
Asortyment GC Reline 

GC Reline
Nowoczesny, twardy materiał do bezpoπredniego podπcielania ...

Oczywiste problemy, takie jak niedopasowane protezy bez jakiegokolwiek urazu tkanki, zasługujå na proste, jedno-
etapowe rozwiåzanie. To jest dokładnie to, czym jest GC Reline. 

Z bliæszej perspektywy:  

•   Nie zawiera metakrylanu metylu - brak 
nieprzyjemnego zapachu, mniejsze ryzyko alergii 

•   Nie podraæni błony πluzowej dziëki maksymalnej 
temperaturze 40°C podczas fazy wiåzania 

•  Wyjåtkowa konsystencja, która zapewnia doskonałe 
anatomiczne dopasowanie 

•   Niesamowicie dokładny ze zminimalizowanå 
moæliwoπciå zniekształcenia podczas usuwania  

Oba systemy szczegółowo:  
• Materiały poliwinylosiloksanowe konfekcjonowane
 w nabojach oferujå łatwe bezpoπrednie uæycie   
•   Powierzchnia materiału pozostaje gładka i czysta przez 

cały czas 
•   Zalecane do podπcielania w gabinecie i w laboratorium   

Wiëcej o GC Reline Extra Soft 
•   Pomaga w gojeniu sië ran dziëki wyjåtkowo miëkkiej 

konsystencji 
•   Normalizuje podraænionå tkankë zanim wykonasz 

nowå protezë, podπcielenie lub wymianë płyty 

Wiëcej o GC Reline Soft 
•   Pomaga kompensowaÊ procesy resorpcji 
•   Sprëæysty: działa jak poduszka pomiëdzy protezå
 i tkankå ustnå, aby zbuforowaÊ ucisk sił æucia
 i rozwiåzuje problemy anatomiczne

Co wiëcej, korzyπci ze stosowania GC Reline Soft 
i Extra Soft do protez wspartych na implantach zabłysły 
w próbach klinicznych.  

... zachowujå przez cały czas 
elastycznoπÊ gwarantujåc doskonałe 
dopasowanie!

... o wyjåtkowej konsystencji 
ułatwiajåcej uzyskanie idealnego 
dopasowania!

Gotowe do uæycia, miëkkie materiały na bazie silikonu do czasowego podπcielania …  

Klasyczne wskazania, takie jak wraæliwa błona πluzowa, punkty uciskowe, ostre lub kostne wyrostki zëbodołowe oraz podcienia wymagajå 
szczególnej uwagi. Z tego powodu firma GC oferuje PaËstwu dwa produkty: GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft.   

GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft

•   Pacjent spëdza mniej czasu na fotelu skoro moæesz 
opracowaÊ i wypolerowaÊ juæ 5½ minuty po zmieszaniu 

•   Dobra adhezja pomiëdzy GC Reline i płytå protezy 
•   Nadaje sië do procedur klinicznych i laboratoryjnych  
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

Opakowanie 1-1

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy 
•   Szpatułka plastikowa   
•   Kieliszek gumowy do mieszania    
• Pipeta do odmierzania płynu   
•   Miarka do proszku  
•   Pëdzelek nr 7  

GC Reline

Uzupełnienia 

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy

GC Tissue Conditioner

Zestaw wprowadzajåcy 

•  62 g (48 ml) nabój typu Soft lub 
 56 g (48 ml) nabój typu Extra Soft 
•  6 uniwersalnych koËcówek 
 mieszajåcych II, rozmiar L
 (niebieskie)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  Modyfikator A i B 10 g 
 (9 ml) kaædy  
•  Wiertło do przycinania    
•  Kråæek do wykaËczania
•   Akcesoria: pëdzelek nr 7, 

szpatułka plastikowa, płytka 
do mieszania, gåbka, 
szpatułka plastikowa nr 1, 
pojemnik z tworzywa 

Uzupełnienia

•   62 g (48 ml) nabój Reline Soft   
•   56 g (48 ml) nabój Reline Extra Soft  
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Modyfikator Reline, 

 opakowanie 1-1, A i B 10 g (9 ml) 
kaædy, bloczek do mieszania 
(nr 15) i gåbka 

•   Wiertło Reline do przycinania, 
3 szt.

•   Kråæek Reline do wykaËczania, 
12 szt.  

•   Podajnik/dispenser II, 1 szt.
•   Uniwersalne koËcówki 

mieszajåce II, rozmiar L 
(niebieskie), 60 szt.

Opakowanie standardowe     

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 
•   Kieliszek do mieszania 
•   Miarka do proszku 
•   Miarka do płynu 

Uzupełnienia

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 

Referencje:  
JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. 
Br Dent J 1997; 182: 313-317.

     Doskonałe

  dopasowanie  
     dla pełnego 

    komfortu.  

 Wysokiej jakoπci produkty
 podπcielajåce z GC: do indywidualnie 

dopasowywanych uzupełnieË protetycznych 
w implantologii i ruchomych protez  

Witamy w rodzinie
  produktów GC Reline 
Z tak szerokå gamå dostëpnych na rynku produktów podπcielajåcych, łatwo poczuÊ 
sië zdezorientowanym. Kaædy wydaje sië mieÊ te same właπciwoπci i wskazania - ale 
w rzeczywistoπci, så róæne. A tak naprawdë wystarczy znaÊ odpowied na jedno proste 
pytanie: który z nich bëdzie odpowiedni dla Twojego przypadku? 

GC Tissue Conditioner
Miëkkie podπcielenie, które pozostaje 
czyste na długo ...

Jest to zgodny z aktualnym stanem wiedzy, materiał 
akrylowy do miëkkiego podπcielania kolejnej genera-
cji, który został opatentowany przez GC. GC Tissue 
Conditioner jest doskonałym wyborem, gdy potrze-
bujesz alternatywnego rozwiåzania, które pozostaje 
miëkkie i czyste przez cały czas. Stosuj GC Tissue 
Conditioner do kondycjonowania tkanek miëkkich, 
miëkkiego podπcielania i wycisków czynnoπciowych.   

•  Doskonała konsystencja i płynnoπÊ czyni go łatwym 
 do nakładania w wygodny i oszczëdzajåcy czas 
 sposób - czas wiåzania w jamie ustnej tylko 5 minut.   

•   Jego unikatowa opatentowana formuła chemiczna 
i specjalny materiał powlekajåcy zabezpieczajå przed 
pogarszaniem sië z czasem jakoπci. Doskonała gład- 
koπÊ powierzchni oznacza, æe moæesz oczekiwaÊ 
niebywałych właπciwoπci leczniczych i higieny - wiëc 
nigdy wiëcej protez o nieprzyjemnym zapachu!

•   Długotrwała gładkoπÊ, zdolnoπÊ adaptacji kształtu 
odpowiadajåca zmianom błony πluzowej w czasie, dla 
lepszego gojenia sië i wiëkszego komfortu pacjenta. 

... i moæesz dodawaÊ kolejne warstwy, 
aby uzyskaÊ doskonałe dopasowanie! 

Tak wiëc, nadszedł czas odłoæyÊ 
wåtpliwoπci na bok i uzyskaÊ jasnoπÊ.  

GC z dumå przedstawia kompletny asortyment wyso-
kiej jakoπci produktów do podπcielania, opartych 
zarówno na wysoko zaawansowanej technologii akryli, 
jak i silikonów, umoæliwiajåcych wybór do wszystkich 
indywidualnych potrzeb i wskazaË Twoich pacjentów.   

