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Vienas stambaus užpildo kompozitas – dvi klampos 



Didėjantis patalpinimas yra pasirenkamas metodas, leidžiantis išlyginti susitraukimo sukeliamą įtempimą, kuris  
atsiranda naudojant įprastines kompozitines medžiagas. Jeigu įtempimas per didelis, restauracija gali atitrūkti, ypač 
kraštuose ir ertmės paklote. Tuomet atsiranda tokios problemos kaip nublukimas, recidyvinis ėduonis ir pooperacinis 
jautrumas.

Dėl šios priežasties medžiagai būdingi polimerizacijos susitraukimo  
ir susitraukimo įtempimo parametrai bei jų kontrolė yra ypač svarbūs  
naudojant restauracines medžiagas stambaus užpildo technikai.

Sukūrus Beautifil-Bulk sistemą, gydytojai gali patalpinti iki 4 mm storio 
padidinimus, o SHOFU žengė dar vieną žingsnį. Ši sistema pasižymi ne 
tik mažu susitraukimo įtempimu, bet ir veiksmingais optinės difuzijos 
procesais, leidžiančiais puikiai suderinti atspalvius ir išgauti estetiką.  
Be to, rūgščių neutralizacija ir apsaugos nuo apnašų savybės prisideda 
prie ėduonies prevencijos.

Praktiškas, greitas ir patikimas

Vienas stambaus užpildo 
kompozitas – dvi klampos

Giomer medžiagų prevenciniai poveikiai

Sistemą sudaro dvi skirtingą klampą ir tą pačią užpildo struktūrą turinčios 
medžiagos. BEAUTIFIL-Bulk Flowable ypač tinka naudojimui kaip ertmės 
pagrindas, nes pasižymi geromis savaiminio išsilyginimo ir apdorojimo 
savybėmis. BEAUTIFIL-Bulk Restorative yra pastos formos, puikiai  
formuojama medžiaga, skirta tiesioginėms užpakalinėms restauracijoms 
ir atspari užsikimšimo įtempimui.

Visi Beautifil-Bulk produktai yra daugiafunkciniai Giomer kompozitai, į kuriuos įeina biologiškai 
aktyvios užpildo dalelės. Per gamybos procesą šie užpildai padengiami tvirta stiklo jonomero 
faze (“S-PRG”) ir tik po to įtvirtinami rišiklyje. Ši technologija leidžia kompozitams persikrauti ir 
išskirti fluoridą bei kitus jonus. Per daugelį svarbiausiuose universitetuose atliktų tyrimų buvo 
įrodyta, kad šios klasės medžiagos veiksmingai permineralizuoja danties struktūrą, stabdo apnašų formavimąsi ir 
neutralizuoja rūgštis.

BEAUTIFIL-Bulk Flowable
• I ir II klasės restauracijų pagrindas
• Įklotas po tiesioginės restauracijos medžiagomis 
• Restauruoja smulkias užpakalines ertmes

BEAUTIFIL-Bulk Restorative
• Tiesioginės užpakalinės restauracijos
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1. Ertmė po paruošimo ir suformavimo
2. Pirminis storas kaip pagrindo naudojamo  
 BEAUTIFIL-Bulk Flowable padidinimas 
3. Galutinis užkemšamasis padengimas su   
 BEAUTIFIL-Bulk Restorative 



Estetiniai rezultatai

Fluorido perkrovimas ir išskyrimas

Estetinės restauracijos ir vartotojui nekenkiančio apdorojimo savybės nėra nesuderinami dalykai!

Įprastiniai stambaus užpildo kompozitai turi būti labai skaidrūs, kad būtų užtikrintas 4 mm apdorojimo gylis.  
Tačiau labai skaidrios medžiagos vargiai derės prie aplinkinės natūralios danties struktūros atspalvio. Priešingai, 
Beautifil-Bulk sistema savo užpildo struktūros dėka yra optiškai subalansuota, todėl pakankamai nepermatoma,  
kad optimaliai derėtų prie natūralių dantų.

Krintančią šviesą išsklaido stiklo jonomero fazė ir ji perduodama tiesiai per daugiafunkcinę stiklinę užpildo dalelių 
šerdį. Takiosios medžiagos užpildai imituoja dentino šviesos difuzijos efektus, o suspaudžiamoje medžiagoje dera 
emalio-dentino komplekso difuzijos efektai.

Šiame paveikslėlyje parodyta, kiek fluorido išsiskiria per 60 dienų. Norint perkrauti fluoridą, mėginiai penkias  
minutes buvo laikomi 1.000 ppm natrio fluorido tirpale. Testas rodo, kad tiesiogiai po perkrovimo išskirto fluorido 
kiekis yra maždaug tris kartus didesnis negu kiekiai, išskirti kitu laiku (žr. mėlynas linijas). Taigi galima tikėtis, kad 
vartojant dantų pastą su fluoridu, nuolat didės restauracinės medžiagos fluorido išskyrimas.

