jak 
najlepszą szczelność brzeżną rów‑
nież w obrębie dna ubytku, mate‑
riał nakłada się pojedynczą war‑
stwą. Specjalny podajnik (VisCalor 
Dispenser, VOCO) podgrzewa kom‑
pozyt do temperatury 65°C w za‑
ledwie 30 sekund (ryc. 13). Użyt‑
kownik ma następnie 2,5 minuty 
na pracę z materiałem, w tym cza‑
sie zmienia on swoją konsystencję 
z płynnej na plastyczną (ryc. 14).
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Materiały typu bulk  ‑fill można 
stosować warstwami o  grubości 
do 4 mm (ryc. 15).

Po wymodelowaniu i utwardze‑
niu materiału światłem lampy sto‑
suje się charakteryzację wypeł‑
nienia z  użyciem podbarwiaczy 
do kompozytów (ryc. 16). W opisa‑
nym przypadku klinicznym zasto‑
sowano podbarwiacz brązowy (Fi‑
nalTouch, VOCO) (ryc. 17).

Ryc. 16. Widok od strony podniebiennej przed nadaniem charakteryzacji.

Ryc. 17. Charakteryzacja podbarwiaczem FinalTouch (VOCO) w kolorze brą-
zowym.

Ryc. 15. Modelowanie powierzchni zwarciowej po osiągnięciu pozwalającej 
na to konsystencji.
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Ryc. 18. Widok od strony podniebiennej po osiągnięciu efektu kolorystycznego.

Ryc. 19. Gotowa odbudowa po opracowaniu wstępnym i wypolerowaniu.

Ryc. 20. Kontrolne zdjęcie rentgenowskie po zakończeniu leczenia.

Naniesienie podbarwiacza na od‑
tworzoną powierzchnię okluzyjną 
umożliwia naturalne odwzorowa‑
nie bruzd i szczelin występujących 
w szkliwie (ryc. 18). Po zdjęciu ko‑
ferdamu można przeprowadzić do‑
stosowanie powierzchni zwarciowej 
i jednoetapowe polerowanie na wy‑
soki połysk wypełnienia kompozy‑
towego przy użyciu gumek do pole‑
rowania impregnowanych diamen‑
tami (VOCO) (ryc. 19). Po zakoń‑
czeniu leczenia wykonano kontro‑
lne zdjęcie rentgenowskie (ryc. 20).

Efekt

Udało się wyeliminować wcześniej‑
sze dolegliwości bólowe. Anatomicz‑
na odbudowa powierzchni okluzyj‑
nej zęba 25 przywróciła funkcjonal‑
ność w obrębie narządu żucia. Zlo‑
kalizowane zapalenie przyzębia uda‑
ło się zatrzymać poprzez dostatecz‑
ne przywrócenie punktu styczne‑
go na powierzchni dystalnej. Zasto‑
sowanie materiałów do wypełnień 
przyjaznych dla użytkownika pozwo‑
liło na skrócenie czasu leczenia, które 
objęło jedynie dwie wizyty.
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Dyskusja
Pomimo zastosowanego podczas 
pierwszej wizyty pokrycia pośred‑
niego, mającego na celu zachowanie 
żywotności zęba 25, doszło do nie‑
odwracalnego zapalenia miazgi. 
Decyzja o  leczeniu endodontycz‑
nym była nieunikniona. Rozległość 
zmiany próchnicowej z utratą dy‑
stalnej listwy brzeżnej doprowadziła 
do podjęcia decyzji o minimalnie in‑
wazyjnej odbudowie za pomocą bez‑
pośredniego adhezyjnego wypełnie‑
nia z kompozytu typu bulk  ‑fill, sta‑
nowiącego biomechaniczną alterna‑
tywę dla wkładu koronowego. Pre‑
paracja pod wkład wymagałaby bar‑
dziej rozległego usunięcia zdrowych 
tkanek zęba (1‑5).

Głównym wskazaniem do za-
stosowania techniki wypełnia-
nia bulk  ‑fill są duże ubytki kla-
sy I i II o głębokości 4 – 5 mm. 
Taka głębokość ubytku pozwa-
la na skrócenie czasu leczenia 
z zastosowaniem techniki bulk ‑
‑fill (6, 7). Wykorzystanie uni-
wersalnego systemu łączące-
go dodatkowo upraszcza i skra-
ca zabieg. Odpowiada to ocze-
kiwaniom wielu pacjentów, któ-
rym zależy na skróceniu czasu 
leczenia.

Kanały korzeniowe opracowano 
narzędziami niklowo  ‑tytanowymi. 
Pilniki niklowo  ‑tytanowe charakte‑
ryzują się wyjątkowo dobrą elastycz‑
nością i możliwością formowania, 
co sprawia, że nadają się szczegól‑

nie do opracowywania zakrzywio‑
nych kanałów korzeniowych.