Przedstawiamy pierwszy miëkki materiał podπcielajåcy 
typu “wszystko w jednym” - kompletne rozwiåzanie 
dla Twojej praktyki od firmy GC.

Polepszona 
odpornoπÊ na 
rozerwanie czyni 
go łatwym 
do usuniëcia 
poprzez rëczne 
πciåganie 

Dostëpny 
w 2 róænych 
odcieniach: 
róæowym 
dziåsłowym 
i białym 

Róæowy dziåsłowy Biały

Zmiany w elastycznoπci po 4 tygodniach (zmiany w twardoπci) 

GC Tissue 
Conditioner

Bez po-
wlekania 

11,0%

7,7%
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28,7%

Z powle-
kaniem 

Produkty 
komer-
cyjne

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Miëkki Twardy 

Najczëπciej 
stosowane 
materiały 

Unikatowa opatentowana formuła 
GC Tissue Conditioner 

Bezpoπrednio po zwiåzaniu W jamie ustnej

©rodek powlekajåcy  

©rodek powlekajåcy 
chroni przed uszko-
dzeniem. 

Plastyfikator i alko- 
hol nie ulatniajå sië 
łatwo. Nawet, gdy  
zostanå utracone, 
silna konfiguracja za-
chowuje sprawnoπÊ 
i ochrania przed sub- 
stancjami, które mo- 
głyby spowodowaÊ 
uszkodzenie. 

Plastyfikator

Alkohol

Tissue Conditioner

Substancja powodu-
jåca degradacjë 

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com



Asortyment GC Reline 

GC Reline
Nowoczesny, twardy materiał do bezpoπredniego podπcielania ...

Oczywiste problemy, takie jak niedopasowane protezy bez jakiegokolwiek urazu tkanki, zasługujå na proste, jedno-
etapowe rozwiåzanie. To jest dokładnie to, czym jest GC Reline. 

Z bliæszej perspektywy:  

•   Nie zawiera metakrylanu metylu - brak 
nieprzyjemnego zapachu, mniejsze ryzyko alergii 

•   Nie podraæni błony πluzowej dziëki maksymalnej 
temperaturze 40°C podczas fazy wiåzania 

•  Wyjåtkowa konsystencja, która zapewnia doskonałe 
anatomiczne dopasowanie 

•   Niesamowicie dokładny ze zminimalizowanå 
moæliwoπciå zniekształcenia podczas usuwania  

Oba systemy szczegółowo:  
• Materiały poliwinylosiloksanowe konfekcjonowane
 w nabojach oferujå łatwe bezpoπrednie uæycie   
•   Powierzchnia materiału pozostaje gładka i czysta przez 

cały czas 
•   Zalecane do podπcielania w gabinecie i w laboratorium   

Wiëcej o GC Reline Extra Soft 
•   Pomaga w gojeniu sië ran dziëki wyjåtkowo miëkkiej 

konsystencji 
•   Normalizuje podraænionå tkankë zanim wykonasz 

nowå protezë, podπcielenie lub wymianë płyty 

Wiëcej o GC Reline Soft 
•   Pomaga kompensowaÊ procesy resorpcji 
•   Sprëæysty: działa jak poduszka pomiëdzy protezå
 i tkankå ustnå, aby zbuforowaÊ ucisk sił æucia
 i rozwiåzuje problemy anatomiczne

Co wiëcej, korzyπci ze stosowania GC Reline Soft 
i Extra Soft do protez wspartych na implantach zabłysły 
w próbach klinicznych.  

... zachowujå przez cały czas 
elastycznoπÊ gwarantujåc doskonałe 
dopasowanie!

... o wyjåtkowej konsystencji 
ułatwiajåcej uzyskanie idealnego 
dopasowania!

Gotowe do uæycia, miëkkie materiały na bazie silikonu do czasowego podπcielania …  

Klasyczne wskazania, takie jak wraæliwa błona πluzowa, punkty uciskowe, ostre lub kostne wyrostki zëbodołowe oraz podcienia wymagajå 
szczególnej uwagi. Z tego powodu firma GC oferuje PaËstwu dwa produkty: GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft.   

GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft

•   Pacjent spëdza mniej czasu na fotelu skoro moæesz 
opracowaÊ i wypolerowaÊ juæ 5½ minuty po zmieszaniu 

•   Dobra adhezja pomiëdzy GC Reline i płytå protezy 
•   Nadaje sië do procedur klinicznych i laboratoryjnych  

D
r 

J.
 P

. C
ap

et
, F

ra
nc

ja

z 
O

 L
F 

P
L 

6 
62

 0
9/

08

GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

Opakowanie 1-1

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy 
•   Szpatułka plastikowa   
•   Kieliszek gumowy do mieszania    
• Pipeta do odmierzania płynu   
•   Miarka do proszku  
•   Pëdzelek nr 7  

GC Reline

Uzupełnienia 

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy

GC Tissue Conditioner

Zestaw wprowadzajåcy 

•  62 g (48 ml) nabój typu Soft lub 
 56 g (48 ml) nabój typu Extra Soft 
•  6 uniwersalnych koËcówek 
 mieszajåcych II, rozmiar L
 (niebieskie)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  Modyfikator A i B 10 g 
 (9 ml) kaædy  
•  Wiertło do przycinania    
•  Kråæek do wykaËczania
•   Akcesoria: pëdzelek nr 7, 

szpatułka plastikowa, płytka 
do mieszania, gåbka, 
szpatułka plastikowa nr 1, 
pojemnik z tworzywa 

Uzupełnienia

•   62 g (48 ml) nabój Reline Soft   
•   56 g (48 ml) nabój Reline Extra Soft  
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Modyfikator Reline, 

 opakowanie 1-1, A i B 10 g (9 ml) 
kaædy, bloczek do mieszania 
(nr 15) i gåbka 

•   Wiertło Reline do przycinania, 
3 szt.

•   Kråæek Reline do wykaËczania, 
12 szt.  

•   Podajnik/dispenser II, 1 szt.
•   Uniwersalne koËcówki 

mieszajåce II, rozmiar L 
(niebieskie), 60 szt.

Opakowanie standardowe     

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 
•   Kieliszek do mieszania 
•   Miarka do proszku 
•   Miarka do płynu 

Uzupełnienia

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 

Referencje:  
JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. 
Br Dent J 1997; 182: 313-317.

     Doskonałe

  dopasowanie  
     dla pełnego 

    komfortu.  

 Wysokiej jakoπci produkty
 podπcielajåce z GC: do indywidualnie 

dopasowywanych uzupełnieË protetycznych 
w implantologii i ruchomych protez  

Witamy w rodzinie
  produktów GC Reline 
Z tak szerokå gamå dostëpnych na rynku produktów podπcielajåcych, łatwo poczuÊ 
sië zdezorientowanym. Kaædy wydaje sië mieÊ te same właπciwoπci i wskazania - ale 
w rzeczywistoπci, så róæne. A tak naprawdë wystarczy znaÊ odpowied na jedno proste 
pytanie: który z nich bëdzie odpowiedni dla Twojego przypadku? 

GC Tissue Conditioner
Miëkkie podπcielenie, które pozostaje 
czyste na długo ...

Jest to zgodny z aktualnym stanem wiedzy, materiał 
akrylowy do miëkkiego podπcielania kolejnej genera-
cji, który został opatentowany przez GC. GC Tissue 
Conditioner jest doskonałym wyborem, gdy potrze-
bujesz alternatywnego rozwiåzania, które pozostaje 
miëkkie i czyste przez cały czas. Stosuj GC Tissue 
Conditioner do kondycjonowania tkanek miëkkich, 
miëkkiego podπcielania i wycisków czynnoπciowych.   

