
Rynek kompozytów jest dosyć ciasny, zatem 
co na zatłoczonym rynku kompozytów wyróż-
nia nowy materiał spośród innych? Pulpdent 

kilka lat temu wprowadził na rynek nowy rewolucyjny 
materiał bioaktywny Activa BioActive, który na dobre 
zmienił podejście do bioaktywności w stomatolo-
gii. W Polsce premiera tego materiału miała miejsce 
na targach Krakdent w 2014 r. Materiał został wtedy 
nagrodzony Złotym Medalem, a na przestrzeni lat 
zyskał wiele innych nagród na całym świecie ocena 
Dental Advisor dla Activy Bioactive wyniosła aż 98% 
i uzyskała ona 5+++++ co jest fantastycznym wyni-
kiem wśród materiałów stomatologicznych).

Przypomnijmy kilka informacji na temat Activa 
Bioactive Restorative, aby móc go potem porów-
nać z nowym materiałem Activa Pronto w  jednej 
strzykawce. Activa Bioctive jest materiałem stwo-
rzonym z połączenia kompozytu szkło-jonomero-
wego i bioaktywnej najonizowanej żywicy. Materiał 
ma charakterystykę obydwu materiałów, czyli cemen-
tu szkło-jonomerowego modyfikowanego żywicą 
i kompozytów żywicznych. Badania pokazały (piś-
miennictwo dostępne u autora), że Activa Restorative 
ma odporność na naprężenia i pęknięcia równie silną 
jak inne kompozyty dostępne na rynku, a dodatko-
wo zapewnia korzyści systemów szkło-jonmerowych. 
Ponadto występują chemiczna reakcja utwardzania 
wraz z fotopolimeryzacją i twardnienie wywołane 
kwasami glassjonomerowymi.

Bioaktywne materiały do odbudowy zapewniają 
efekt remineralizacji na ludzkich tkankach twardych, 
który może mieć duże znaczenie dla leczenia ubyt-
ków spowodowanych działaniem kwasów erozji zęba 
i szkliwa. Efektywność wzbogacenia mineralnego pro-

Materiały bioaktywne 
wchodzą na wyższy poziom estetyki

lek. stom. Łukasz Balcerzak

wadzi do natychmiastowego i trwałego podwyższenia 
poziomu pH, a to z kolei pomaga ochraniać strukturę 
zęba przed szkodliwym działaniem wszystkich typów 
kwasów. Materiały te chemicznie łączą się z zębiną. 
Właściwość ta pomaga zmniejszyć nadwrażliwość po-
wodowaną typowo przez zastosowanie środków wią-
żących. Kiedy aktywowane z wodą materiały uwalniają 
zawarte w sobie jony, tworzą mineralną matrycę rów-
noważną z naturalnym hydroksyapatytem. Efektywnie 
redukują formację MMP, są zatem zdolne do zmniej-
szania, a nawet eliminacji i całkowitego zapadnięcia 
się kolagenu powszechnie występującego w wielu 
procedurach bondingu żywicy do zębiny. Materiał 
bioaktywny powinien dostarczać jony do tkanek zęba 
i stymulować mineralizację poprzez zamianę fosfora-
nu wapnia w apatyt. Proces ten zapobiega powsta-
waniu mikroprzecieku, który doprowadza do utraty 
wypełnień. Standardowe kompozyty są materiałami 
hydrofobowymi, co niestety w dość szybkim czasie 
skutkuje utratą szczelności wypełnienia. Materiały 
bioaktywne natomiast są hydrofilne, mają w swojej 
strukturze wbudowane elementy zawierające znacz-
ne ilości wody, co pozwala im dynamicznie reagować 
na zmiany warunków środowiska jamy ustnej. Takie 
zachowanie materiału jest nazywane „inteligentnym”. 
Ciągły wzrost struktur krystalicznych stanowi biomi-
neralizację. Do tego procesu potrzebna jest woda. 
Dynamika procesów jest bardzo złożona, ale dzięki 
hydrofilności uzyskujemy idealnie szczelne połączenie 
materiału z tkankami zęba. Estetyka Activy Bioactive 
jest zadowalająca, sam wykonałem wiele prac w od-
cinku przednim z użyciem kształtek i formówek, ale 
czegoś w tym materiale brakowało – i zostało to wpro-
wadzone w nowej Activie Pronto.

