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Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy  
do wypełnień w zębach bocznych



x-tra fil®
 

 eKonomicznie – SzybKo – mĄdrze

Problem rentowności wykonywania wypełnień w odcinku bocznym jest Państwu na pewno dobrze znany. W dodatku 

część pacjentów oczekuje, iż ich wypełnienia będą wykonane bez użycia amalgamatu, ale w cenie takiej jak amalga-

mat. Należy więc podjąć decyzję, czy użyć materiału kompozytowego, który musi być nakładany cienkimi warstwami, a 

każda z nich osobno utwardzana światłem, czy też pójść na kompromis i wybrać materiał inny niż kompozytowy. Dzię-

ki systemowi x-tra fil oferujemy Państwu prawdziwą alternatywę bez kompromisów!

prawdziwa alternatywa bez kompromisów!  

Ten światłoutwardzalny hybrydowy materiał kompozytowy, cie-

niujący na zdjęciach rentgenowskich, został opracowany w celu 

szybkiego leczenia zębów w odcinku bocznym. Doskonała ob-

róbka, duża głębokość polimeryzacji oraz niewielka wartość 

skurczu polimeryzacyjnego odróżniają x-tra fil od innych mate-

riałów stosowanych w takich wskazaniach. Ten niedrogi, uni-

wersalny materiał kompozytowy umożliwia wykonanie odbu-

dowy zębów w odcinku bocznym w naturalnym odcieniu zęba 

bez niekorzystnych skutków finansowych dla Państwa gabine-

tu. Wysoka przezierność materiału wspomaga efekt kameleona 

i dopasowanie się do otaczających tkanek zęba. Estetyka takiej 

odbudowy jako alternatywy dla amalgamatu dla pacjentów o 

mniej zasobnym portfelu jest bardzo zadowalająca. 

Szybki i ekonomiczny 

x-tra fil pozwala na bezpieczne utwardzanie światłem warstw 

o grubości nawet do 4 mm naraz. W połączeniu z czasem 

naświetlania wynoszącym zaledwie 10 sekund (natężenie 

wyjściowe lampy min. 800 mW ∙ cm-2). Zapewnia to ekstre-

malnie szybką pracę. Czas pracy można dodatkowo skrócić, w 

porównaniu z konwencjonalnymi materiałami stosowanymi do 

wypełnień w zębach bocznych, poprzez użycie samowytrawia-

jącego systemu wiążącego z rodziny Futurabond w opakowa-

niach typu SingleDose (Futurabond NR / Futurabond DC lub 

Futurabond M). Bezproblemowa praca z materiałem x-tra fil 

oraz krótszy czas pracy po zastosowaniu systemu wiążącego 

z rodziny Futurabond przyczynia się do zmniejszenia kosztów 

wykonania wypełnienia.

bezpieczny i trwały 

Uzyskany w ten sposób mniejszy skurcz polimeryzacyjny leży 

u podstaw trwałości i szczelności brzeżnej zakładanych wypeł-

nień. Stabilność fizyczna oraz wysoka odporność na abrazję zo-

stały tak dobrane, aby materiał spełniał szczególne wymagania 

stawiane przed wypełnieniami narażonymi na duże obciążenia. 

Bardzo wysoka nieprzezierność dla promieniowania rentgenow-

skiego sprawia, iż x-tra fil doskonale wyróżnia się na tle tkanek 

zęba na zdjęciach radiologicznych. 

Źródło: Dr M. Rosentritt, Uniwersytet w Ratyzbonie, Niemcy, 2005
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x-tra fil Quixfil

 

Źródło: Prof. Behrend, Uniwersytet w Roztoku, Niemcy, 2005

twardość powierzchniowa[MHV]

M
ik

ro
tw

ar
do

ść
 V

ic
ke

rs
a 

x-tra fil tetric evo 
ceram

 

Quixfil

140

120

100

80

60

40

20

0

Quixfil i Tetric Evo Ceram nie sa zarejestrowanymi znakami towarowymi VOCO GmbH.



X-Tra Fil®

x-tra fil®
 

 daJe pańStwu wybÓr

x-tra fil jest materiałem z wyboru jako alternatywa dla amalgamatu oraz w sytuacjach, gdzie zależy nam na szybkim, 

ekonomicznym rozwiązaniu o wysokiej przewidywalności. Dzięki wyjątkowym właściwościom fizycznym w porównaniu 

do innych materiałów, x-tra fil daje Państwu dodatkowo wybór:

Ząb 26 z wypełnieniem amalgamatowym 
wymagającym wymiany

Modelowanie krawędzi brzeżnej wzdłuż 
kształtki

Połyskująca powierzchnia wskazuje na  
doskonałe zwilżenie systemem wiążącym przed 
jego polimeryzacją

Wypełnianie ubytku warstwami o grubości 4 mm Wypełnianie ubytku na powierzchni podniebiennej
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Gotowe wypełnienie z materiału x-tra fil

mogą państwo … wykonać całe wypełnienie z materiełu x-tra fil (polimery-
zując warstwy o grubości 4 mm w ciągu 10 sekund), ciesząc się nie tylko ni-
skim skurczem polimeryzacyjnym, ale także polegając na wysokiej twardości 
powierzchniowej materiału x-tra fil, której towarzyszy niska ścieralność.

albo … mogą Państwo potraktować x-tra fil jako szybko aplikowany, gruby 
podkład, a następnie zastosować bardzo estetyczny kompozyt uniwersal-
ny, taki jak Grandio lub GrandioSO, jako powierzchowną warstwę.

x-tra fil

to państwo decydują
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x-tra fil® w praktyce

Źródło: Dr Jürgen Manhart, Prywatny wykładowca

uniwersalny materiał kompozytowy (np. Grandio®)

x-tra fil



X-Tra Fil®

VC 84 001740 PL 0416 V

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Niemcy

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com 
www.voco.com

Do nabycia w:

Postacie handlowe

REF 1739  Strzykawki 10 × 5 g

REF 1740  Strzykawka 5 g

REF 1741  Caps 20 × 0,25 g

REF 9301  Dispenser – Caps
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 Światłoutwardzalny materiał wypełnieniowy do wypełnień w zębach   
 bocznych

wskazania

Wypełnienia ubytków klasy I i II

Odbudowa kikutów pod korony

zalety 

•  ekonomicznie 

Atrakcyjne cenowo wypełnienia w odcieniu zęba w odcinku 

bocznym 

•  Szybko 

Dziesięć sekund wystarczy do utwardzenia warstwy grubości 

4 mm 

•  mądrze 

 Łatwość pracy, znakomite właściwości fizyczne 

x-tra fil można stosować nie tylko do wypełnień w zębach bocznych, ale także u tak zwanych pacjentów niewspółpracują-

cych, gdzie liczy się szybkie postępowanie. Materiał nadaje się także doskonale do ekonomicznej odbudowy zrębu zęba.