•  Doskonała konsystencja i płynnoπÊ czyni go łatwym 
 do nakładania w wygodny i oszczëdzajåcy czas 
 sposób - czas wiåzania w jamie ustnej tylko 5 minut.   

•   Jego unikatowa opatentowana formuła chemiczna 
i specjalny materiał powlekajåcy zabezpieczajå przed 
pogarszaniem sië z czasem jakoπci. Doskonała gład- 
koπÊ powierzchni oznacza, æe moæesz oczekiwaÊ 
niebywałych właπciwoπci leczniczych i higieny - wiëc 
nigdy wiëcej protez o nieprzyjemnym zapachu!

•   Długotrwała gładkoπÊ, zdolnoπÊ adaptacji kształtu 
odpowiadajåca zmianom błony πluzowej w czasie, dla 
lepszego gojenia sië i wiëkszego komfortu pacjenta. 

... i moæesz dodawaÊ kolejne warstwy, 
aby uzyskaÊ doskonałe dopasowanie! 

Tak wiëc, nadszedł czas odłoæyÊ 
wåtpliwoπci na bok i uzyskaÊ jasnoπÊ.  

GC z dumå przedstawia kompletny asortyment wyso-
kiej jakoπci produktów do podπcielania, opartych 
zarówno na wysoko zaawansowanej technologii akryli, 
jak i silikonów, umoæliwiajåcych wybór do wszystkich 
indywidualnych potrzeb i wskazaË Twoich pacjentów.   

Przedstawiamy pierwszy miëkki materiał podπcielajåcy 
typu “wszystko w jednym” - kompletne rozwiåzanie 
dla Twojej praktyki od firmy GC.

Polepszona 
odpornoπÊ na 
rozerwanie czyni 
go łatwym 
do usuniëcia 
poprzez rëczne 
πciåganie 

Dostëpny 
w 2 róænych 
odcieniach: 
róæowym 
dziåsłowym 
i białym 

Róæowy dziåsłowy Biały

Zmiany w elastycznoπci po 4 tygodniach (zmiany w twardoπci) 

GC Tissue 
Conditioner

Bez po-
wlekania 

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Z powle-
kaniem 

Produkty 
komer-
cyjne

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Miëkki Twardy 

Najczëπciej 
stosowane 
materiały 

Unikatowa opatentowana formuła 
GC Tissue Conditioner 

Bezpoπrednio po zwiåzaniu W jamie ustnej

©rodek powlekajåcy  

©rodek powlekajåcy 
chroni przed uszko-
dzeniem. 

Plastyfikator i alko- 
hol nie ulatniajå sië 
łatwo. Nawet, gdy  
zostanå utracone, 
silna konfiguracja za-
chowuje sprawnoπÊ 
i ochrania przed sub- 
stancjami, które mo- 
głyby spowodowaÊ 
uszkodzenie. 

Plastyfikator

Alkohol

Tissue Conditioner

Substancja powodu-
jåca degradacjë 

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com



Kondycjonowanie tkanki
Kiedy?
• Stan zapalny tkanki spowodowany urazem 
 od protezy lub infekcjå  
•   Bezpoπrednio po chirurgii przedprotetycznej  
•   Bezpoπrednio po usuniëciu zëbów oraz jeπli 

planowane så protezy natychmiastowe 
•   Faza lecznicza (gojenia) w procedurach 

implantologicznych 

Dlaczego?
•  Długotrwała miëkkoπÊ pozwala na dopasowanie 

sië kształtu w miarë jak zmienia sië błona πluzowa, 
w celu lepszej regeneracji i wiëkszego komfortu 
pacjenta

Jak?
•  Podπciel protezë stosujåc GC Tissue Conditioner 

lub GC Reline Extra Soft na okres kliku dni lub 
tygodni (w zaleænoπci od pacjenta)

•  Nastëpnie, w zaleænoπci od stanu tkanki, podπciel 
stosujåc GC Reline Soft lub GC Reline

 Twój przewodnik po asortymencie materiałów GC Reline,
                                                   ze wszystkimi kluczowymi informacjami w jednym miejscu.  

Powierzchnia protezy 
przed podπcieleniem 

OszlifowaÊ brzegi i od- 
ciåæyÊ obszary protezy 
przeznaczone do pod-
πcielenia 

NanieπÊ πrodek powle-
kajåcy jako system łå-
czåcy (opcjonalnie)

ZmieszaÊ proszek i płyn 
 

NakładaÊ po 30 sekun-
dach od rozpoczëcia 
mieszania 

OsadziÊ protezë i po-
zostawiÊ we właπciwym 
połoæeniu na 5 minut

WyjåÊ z jamy ustnej UsunåÊ nadmiary os-
trym instrumentem 

Po oczyszczeniu nało-
æyÊ πrodek powlekajåcy 

WykoËczyÊ protezë 

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner

Podπcielenie miëkkie 
Kiedy?
•   ObecnoπÊ wyniosłoπci kostnych w łuku szczëki 

lub æuchwy 
•  Dotkliwe podcienia w obrëbie szczytu wyrostka 
 zëbodołowego
•  Ostry brzeg wyrostka zëbodołowego w æuchwie 
•  Zawsze, gdy niezbëdne jest dodatkowe przy- 
 ssanie 
•   Po fazie gojenia tkanki w technikach implanto-

logicznych

Dlaczego?
•  Bardzo cienki i zresorbowany wyrostek w æuchwie 
 (czësto u pacjentów w podeszłym wieku) oznacza 
 takæe, æe pokrywajåca go błona πluzowa jest 
 bardzo cienka i bëdzie łatwo ulegała urazowi przez
 sztywnå płytë protezy 
•   Znacznie zresorbowany wyrostek zëbodołowy w łuku 

dolnym moæe eksponowaÊ otwór bródkowy na 
ucisk płyty protezy - ten obszar bëdzie potrzebowaÊ 
miëkkiego podπcielenia amortyzujåcego 

Jak?
•   Podπciel protezë przy pomocy GC Reline Soft lub 

GC Tissue Conditioner ze πrodkiem powlekajåcym 

Resorpcja i cienka bło- 
na πluzowa 

OdciåæyÊ obszary prze- 
znaczone do podπcie-
lenia 

NałoæyÊ GC Reline Pri- 
mer i delikatnie osu-
szyÊ

NałoæyÊ GC Reline 
(Extra) Soft. Czas pracy 
wynosi 2 minuty przy 
23°C

RozprowadziÊ na pro- 
tezie stosujåc szpatułkë 

OsadziÊ protezë w ja- 
mie ustnej i napiåÊ mië- 
πnie. PozostawiÊ we 
właπciwym połoæeniu 
przez 5 minut

OdciåÊ nadmiary odpo- 
wiednim instrumentem

OpracowaÊ kråækiem 
silikonowym GC Reline 
(maks. 10.000 obr./min)

Dla uzyskania optymal-
nej gładkoπci, nałoæyÊ 
zmieszany modyfikator 
GC Reline A i B 

Podπcielona proteza   

Przypadek kliniczny z GC Reline Soft
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Czëπciowa proteza do 
bezpoπredniego pod-
πcielenia w gabinecie 

ZmatowiÊ obszary prze- 
widziane do podπcie-
lenia. OczyπciÊ i dokład- 
nie osuszyÊ

NanieπÊ na powierzch-
nie πrodek łåczåcy

NałoæyÊ zmieszany ma-
teriał równomiernie na 
powierzchnie  

UmieπciÊ protezë czëπ-
ciowå w jamie ustnej 
przed upływem 1 minuty 
od poczåtku mieszania. 
UkształtowaÊ brzegi ru- 
chami czynnoπciowymi. 