W lutym 2020 r. podczas targów w Midwinter Den-
tal Meeting w Chicago, na których gościłem tuż przed 
pandemią, Pulpdent wprowadził na rynek amerykań-
ski nowy materiał należący do rodziny Activa – a mia-
nowicie Activa ™ Presto (pod tą nazwą kompozyt 
funkcjonuje na rynku amerykańskim), a w Europie 
został on oficjalnie wprowadzony jesienią 2020 r. pod 
nazwą Activa Pronto – uniwersalny kompozyt nowej 
generacji. Oficjalna premiera Activa Pronto w Polsce 
miała odbyć się na odwołanych w rezultacie pande-
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Przypadek 1

Liczne ubytki przyszyjkowe, począwszy od zębów 35 do 45 – zastosowano Activa Pronto w kolorach A3,5, A4

Przypadek 2

Liczne ubytki przyszyjkowe, odbudowa Activa Pronto A3, A3,5 oraz A4

Przypadek 3

Ułamanie zęba 11, odbudowa Activa Pronto A2

Przypadek 4

Licówki kompozytowe na zębach od 13 do 22 przy użyciu Activa Pronto A3 oraz formówek licówkowych Uveneer
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mii targach Krakdent 2020. Pracowałem tym mate-
riałem już od dłuższego czasu i podzielę się moimi 
spostrzeżeniami.

Activa Pronto daje możliwość łatwej aplikacji 
płynnym, lecz nierozpływającym się kompozytem, 
gwarantującym trwałość, estetykę oraz pełen za-
kres zastosowań do wszystkich klas ubytków, a tak-
że do wykonania licówek. Nowy materiał opiera się 
na sukcesie Activa BioACtive-Restorative, oferując jed-
nocześnie lepszą estetykę oraz łatwiejszą aplikację 
i modelowanie materiału. Każdy materiał jest trochę 
inny, do  każdego musimy się przyzwyczaić, poznać 
go w różnych sytuacjach, ale nie ma jednego kompo-
zytu do wszystkiego. Kompozyt powinien przywracać 
zdrowie jamy ustnej w sposób naśladujący naturę 
i tak też zachowują się kompozyty bioaktywne, które 
wspierają powolny, naturalny proces biomineraliza-
cji zębów poprzez uwalnianie wapnia, fosforanów 
i fluoru. W ten sposób materiał naśladuje naturalne 
procesy przywracające i utrzymujące zdrowie jamy 
ustnej. Materiał Activa Bioactive (Pulpdent) był pierw-
szym materiałem, który położył nacisk na biomimirkę 
(Biomimikra od gr. bios – życie + mimesis – naślado-
wanie). Przez biomimikrę rozumiemy pomoc oraz 
przywrócenie zdrowia zęba, zastępując niezbędne 
jony wapniowe i fosforanowe utracone w procesie 

próchnicy. Fluor jest łatwo dostępny w puli jonowej 
w ślinie i również z niej jest on czerpany. Activa Pronto 
zawiera formułę z aktywną przyjazną wilgoci żywi-
cą jonową. Ta opatentowana przez Pulpdent żywica 
(Embrace ™ WetBond ™) oddziałuje ze śliną i struktu-
rą zęba, ułatwiając wymianę jonów wapnia, fosforu 
i fluoru. Technologia Embrace zapoczątkowała w sto-
matologii nową erę kompozytów hydrofilnych, inte-
grujących się z zębem. Materiały te są idealne do za-
stosowania w wilgotnym środowisku jamy ustnej 
ze względu na swoją potwierdzoną bioaktywność, 
umożliwiającą pobieranie, transportowanie i wbudo-
wywanie cząsteczek fluoru i wapnia w strukturę zęba. 
Oprócz tych pożądanych właściwości rodzina mate-
riałów Activa, w tym także Activa Pronto, nie zawiera 
bisfenolu A, Bis-GMA ani żadnych pochodnych BPA. 
Pamiętajmy, że BPA było stosowane jako popularny 
utwardzacz w produkcji tworzyw sztucznych. Meta-
krylan bisfenolu A (Bis-GMA) i metakrylan uretanu 
(UDMA) są podstawowymi monomerami metakry-
lanowymi stosowanymi w produkcji stomatologicz-
nych materiałów złożonych. Mogą wywoływać wiele 
skutków niekorzystnych, takich jak zaburzenia ukła-
du odpornościowego i nerwowego, oraz promować 
mutacje i niestabilność genomową. Pacjenci są coraz 
bardziej świadomi i oczekują naturalnych materiałów 

Liczne ubytki w żuchwie po nałogowym spożyciu Coca-Coli, odbudowa przy użyciu Activa Bioactive oraz Activa Pronto

Przypadek 5

Przypadek 6

Odbudowa materiałami Activa Bioactive oraz Activa Pronto, (ząb 21 dodatkowo wybielony Opalesence Endo plus wkład z włókna 
szklanego I-Lumi cementowany na Activa Cement)
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wolnych od  toksycznych dodatków, a my powinni-
śmy wiedzieć, które materiały ich nie zawierają. 