Materiał kompozytowy VisCalor 
Bulk (VOCO) o konsystencji zależ‑
nej od temperatury jest przeznaczony 
do wykonywania wypełnień w ubyt‑
kach klasy I i II, dlatego szczególnie 
nadaje się do skutecznego leczenia. 
Dzięki specyficznym właściwościom 
wykazuje przewagę w  przypadku 
rozległych, wąskich ubytków o głę‑
bokości do 4 mm (6, 7). Zawartość 
wypełniacza nieorganicznego w ma‑
teriale VisCalor Bulk wynosi 83% 
masy (83% w/w). Materiał VisCa‑
lor Bulk wykazuje wyjątkowe wła‑
ściwości chemiczno  ‑fizyczne. Dzię‑
ki temu po podgrzaniu jest on począt‑
kowo płynny, co prowadzi do opty‑
malnego uszczelnienia brzeżnego 
wszystkich ścian ubytku. W trakcie 
schładzania do temperatury panują‑
cej w jamie ustnej materiał staje się 
plastyczny, pozwalając w szczegól‑
ności na modelowanie powierzch‑
ni zwarciowych. Materiał VisCalor 
Bulk ma jednak skurcz polimeryza‑
cyjny mniejszy niż konwencjonalne 
kompozyty typu bulk  ‑fill. Po pod‑
grzaniu wykazuje skurcz objętościo‑
wy 1,44% obj. i naprężenie skurczo‑
we 4,6 MPa. Ze względu na zmienia‑
jącą się w trakcie aplikacji konsysten‑
cję, a tym samym zdolność do opty‑
malnej adaptacji do podcieni, moż‑
na również bez problemu wykony‑
wać poszerzone uszczelnianie bruzd, 
naprawy licówek i ubytków szkli‑
wa, jak i wypełnienia klasy V. Dzięki 
możliwości szybkiej aplikacji mate‑
riał VisCalor Bulk nadaje się do bez‑
pośredniej odbudowy zębów mlecz‑
nych u dzieci i w przypadku pacjen‑

tów niewspółpracujących. Wskaza‑
nia do stosowania materiału VisCalor 
Bulk obejmują również bezpośrednią 
odbudowę zrębu zęba, wypełnianie 
ubytków klasy I i II, naprawy tymcza‑
sowych koron i mostów oraz szyno‑
wanie rozchwianych zębów.

Dostateczna polimeryzacja świa‑
tłem jest niezbędnym etapem pra‑
cy i  jednym z  czynników decy‑
dujących o  powodzeniu odbu‑
dowy bezpośredniej. Zastosowa‑
na w tym przypadku lampa Cela‑
lux 3 (VOCO) ma moc 1300 mW/
cm², tak więc  20  sekund wystar‑
cza do spolimeryzowania zasto‑
sowanego kompozytu typu bulk ‑
‑fill w kolorze A2  i w warstwach 
o grubości od 2 mm do 4 mm. Lam‑
py polimeryzacyjne o mocy więk‑
szej niż 500 mW/cm², ale mniejszej 
niż 1000 mW/cm² wymagają wię‑
cej czasu. Do całkowitego utwar‑
dzenia materiału w  kolorze A1, 
A2 i A3 o grubości warstwy od 2 mm 
do 4 mm z pewnością potrzebna by‑
łaby polimeryzacja światłem trwają‑
ca 40 sekund. W przypadku warstwy 
o grubości do 2 mm dla wszystkich 
kolorów materiału VisCalor Bulk 
wystarczy polimeryzacja światłem 
jedynie przez 10 sekund.

Wnioski
Dzięki nowemu kompozytowi typu 
bulk  ‑fill o  konsystencji zależnej 
od temperatury możliwe było zopty‑
malizowanie czasu wypełnienia głę‑
bokiego ubytku techniką odbudowy 
bezpośredniej. W opisywanym przy‑
padku rekonstrukcję techniką bulk ‑
‑fill wykonano jednoetapowo. Ponad‑
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to uzyskano właściwości mechanicz‑
ne i estetyczne, które w żaden spo‑
sób nie ustępują wcześniejszym, kon‑
wencjonalnym technikom wykony‑
wania wypełnień. Zmiana konsysten‑
cji z płynnej do plastycznej podczas 
jednego etapu pracy, jak w przypad‑
ku materiału VisCalor Bulk, który łą‑
czy w sobie przeciwstawne właści‑
wości, może być z pewnością uzna‑
na za nowe rozwiązanie. Pacjent był 

bardzo zadowolony z efektu, jak rów‑
nież z krótkiego czasu leczenia.

Podsumowanie
Rosnąca presja ekonomiczna w prak‑
tyce stomatologicznej i często brak 
środków finansowych na kosztowne 
leczenie po stronie pacjentów pro‑
wadzą do rosnącego zapotrzebowa‑
nia na niezawodne, szybkie, wyso‑

kiej jakości i ogółem tańsze lecze‑
nie. W niektórych wskazaniach wy‑
pełnienia z zastosowaniem VisCa‑
lor Bulk można również postrzegać, 
jako alternatywę dla kosztownych 
uzupełnień wykonywanych techni‑
ką pośrednią. Obecnie mamy do czy‑
nienia z nową generacją materiałów 
typu bulk  ‑fill.

n
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