WyjåÊ, gdy materiał osiågnie konsystencjë gumy (2-2½ 
minuty od rozpoczëcia mieszania). UsunåÊ nadmiary 
i ponownie osadziÊ protezë czëπciowå w jamie ustnej 
zanim rozpocznie sië wytwarzanie ciepła 

WyjåÊ po +/- 5½ minuty 
od poczåtku mieszania 
i rozpoczåÊ wykaËcza-
nie wiertłami 

WypolerowaÊ protezë 
czëπciowå kråækami si-
likonowymi 

Podπcielona proteza 
czëπciowa 

Twarde podπcielenie 
Kiedy?
•  Pacjenci, którzy nie chcå pozostaÊ bez protez 
 w trakcie czasu potrzebnego na wykonanie
 w laboratorium twardego podπcielenia 
• Po miëkkim podπcieleniu lub kondycjonowaniu 
 tkanki i kiedy błona πluzowa pacjenta skutecznie 
 wygoiła sië 

Dlaczego?
•   Lune protezy nie powodujåce urazu tkanek 

pozwalajå na niezwykle proste podπcielenie 
bezpoπrednio w gabinecie 

•   Pacjenci otrzymujå swoje pierwotne protezy 
z doskonałym, dokładnym dopasowaniem 
po upływie zaledwie kilku minut 

Jak?
• Podπcielenie całkowitej lub czëπciowej protezy
 przy uæyciu GC Reline 

Przypadek kliniczny z GC Reline

Asortyment GC Reline 
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Podπcielona proteza 
czëπciowa zapewniajåca 
funkcje i estetykë pod-
czas procesu leczenia  

Kondycjonowanie 
tkanki wymagane po 
implantacji 

Proteza czëπciowa do 
podπcielenia

Implantologia 
Kiedy?
• Protezy czëπciowe (1 do 3 elementów) po chirurgii 
 implantologicznej  
• Natychmiastowe protezy po ekstrakcji ułatwiajåce 
 gojenie przed wstawieniem implantu  
•   Po procedurach augmentacji koπci  
•   Podπcielanie protez całkowitych po chirurgii
 implantologicznej  

Dlaczego? 
•    Poprawia retencjë protez po zabiegu chirurgicznym  
•   Redukuje ból przez równomierne rozkładanie obciåæeË 

zgryzowych na powierzchni podparcia protezy - πluzówce 
•  Wzglëdy estetyczne szczególnie w odcinku przednim 
•   Zapobiega urazom wskutek ucisku w miejscu implantu  

Jak?

1.  Technika 2-etapowa w przypadku nieodsłoniëtych 
implantów i protez natychmiastowych po ekstrakcji  

Najpierw zregenerowaÊ tkankë przy uæyciu GC Tissue 
Conditioner lub GC Reline Extra Soft. ZrobiÊ to 30 
do 45 minut po zabiegu chirurgicznym i pozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie.
Nastëpnie kontynuowaÊ miëkkie podπcielenie przez 
3 tygodnie do 1 miesiåca stosujåc GC Tissue Condi-
tioner lub GC Reline Soft.  
ZakoËczyÊ zabieg przy uæyciu GC Reline.  

2.  Technika jednoetapowa wokół πrub gojåcych 
implantu w celu wygojenia sië dziåsła  

Tkankë kondycjonowaÊ 30-45 minut po zabiegu 
chirurgicznym przy uæyciu GC Tissue Conditio-
ner lub GC Reline Extra Soft. PozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie. W koËcowym stadium 
leczenia, zastosowaÊ miëkkie podπcielenie 
GC Reline Soft lub GC Tissue Conditioner.   

3.  W przypadku niewielkich obszarów bez- 
zëbnych w odcinku bocznym, unikaÊ sto- 
sowania jakichkolwiek tymczasowych 
protez ruchomych (jeæeli pacjent 
wyrazi zgodë). Idealnym rozwiåza- 
niem jest wykonanie miëkkiego 
podπcielenia bezpoπrednio.    

W idealnej sytuacji, gdy nie mu- 
sisz przeprowadzaÊ kondycjonowa- 
nia tkanki. Zamiast tego, odcze- 
kaj 3 tygodnie, potem wykonaj 
bezpoπrednie podπcielenie sto- 
sujåc miëkki materiał podπcie- 
lajåcy GC Tissue Conditio- 
ner lub GC Reline Soft. 
Po upływie 3 tygodni za-
stosuj twarde podπcielenie 
przy uæyciu GC Reline.  

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner



Kondycjonowanie tkanki
Kiedy?
• Stan zapalny tkanki spowodowany urazem 
 od protezy lub infekcjå  
•   Bezpoπrednio po chirurgii przedprotetycznej  
•   Bezpoπrednio po usuniëciu zëbów oraz jeπli 

planowane så protezy natychmiastowe 
•   Faza lecznicza (gojenia) w procedurach 

implantologicznych 

Dlaczego?
•  Długotrwała miëkkoπÊ pozwala na dopasowanie 

sië kształtu w miarë jak zmienia sië błona πluzowa, 
w celu lepszej regeneracji i wiëkszego komfortu 
pacjenta

Jak?
•  Podπciel protezë stosujåc GC Tissue Conditioner 

lub GC Reline Extra Soft na okres kliku dni lub 
tygodni (w zaleænoπci od pacjenta)

•  Nastëpnie, w zaleænoπci od stanu tkanki, podπciel 
stosujåc GC Reline Soft lub GC Reline

 Twój przewodnik po asortymencie materiałów GC Reline,
                                                   ze wszystkimi kluczowymi informacjami w jednym miejscu.  

Powierzchnia protezy 
przed podπcieleniem 

OszlifowaÊ brzegi i od- 
ciåæyÊ obszary protezy 
przeznaczone do pod-
πcielenia 

NanieπÊ πrodek powle-
kajåcy jako system łå-
czåcy (opcjonalnie)

ZmieszaÊ proszek i płyn 
 

NakładaÊ po 30 sekun-
dach od rozpoczëcia 
mieszania 

OsadziÊ protezë i po-
zostawiÊ we właπciwym 
połoæeniu na 5 minut

WyjåÊ z jamy ustnej UsunåÊ nadmiary os-
trym instrumentem 

Po oczyszczeniu nało-
æyÊ πrodek powlekajåcy 

WykoËczyÊ protezë 

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner

Podπcielenie miëkkie 
Kiedy?
•   ObecnoπÊ wyniosłoπci kostnych w łuku szczëki 

lub æuchwy 
•  Dotkliwe podcienia w obrëbie szczytu wyrostka 
 zëbodołowego
•  Ostry brzeg wyrostka zëbodołowego w æuchwie 
•  Zawsze, gdy niezbëdne jest dodatkowe przy- 
 ssanie 
•   Po fazie gojenia tkanki w technikach implanto-

logicznych

Dlaczego?
•  Bardzo cienki i zresorbowany wyrostek w æuchwie 
 (czësto u pacjentów w podeszłym wieku) oznacza 
 takæe, æe pokrywajåca go błona πluzowa jest 
 bardzo cienka i bëdzie łatwo ulegała urazowi przez
 sztywnå płytë protezy 
•   Znacznie zresorbowany wyrostek zëbodołowy w łuku 

dolnym moæe eksponowaÊ otwór bródkowy na 
ucisk płyty protezy - ten obszar bëdzie potrzebowaÊ 
miëkkiego podπcielenia amortyzujåcego 