BEAUTIFIL-Bulk Restorative fluorido išskyrimas
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Savybės iš pirmo žvilgsnio

Rūgščių neutralizacija

• Dvi klampos – suspaudžiama ir takioji 

• Mažas polimerizacijos susitraukimas ir susitraukimo įtempimas 

• Puikus apdorojimo gylis su iki 4 mm storio padidinimais 

• Rūgščių neutralizacija ir dentino permineralizavimas 

• Optimalus atspalvių derėjimas (chameleono efektas) 

• Aukšto lygio atsparumas rentgeno spinduliams 

• Lengvas ir geras poliravimas

Užpakalinių dantų užkemšamuosius paviršius nuolat veikia įtempimas, todėl padidėja rizika, kad tarp danties ir  
I bei II klasės restauracijų ertmių susiformuos kraštiniai plyšeliai. Tokius kraštinius nelygumus lengvai gali kolonizuoti 
bakterijos, pvz., Streptococcus mutans, kurios gamina rūgštis, galinčias demineralizuoti danties struktūrą, dėl ko 
galiausiai atsiras recidyvinis ėduonis.

Norint ištirti Beautifil-Bulk sistemos gebėjimą neutralizuoti rūgštis palyginti su kitomis stambaus užpildo   
sistemomis, apdoroti įvairių medžiagų mėginiai buvo laikomi pH 4 pieno rūgšties tirpale ir laikui bėgant buvo 
išmatuoti pH vertės pokyčiai. Šioje diagramoje parodyti rezultatai patvirtina, kad tiek BEAUTIFIL-Bulk Flowable, 
tiek BEAUTIFIL-Bulk Restorative geba puikiai neutralizuoti rūgštis.

Rūgščių neutralizacija

Šaltiniai SHOFU INC. vidiniai duomenys
* Tai nėra registruotas SHOFU INC. prekės ženklas 
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BEAUTIFIL-Bulk Flowable

BEAUTIFIL-Bulk Restorative

SureFil SDR flow*

Filtek Bulk Fill *

Venus Bulk Fill *

Sonic Fill *

TetricEvoceram Bulk Fill * 

Kontrolė: pieno rūgšties tirpalas



Diagramoje parodytas polimerizacijos susitraukimas 
ir susitraukimo įtempimas, palyginti su konkurenciniais 
produktais. BEAUTIFIL-Bulk Flowable pasižymi labai 
mažu tūriniu susitraukimu ir mažiausiu susitraukimo 
įtempimu iš tirtų takiųjų stambaus užpildo medžiagų.

Kompozitų šviesos perdavimas keičiasi priklausomai 
nuo užpildo sudėties ir atspalvių.

Apatinėje diagramoje pavaizduoti apdorojimo gylio 
matavimai. Norint palyginti halogeną su LED, kaip 
šviesos šaltiniai buvo naudojami apdorojimo šviesa 
vienetai. Visų tirtų Beautifil-Bulk medžiagų vertės po 
apdorojimo šviesa viršijo 4 mm.

Šaltiniai SHOFU INC. vidiniai duomenys
* Tai nėra registruotas SHOFU INC. prekės ženklas 

 

Apdorojimo gylis pagal ISO 4049:2009 (E)

Suspaudžiamas BEAUTIFIL-Bulk Restorative taip 
pat pasižymi mažesnėmis polimerizacijos   
susitraukimo ir susitraukimo įtempimo vertėmis nei 
kiti tirti produktai.

Mažas polimerizacijos susitraukimas ir susitraukimo įtempimas

Apdorojimo gylis
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Universal (Universalus)

BEAUTIFIL-Bulk Flowable
Universal (Universalus)

LED 10 sHalogenas 20 s
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2,4 g švirkštai su tokiais atspalviais 
Universal: PN 2030  /  Dentin: PN 2031

4,5 g švirkštai su tokiais atspalviais 
Universal: PN 2034  /  Shade A: PN 2035

20 antgalių po 0,25 g su tokiais atspalviais 
Universal: PN 2032  /  Shade A: PN 2033

20 antgalių po 0,23 g su tokiais atspalviais 
Universal: PN 2028  /  Dentin: PN 2029

Sistema pasižymi nesudėtingu atspalvių spektru. Abi klampos turi universalų atspalvį.    
Be to, takioji medžiaga turi dentino atspalvį, natūraliai atrodantį ertmės pagrindą, o pastos formos 
medžiaga – A atspalvį.

Atspalviai ir užsakymų informacija

Universal Dentin Universal A