Activa Pronto to materiał łatwy do aplikacji, dozowa-
nia i modelowania. Jednym z elementów, jakim Activa 
Pronto różni się od Activa BioActive-Restorative, jest 
sposób dozowania ze strzykawki 1,2 ml z aplikatorem 
(dobrze nam wszystkim znane strzykawki z kompozy-
tami typu flow) w porównaniu z pistoletem dozującym. 
Activa Pronto jest porównywalny do Activa Restora-
tive pod względem twardości, zużycia i odporności 
na pęknięcia, można go łatwo nakładać warstwami, 
materiał nie spływa samoistnie, zachowuje swój kształt 
przed utwardzeniem światłem. Głębokość utwardzania 
światłem wynosi do 2,6mm (wg ISO), a zalecany czas 
utwardzania wynosi 20 ± 2 s. Jest on pakowany w strzy-
kawkach 1,2 ml/2 gm, wraz z 20 końcówkami apli-
katorów. Uwaga! Przy zbyt intensywnym świetle LED 
z lampy fotela dentystycznego może dojść do przed-
wczesnego utwardzenia materiału, zatem sugeruje się 
zmniejszenie jego natężenia (w zależności od lampy, 
jaką posiadamy w unicie). 

Materiały bioaktywne Activa BioActive, w tym Acti-
va Pronto, mają właściwości pochłaniające wstrząsy, 
które są porównywalne z właściwościami naturalnej 
zębiny, zatem jest odporna na zużycie, pękanie i od-
pryskiwanie. Pulpdent używa opatentowanej tech-

nologii „gumowanej (kauczukowej) żywicy”, która jest 
składnikiem także innych produktów Pulpdentu, ta-
kich jak materiał do prac tymczasowych Tuff-Temp 
™ Plus czy materiał Activa BioActive, a teraz także 
w Activa Pronto. Żywica ta ugina się jak zębina i dla-
tego jest odporna na pękanie. Kauczukowa żywica 
została zaprojektowana pod kątem wytrzymałości 
i stabilności wymiarowej w celu lepszego dopaso-
wania odbudowy i zmniejszenia częstości odpryski-
wania lub pękania materiału. Activa Pronto oferuje 
wytrzymałość na ściskanie na poziomie 314 MPa ± 
8 MPa i wytrzymałość na rozciąganie przy 53 MPa ± 
2 MPa. Według producenta jest sprężysta jak zębina 
i jednocześnie odporna na zużycie i pękanie, nawet 
w cienkich obszarach na cienkich brzegach siecznych 
czy krawędziach wypełnień. Wszechstronność Activa 
Pronto dodatkowo potwierdza fakt, że działa on rów-
nie dobrze jako materiał zastępujący zarówno zębi-
nę, jak i szkliwo. Chociaż jego wytrzymałość, odpor-
ność na zużycie i właściwości pochłaniające wstrząsy 
sprawiają, że nadaje się do zakładania na powierzch-
niach żujących, oferuje również pełen zakres odcieni 
do estetycznych uzupełnień w części przedniej.

Materiał ten ma wysokie właściwości estetyczne, 
akceptowalne przez praktyki zajmujące się stomato-
logią estetyczną. Dzieje się tak, ponieważ nakładamy 

Ryc. 1. Porównanie cech kompozytu Activa
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materiał warstwowo. Dzięki temu materiałowi może-
my osiągnąć piękną stomatologię estetyczną – za-
równo w odcinku przednim, jak i bocznym. Activa 
Pronto zawiera wagowo 70% wypełniacza i wystę-
puje w najczęściej używanych odcieniach (A1, A2, 
A3, A3.5, B1, BW – wybielony), a także, co jest nowoś-
cią, w odcieniach A4 i A6, które doskonale nadają się 
dla pacjentów geriatrycznych oraz przy uzupełnianiu 
szyjek zębowych. Po nałożeniu materiału np. w ko-
lorze A2 może wyglądać on nieco jaśniej, ale w mo-
mencie, w którym go utwardzimy światłem, ciemnieje 
on do odcienia zgodnego z kolornikiem Vita. Sugeruję 

nowym użytkownikom, aby najpierw rozprowadzić 
materiał na podkładce i utwardzić go w celu rozumie-
nia zmiany kolorystyki po utwardzeniu. W ten sposób 
skutecznie stworzymy własny kolornik po odcieniach 
Activa Pronto. 