Jak?
•   Podπciel protezë przy pomocy GC Reline Soft lub 

GC Tissue Conditioner ze πrodkiem powlekajåcym 

Resorpcja i cienka bło- 
na πluzowa 

OdciåæyÊ obszary prze- 
znaczone do podπcie-
lenia 

NałoæyÊ GC Reline Pri- 
mer i delikatnie osu-
szyÊ

NałoæyÊ GC Reline 
(Extra) Soft. Czas pracy 
wynosi 2 minuty przy 
23°C

RozprowadziÊ na pro- 
tezie stosujåc szpatułkë 

OsadziÊ protezë w ja- 
mie ustnej i napiåÊ mië- 
πnie. PozostawiÊ we 
właπciwym połoæeniu 
przez 5 minut

OdciåÊ nadmiary odpo- 
wiednim instrumentem

OpracowaÊ kråækiem 
silikonowym GC Reline 
(maks. 10.000 obr./min)

Dla uzyskania optymal-
nej gładkoπci, nałoæyÊ 
zmieszany modyfikator 
GC Reline A i B 

Podπcielona proteza   

Przypadek kliniczny z GC Reline Soft
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Czëπciowa proteza do 
bezpoπredniego pod-
πcielenia w gabinecie 

ZmatowiÊ obszary prze- 
widziane do podπcie-
lenia. OczyπciÊ i dokład- 
nie osuszyÊ

NanieπÊ na powierzch-
nie πrodek łåczåcy

NałoæyÊ zmieszany ma-
teriał równomiernie na 
powierzchnie  

UmieπciÊ protezë czëπ-
ciowå w jamie ustnej 
przed upływem 1 minuty 
od poczåtku mieszania. 
UkształtowaÊ brzegi ru- 
chami czynnoπciowymi. 

WyjåÊ, gdy materiał osiågnie konsystencjë gumy (2-2½ 
minuty od rozpoczëcia mieszania). UsunåÊ nadmiary 
i ponownie osadziÊ protezë czëπciowå w jamie ustnej 
zanim rozpocznie sië wytwarzanie ciepła 

WyjåÊ po +/- 5½ minuty 
od poczåtku mieszania 
i rozpoczåÊ wykaËcza-
nie wiertłami 

WypolerowaÊ protezë 
czëπciowå kråækami si-
likonowymi 

Podπcielona proteza 
czëπciowa 

Twarde podπcielenie 
Kiedy?
•  Pacjenci, którzy nie chcå pozostaÊ bez protez 
 w trakcie czasu potrzebnego na wykonanie
 w laboratorium twardego podπcielenia 
• Po miëkkim podπcieleniu lub kondycjonowaniu 
 tkanki i kiedy błona πluzowa pacjenta skutecznie 
 wygoiła sië 

Dlaczego?
•   Lune protezy nie powodujåce urazu tkanek 

pozwalajå na niezwykle proste podπcielenie 
bezpoπrednio w gabinecie 

•   Pacjenci otrzymujå swoje pierwotne protezy 
z doskonałym, dokładnym dopasowaniem 
po upływie zaledwie kilku minut 

Jak?
• Podπcielenie całkowitej lub czëπciowej protezy
 przy uæyciu GC Reline 

Przypadek kliniczny z GC Reline

Asortyment GC Reline 
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Podπcielona proteza 
czëπciowa zapewniajåca 
funkcje i estetykë pod-
czas procesu leczenia  

Kondycjonowanie 
tkanki wymagane po 
implantacji 

Proteza czëπciowa do 
podπcielenia

Implantologia 
Kiedy?
• Protezy czëπciowe (1 do 3 elementów) po chirurgii 
 implantologicznej  
• Natychmiastowe protezy po ekstrakcji ułatwiajåce 
 gojenie przed wstawieniem implantu  
•   Po procedurach augmentacji koπci  
•   Podπcielanie protez całkowitych po chirurgii
 implantologicznej  

Dlaczego? 
•    Poprawia retencjë protez po zabiegu chirurgicznym  
•   Redukuje ból przez równomierne rozkładanie obciåæeË 

zgryzowych na powierzchni podparcia protezy - πluzówce 
•  Wzglëdy estetyczne szczególnie w odcinku przednim 
•   Zapobiega urazom wskutek ucisku w miejscu implantu  

Jak?

1.  Technika 2-etapowa w przypadku nieodsłoniëtych 
implantów i protez natychmiastowych po ekstrakcji  

Najpierw zregenerowaÊ tkankë przy uæyciu GC Tissue 
Conditioner lub GC Reline Extra Soft. ZrobiÊ to 30 
do 45 minut po zabiegu chirurgicznym i pozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie.
Nastëpnie kontynuowaÊ miëkkie podπcielenie przez 
3 tygodnie do 1 miesiåca stosujåc GC Tissue Condi-
tioner lub GC Reline Soft.  
ZakoËczyÊ zabieg przy uæyciu GC Reline.  

2.  Technika jednoetapowa wokół πrub gojåcych 
implantu w celu wygojenia sië dziåsła  

Tkankë kondycjonowaÊ 30-45 minut po zabiegu 
chirurgicznym przy uæyciu GC Tissue Conditio-
ner lub GC Reline Extra Soft. PozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie. W koËcowym stadium 
leczenia, zastosowaÊ miëkkie podπcielenie 
GC Reline Soft lub GC Tissue Conditioner.   

3.  W przypadku niewielkich obszarów bez- 
zëbnych w odcinku bocznym, unikaÊ sto- 
sowania jakichkolwiek tymczasowych 
protez ruchomych (jeæeli pacjent 
wyrazi zgodë). Idealnym rozwiåza- 
niem jest wykonanie miëkkiego 
podπcielenia bezpoπrednio.    

W idealnej sytuacji, gdy nie mu- 
sisz przeprowadzaÊ kondycjonowa- 
nia tkanki. Zamiast tego, odcze- 
kaj 3 tygodnie, potem wykonaj 
bezpoπrednie podπcielenie sto- 
sujåc miëkki materiał podπcie- 
lajåcy GC Tissue Conditio- 
ner lub GC Reline Soft. 
Po upływie 3 tygodni za-
stosuj twarde podπcielenie 
przy uæyciu GC Reline.  

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner



Kondycjonowanie tkanki
Kiedy?
• Stan zapalny tkanki spowodowany urazem 
 od protezy lub infekcjå  
•   Bezpoπrednio po chirurgii przedprotetycznej  
•   Bezpoπrednio po usuniëciu zëbów oraz jeπli 

planowane så protezy natychmiastowe 
•   Faza lecznicza (gojenia) w procedurach 

implantologicznych 

Dlaczego?
•  Długotrwała miëkkoπÊ pozwala na dopasowanie 

sië kształtu w miarë jak zmienia sië błona πluzowa, 
w celu lepszej regeneracji i wiëkszego komfortu 
pacjenta

Jak?
•  Podπciel protezë stosujåc GC Tissue Conditioner 

lub GC Reline Extra Soft na okres kliku dni lub 
tygodni (w zaleænoπci od pacjenta)

•  Nastëpnie, w zaleænoπci od stanu tkanki, podπciel 
stosujåc GC Reline Soft lub GC Reline

 Twój przewodnik po asortymencie materiałów GC Reline,
                                                   ze wszystkimi kluczowymi informacjami w jednym miejscu.  

Powierzchnia protezy 
przed podπcieleniem 

OszlifowaÊ brzegi i od- 
ciåæyÊ obszary protezy 
przeznaczone do pod-
πcielenia 

NanieπÊ πrodek powle-
kajåcy jako system łå-
czåcy (opcjonalnie)

ZmieszaÊ proszek i płyn 
 

NakładaÊ po 30 sekun-
dach od rozpoczëcia 
mieszania 

OsadziÊ protezë i po-
zostawiÊ we właπciwym 
połoæeniu na 5 minut

WyjåÊ z jamy ustnej UsunåÊ nadmiary os-
trym instrumentem 

Po oczyszczeniu nało-
æyÊ πrodek powlekajåcy 

WykoËczyÊ protezë 

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner

Podπcielenie miëkkie 
Kiedy?
•   ObecnoπÊ wyniosłoπci kostnych w łuku szczëki 

lub æuchwy 
•  Dotkliwe podcienia w obrëbie szczytu wyrostka 
 zëbodołowego
•  Ostry brzeg wyrostka zëbodołowego w æuchwie 
•  Zawsze, gdy niezbëdne jest dodatkowe przy- 
 ssanie 
•   Po fazie gojenia tkanki w technikach implanto-

logicznych

Dlaczego?
•  Bardzo cienki i zresorbowany wyrostek w æuchwie 
 (czësto u pacjentów w podeszłym wieku) oznacza 
 takæe, æe pokrywajåca go błona πluzowa jest 
 bardzo cienka i bëdzie łatwo ulegała urazowi przez
 sztywnå płytë protezy 
•   Znacznie zresorbowany wyrostek zëbodołowy w łuku 

dolnym moæe eksponowaÊ otwór bródkowy na 
ucisk płyty protezy - ten obszar bëdzie potrzebowaÊ 
miëkkiego podπcielenia amortyzujåcego 

Jak?
•   Podπciel protezë przy pomocy GC Reline Soft lub 

GC Tissue Conditioner ze πrodkiem powlekajåcym 

Resorpcja i cienka bło- 
na πluzowa 

OdciåæyÊ obszary prze- 
znaczone do podπcie-
lenia 

NałoæyÊ GC Reline Pri- 
mer i delikatnie osu-
szyÊ

NałoæyÊ GC Reline 
(Extra) Soft. Czas pracy 
wynosi 2 minuty przy 
23°C

RozprowadziÊ na pro- 
tezie stosujåc szpatułkë 

OsadziÊ protezë w ja- 
mie ustnej i napiåÊ mië- 
πnie. PozostawiÊ we 
właπciwym połoæeniu 
przez 5 minut

OdciåÊ nadmiary odpo- 
wiednim instrumentem

OpracowaÊ kråækiem 
silikonowym GC Reline 
(maks. 10.000 obr./min)

Dla uzyskania optymal-
nej gładkoπci, nałoæyÊ 
zmieszany modyfikator 
GC Reline A i B 

Podπcielona proteza   

Przypadek kliniczny z GC Reline Soft

D
r.

 J
.P

. C
ap

et
, F

ra
nc

e

Czëπciowa proteza do 
bezpoπredniego pod-
πcielenia w gabinecie 

ZmatowiÊ obszary prze- 
widziane do podπcie-
lenia. OczyπciÊ i dokład- 
nie osuszyÊ

NanieπÊ na powierzch-
nie πrodek łåczåcy

NałoæyÊ zmieszany ma-
teriał równomiernie na 
powierzchnie  

UmieπciÊ protezë czëπ-
ciowå w jamie ustnej 
przed upływem 1 minuty 
od poczåtku mieszania. 
UkształtowaÊ brzegi ru- 
chami czynnoπciowymi. 

WyjåÊ, gdy materiał osiågnie konsystencjë gumy (2-2½ 
minuty od rozpoczëcia mieszania). UsunåÊ nadmiary 
i ponownie osadziÊ protezë czëπciowå w jamie ustnej 
zanim rozpocznie sië wytwarzanie ciepła 

WyjåÊ po +/- 5½ minuty 
od poczåtku mieszania 
i rozpoczåÊ wykaËcza-
nie wiertłami 

WypolerowaÊ protezë 
czëπciowå kråækami si-
likonowymi 

Podπcielona proteza 
czëπciowa 

Twarde podπcielenie 
Kiedy?
•  Pacjenci, którzy nie chcå pozostaÊ bez protez 
 w trakcie czasu potrzebnego na wykonanie
 w laboratorium twardego podπcielenia 
• Po miëkkim podπcieleniu lub kondycjonowaniu 
 tkanki i kiedy błona πluzowa pacjenta skutecznie 
 wygoiła sië 

Dlaczego?
•   Lune protezy nie powodujåce urazu tkanek 

pozwalajå na niezwykle proste podπcielenie 
bezpoπrednio w gabinecie 

•   Pacjenci otrzymujå swoje pierwotne protezy 
z doskonałym, dokładnym dopasowaniem 
po upływie zaledwie kilku minut 

Jak?
• Podπcielenie całkowitej lub czëπciowej protezy
 przy uæyciu GC Reline 

Przypadek kliniczny z GC Reline

Asortyment GC Reline 
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Podπcielona proteza 
czëπciowa zapewniajåca 
funkcje i estetykë pod-
czas procesu leczenia  

Kondycjonowanie 
tkanki wymagane po 
implantacji 

Proteza czëπciowa do 
podπcielenia

Implantologia 
Kiedy?
• Protezy czëπciowe (1 do 3 elementów) po chirurgii 
 implantologicznej  
• Natychmiastowe protezy po ekstrakcji ułatwiajåce 
 gojenie przed wstawieniem implantu  
•   Po procedurach augmentacji koπci  
•   Podπcielanie protez całkowitych po chirurgii
 implantologicznej  

Dlaczego? 
•    Poprawia retencjë protez po zabiegu chirurgicznym  
•   Redukuje ból przez równomierne rozkładanie obciåæeË 

zgryzowych na powierzchni podparcia protezy - πluzówce 
•  Wzglëdy estetyczne szczególnie w odcinku przednim 
•   Zapobiega urazom wskutek ucisku w miejscu implantu  

Jak?

1.  Technika 2-etapowa w przypadku nieodsłoniëtych 
implantów i protez natychmiastowych po ekstrakcji  

Najpierw zregenerowaÊ tkankë przy uæyciu GC Tissue 
Conditioner lub GC Reline Extra Soft. ZrobiÊ to 30 
do 45 minut po zabiegu chirurgicznym i pozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie.
Nastëpnie kontynuowaÊ miëkkie podπcielenie przez 
3 tygodnie do 1 miesiåca stosujåc GC Tissue Condi-
tioner lub GC Reline Soft.  
ZakoËczyÊ zabieg przy uæyciu GC Reline.  

2.  Technika jednoetapowa wokół πrub gojåcych 
implantu w celu wygojenia sië dziåsła  

Tkankë kondycjonowaÊ 30-45 minut po zabiegu 
chirurgicznym przy uæyciu GC Tissue Conditio-
ner lub GC Reline Extra Soft. PozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie. W koËcowym stadium 
leczenia, zastosowaÊ miëkkie podπcielenie 
GC Reline Soft lub GC Tissue Conditioner.   

3.  W przypadku niewielkich obszarów bez- 
zëbnych w odcinku bocznym, unikaÊ sto- 
sowania jakichkolwiek tymczasowych 
protez ruchomych (jeæeli pacjent 
wyrazi zgodë). Idealnym rozwiåza- 
niem jest wykonanie miëkkiego 
podπcielenia bezpoπrednio.    