Kontrolowane wchłanianie wody bioaktywnego 
materiału (nieco wyższe niż w przypadku innych kom-
pozytów) pozwala naśladować naturę, ułatwiając wy-
mianę jonową. Jego niska rozpuszczalność w wodzie 
wynosząca 0,08% jest korzystna w porównaniu z in-
nymi kompozytami, co zapewnia trwałość i długo-
wieczność wypełnień. Tolerancja wilgoci nie oznacza 

Ryc. 2. Porównanie kompozytów Activa Pronto z innymi podobnymi materiałami (źródło Pulpdent)

Ryc. 3. Uwalnianie i pobieranie jonów fluoru z materiałów dentystycznych.
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jednak, że możemy pracować w zbyt wilgotnym lub 
suchym środowisku. Zaleca się, aby preparacja była 
lekko wilgotna. Powinno się delikatnie wysuszyć ząb 
strumieniem powietrza przez 5-10 sekund, aż do bra-
ku ruchu płynu na powierzchni zęba.

Activa Pronto jest wysoce nieprzepuszczalna dla 
promieni rentgenowskich (2,5 AL lub 250%), co sta-
nowi ważny atrybut do monitorowania integralności 
odbudowy. Widoczność na zdjęciach rtg. ma kluczo-
we znaczenie, ponieważ z upływem czasu należy 
śledzić odbudowę na zdjęciu radiologicznym w celu 
wychwycenia nieszczelności.

Ząb pacjenta jest standardem, do którego powinien 
odwoływać się każdy producent materiałów. Activa 
Pronto wypada korzystnie w porównaniu z naturalną 

strukturą zęba pod względem estetyki, właściwości 
przyjaznych wilgoci, wytrzymałości, uwalniania wap-
nia i fosforu oraz odporności i absorpcji wstrząsów. 
W artykule zaprezentowałem kilka przykładów z za-
stosowania Acitva Pronto u moich pacjentów. Proto-
kół postępowania z tym kompozytem jest standardo-
wy, zatem ograniczyłem się tylko do ich prezentacji 
przed leczeniem i po leczeniu. Ząb jest standardem 
– i do tego standardu powinien odwoływać się każdy 
producent materiałów stomatologicznych. W przeci-
wieństwie do innych kompozytów ACTIVA Pronto wy-
pada korzystnie w porównaniu z naturalną strukturą 
zęba pod względem estetyki, właściwości przyjaznych 
wilgoci, wytrzymałości, uwalniania wapnia i fosforu 
oraz odporności i absorpcji wstrząsów. 

DYNAMICZNE KOMPOZYTY WZBOGACANE MINERAŁAMI, KTÓRE TWORZĄ SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO 
DLA NATURALNEGO PROCESU REMINERALIZACJI 

ACTIVIA BIOACTIVE CECHY WSPÓLNE ACTIVIA PRONTO
• podwójnie utwardzalna
• zawiera glassjonomer

• półpłynna
• niski skurcz polimeryzacyjny 

• idealna do wypełnień Bulk Fill
• 5 odcieni: A1, A2, A3, A3.5, Kids (biały 

nieprzezroczysty)

• naturalna estetyka
• przyjazne wilgoci

• opatentowana żywica absorbująca wstrząsy i naprężenia
• dynamiczna wymiana jonów (ładowanie/rozładowanie) 

wapnia, fosforu fluoru
• kontrola niskiego pH

• nie zawiera Bishepanolu A, Bis-GMA ani pochodnych BPA

• światłoutwardzalna
• zawiera modyfikowany fosforan wapnia

• utrzymuje kształt, nie rozpływa się, niska gęstość
• odbudowa jednorazowa, łatwe formowanie

• głębokość naświetlania: 2,5 mm
• do wszystkich klas ubytków

• 8 odcieni: A1, A2, A3, A3.5, B1, BW, A4 i A6
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