W idealnej sytuacji, gdy nie mu- 
sisz przeprowadzaÊ kondycjonowa- 
nia tkanki. Zamiast tego, odcze- 
kaj 3 tygodnie, potem wykonaj 
bezpoπrednie podπcielenie sto- 
sujåc miëkki materiał podπcie- 
lajåcy GC Tissue Conditio- 
ner lub GC Reline Soft. 
Po upływie 3 tygodni za-
stosuj twarde podπcielenie 
przy uæyciu GC Reline.  

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner



Kondycjonowanie tkanki
Kiedy?
• Stan zapalny tkanki spowodowany urazem 
 od protezy lub infekcjå  
•   Bezpoπrednio po chirurgii przedprotetycznej  
•   Bezpoπrednio po usuniëciu zëbów oraz jeπli 

planowane så protezy natychmiastowe 
•   Faza lecznicza (gojenia) w procedurach 

implantologicznych 

Dlaczego?
•  Długotrwała miëkkoπÊ pozwala na dopasowanie 

sië kształtu w miarë jak zmienia sië błona πluzowa, 
w celu lepszej regeneracji i wiëkszego komfortu 
pacjenta

Jak?
•  Podπciel protezë stosujåc GC Tissue Conditioner 

lub GC Reline Extra Soft na okres kliku dni lub 
tygodni (w zaleænoπci od pacjenta)

•  Nastëpnie, w zaleænoπci od stanu tkanki, podπciel 
stosujåc GC Reline Soft lub GC Reline

 Twój przewodnik po asortymencie materiałów GC Reline,
                                                   ze wszystkimi kluczowymi informacjami w jednym miejscu.  

Powierzchnia protezy 
przed podπcieleniem 

OszlifowaÊ brzegi i od- 
ciåæyÊ obszary protezy 
przeznaczone do pod-
πcielenia 

NanieπÊ πrodek powle-
kajåcy jako system łå-
czåcy (opcjonalnie)

ZmieszaÊ proszek i płyn 
 

NakładaÊ po 30 sekun-
dach od rozpoczëcia 
mieszania 

OsadziÊ protezë i po-
zostawiÊ we właπciwym 
połoæeniu na 5 minut

WyjåÊ z jamy ustnej UsunåÊ nadmiary os-
trym instrumentem 

Po oczyszczeniu nało-
æyÊ πrodek powlekajåcy 

WykoËczyÊ protezë 

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner

Podπcielenie miëkkie 
Kiedy?
•   ObecnoπÊ wyniosłoπci kostnych w łuku szczëki 

lub æuchwy 
•  Dotkliwe podcienia w obrëbie szczytu wyrostka 
 zëbodołowego
•  Ostry brzeg wyrostka zëbodołowego w æuchwie 
•  Zawsze, gdy niezbëdne jest dodatkowe przy- 
 ssanie 
•   Po fazie gojenia tkanki w technikach implanto-

logicznych

Dlaczego?
•  Bardzo cienki i zresorbowany wyrostek w æuchwie 
 (czësto u pacjentów w podeszłym wieku) oznacza 
 takæe, æe pokrywajåca go błona πluzowa jest 
 bardzo cienka i bëdzie łatwo ulegała urazowi przez
 sztywnå płytë protezy 
•   Znacznie zresorbowany wyrostek zëbodołowy w łuku 

dolnym moæe eksponowaÊ otwór bródkowy na 
ucisk płyty protezy - ten obszar bëdzie potrzebowaÊ 
miëkkiego podπcielenia amortyzujåcego 

Jak?
•   Podπciel protezë przy pomocy GC Reline Soft lub 

GC Tissue Conditioner ze πrodkiem powlekajåcym 

Resorpcja i cienka bło- 
na πluzowa 

OdciåæyÊ obszary prze- 
znaczone do podπcie-
lenia 

NałoæyÊ GC Reline Pri- 
mer i delikatnie osu-
szyÊ

NałoæyÊ GC Reline 
(Extra) Soft. Czas pracy 
wynosi 2 minuty przy 
23°C

RozprowadziÊ na pro- 
tezie stosujåc szpatułkë 

OsadziÊ protezë w ja- 
mie ustnej i napiåÊ mië- 
πnie. PozostawiÊ we 
właπciwym połoæeniu 
przez 5 minut

OdciåÊ nadmiary odpo- 
wiednim instrumentem

OpracowaÊ kråækiem 
silikonowym GC Reline 
(maks. 10.000 obr./min)

Dla uzyskania optymal-
nej gładkoπci, nałoæyÊ 
zmieszany modyfikator 
GC Reline A i B 

Podπcielona proteza   

Przypadek kliniczny z GC Reline Soft
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Czëπciowa proteza do 
bezpoπredniego pod-
πcielenia w gabinecie 

ZmatowiÊ obszary prze- 
widziane do podπcie-
lenia. OczyπciÊ i dokład- 
nie osuszyÊ

NanieπÊ na powierzch-
nie πrodek łåczåcy

NałoæyÊ zmieszany ma-
teriał równomiernie na 
powierzchnie  

UmieπciÊ protezë czëπ-
ciowå w jamie ustnej 
przed upływem 1 minuty 
od poczåtku mieszania. 
UkształtowaÊ brzegi ru- 
chami czynnoπciowymi. 

WyjåÊ, gdy materiał osiågnie konsystencjë gumy (2-2½ 
minuty od rozpoczëcia mieszania). UsunåÊ nadmiary 
i ponownie osadziÊ protezë czëπciowå w jamie ustnej 
zanim rozpocznie sië wytwarzanie ciepła 

WyjåÊ po +/- 5½ minuty 
od poczåtku mieszania 
i rozpoczåÊ wykaËcza-
nie wiertłami 

WypolerowaÊ protezë 
czëπciowå kråækami si-
likonowymi 

Podπcielona proteza 
czëπciowa 

Twarde podπcielenie 
Kiedy?
•  Pacjenci, którzy nie chcå pozostaÊ bez protez 
 w trakcie czasu potrzebnego na wykonanie
 w laboratorium twardego podπcielenia 
• Po miëkkim podπcieleniu lub kondycjonowaniu 
 tkanki i kiedy błona πluzowa pacjenta skutecznie 
 wygoiła sië 

Dlaczego?
•   Lune protezy nie powodujåce urazu tkanek 

pozwalajå na niezwykle proste podπcielenie 
bezpoπrednio w gabinecie 

•   Pacjenci otrzymujå swoje pierwotne protezy 
z doskonałym, dokładnym dopasowaniem 
po upływie zaledwie kilku minut 

Jak?
• Podπcielenie całkowitej lub czëπciowej protezy
 przy uæyciu GC Reline 

Przypadek kliniczny z GC Reline

Asortyment GC Reline 
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Podπcielona proteza 
czëπciowa zapewniajåca 
funkcje i estetykë pod-
czas procesu leczenia  

Kondycjonowanie 
tkanki wymagane po 
implantacji 

Proteza czëπciowa do 
podπcielenia

Implantologia 
Kiedy?
• Protezy czëπciowe (1 do 3 elementów) po chirurgii 
 implantologicznej  
• Natychmiastowe protezy po ekstrakcji ułatwiajåce 
 gojenie przed wstawieniem implantu  
•   Po procedurach augmentacji koπci  
•   Podπcielanie protez całkowitych po chirurgii
 implantologicznej  

Dlaczego? 
•    Poprawia retencjë protez po zabiegu chirurgicznym  
•   Redukuje ból przez równomierne rozkładanie obciåæeË 

zgryzowych na powierzchni podparcia protezy - πluzówce 
•  Wzglëdy estetyczne szczególnie w odcinku przednim 
•   Zapobiega urazom wskutek ucisku w miejscu implantu  

Jak?

1.  Technika 2-etapowa w przypadku nieodsłoniëtych 
implantów i protez natychmiastowych po ekstrakcji  

Najpierw zregenerowaÊ tkankë przy uæyciu GC Tissue 
Conditioner lub GC Reline Extra Soft. ZrobiÊ to 30 
do 45 minut po zabiegu chirurgicznym i pozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie.
Nastëpnie kontynuowaÊ miëkkie podπcielenie przez 
3 tygodnie do 1 miesiåca stosujåc GC Tissue Condi-
tioner lub GC Reline Soft.  
ZakoËczyÊ zabieg przy uæyciu GC Reline.  

2.  Technika jednoetapowa wokół πrub gojåcych 
implantu w celu wygojenia sië dziåsła  

Tkankë kondycjonowaÊ 30-45 minut po zabiegu 
chirurgicznym przy uæyciu GC Tissue Conditio-
ner lub GC Reline Extra Soft. PozostawiÊ na 
około 2-3 tygodnie. W koËcowym stadium 
leczenia, zastosowaÊ miëkkie podπcielenie 
GC Reline Soft lub GC Tissue Conditioner.   

3.  W przypadku niewielkich obszarów bez- 
zëbnych w odcinku bocznym, unikaÊ sto- 
sowania jakichkolwiek tymczasowych 
protez ruchomych (jeæeli pacjent 
wyrazi zgodë). Idealnym rozwiåza- 
niem jest wykonanie miëkkiego 
podπcielenia bezpoπrednio.    

W idealnej sytuacji, gdy nie mu- 
sisz przeprowadzaÊ kondycjonowa- 
nia tkanki. Zamiast tego, odcze- 
kaj 3 tygodnie, potem wykonaj 
bezpoπrednie podπcielenie sto- 
sujåc miëkki materiał podπcie- 
lajåcy GC Tissue Conditio- 
ner lub GC Reline Soft. 
Po upływie 3 tygodni za-
stosuj twarde podπcielenie 
przy uæyciu GC Reline.  

Przypadek kliniczny z GC Tissue Conditioner



Asortyment GC Reline 

GC Reline
Nowoczesny, twardy materiał do bezpoπredniego podπcielania ...

Oczywiste problemy, takie jak niedopasowane protezy bez jakiegokolwiek urazu tkanki, zasługujå na proste, jedno-
etapowe rozwiåzanie. To jest dokładnie to, czym jest GC Reline. 

Z bliæszej perspektywy:  

•   Nie zawiera metakrylanu metylu - brak 
nieprzyjemnego zapachu, mniejsze ryzyko alergii 

•   Nie podraæni błony πluzowej dziëki maksymalnej 
temperaturze 40°C podczas fazy wiåzania 

•  Wyjåtkowa konsystencja, która zapewnia doskonałe 
anatomiczne dopasowanie 

•   Niesamowicie dokładny ze zminimalizowanå 
moæliwoπciå zniekształcenia podczas usuwania  

Oba systemy szczegółowo:  
• Materiały poliwinylosiloksanowe konfekcjonowane
 w nabojach oferujå łatwe bezpoπrednie uæycie   
•   Powierzchnia materiału pozostaje gładka i czysta przez 

cały czas 
•   Zalecane do podπcielania w gabinecie i w laboratorium   

Wiëcej o GC Reline Extra Soft 
•   Pomaga w gojeniu sië ran dziëki wyjåtkowo miëkkiej 

konsystencji 
•   Normalizuje podraænionå tkankë zanim wykonasz 

nowå protezë, podπcielenie lub wymianë płyty 

Wiëcej o GC Reline Soft 
•   Pomaga kompensowaÊ procesy resorpcji 
•   Sprëæysty: działa jak poduszka pomiëdzy protezå
 i tkankå ustnå, aby zbuforowaÊ ucisk sił æucia
 i rozwiåzuje problemy anatomiczne

Co wiëcej, korzyπci ze stosowania GC Reline Soft 
i Extra Soft do protez wspartych na implantach zabłysły 
w próbach klinicznych.  

... zachowujå przez cały czas 
elastycznoπÊ gwarantujåc doskonałe 
dopasowanie!

... o wyjåtkowej konsystencji 
ułatwiajåcej uzyskanie idealnego 
dopasowania!

Gotowe do uæycia, miëkkie materiały na bazie silikonu do czasowego podπcielania …  

Klasyczne wskazania, takie jak wraæliwa błona πluzowa, punkty uciskowe, ostre lub kostne wyrostki zëbodołowe oraz podcienia wymagajå 
szczególnej uwagi. Z tego powodu firma GC oferuje PaËstwu dwa produkty: GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft.   

GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft

•   Pacjent spëdza mniej czasu na fotelu skoro moæesz 
opracowaÊ i wypolerowaÊ juæ 5½ minuty po zmieszaniu 

•   Dobra adhezja pomiëdzy GC Reline i płytå protezy 
•   Nadaje sië do procedur klinicznych i laboratoryjnych  
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

Opakowanie 1-1

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy 
•   Szpatułka plastikowa   
•   Kieliszek gumowy do mieszania    
• Pipeta do odmierzania płynu   
•   Miarka do proszku  
•   Pëdzelek nr 7  

GC Reline

Uzupełnienia 

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy

GC Tissue Conditioner

Zestaw wprowadzajåcy 

•  62 g (48 ml) nabój typu Soft lub 
 56 g (48 ml) nabój typu Extra Soft 
•  6 uniwersalnych koËcówek 
 mieszajåcych II, rozmiar L
 (niebieskie)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  Modyfikator A i B 10 g 
 (9 ml) kaædy  
•  Wiertło do przycinania    
•  Kråæek do wykaËczania
•   Akcesoria: pëdzelek nr 7, 

szpatułka plastikowa, płytka 
do mieszania, gåbka, 
szpatułka plastikowa nr 1, 
pojemnik z tworzywa 

Uzupełnienia

•   62 g (48 ml) nabój Reline Soft   
•   56 g (48 ml) nabój Reline Extra Soft  
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Modyfikator Reline, 

 opakowanie 1-1, A i B 10 g (9 ml) 
kaædy, bloczek do mieszania 
(nr 15) i gåbka 

•   Wiertło Reline do przycinania, 
3 szt.

•   Kråæek Reline do wykaËczania, 
12 szt.  

•   Podajnik/dispenser II, 1 szt.
•   Uniwersalne koËcówki 

mieszajåce II, rozmiar L 
(niebieskie), 60 szt.

Opakowanie standardowe     

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 
•   Kieliszek do mieszania 
•   Miarka do proszku 
•   Miarka do płynu 

Uzupełnienia

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 

Referencje:  
JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. 
Br Dent J 1997; 182: 313-317.

     Doskonałe

  dopasowanie  
     dla pełnego 

    komfortu.  

 Wysokiej jakoπci produkty
 podπcielajåce z GC: do indywidualnie 

dopasowywanych uzupełnieË protetycznych 
w implantologii i ruchomych protez  

Witamy w rodzinie
  produktów GC Reline 
Z tak szerokå gamå dostëpnych na rynku produktów podπcielajåcych, łatwo poczuÊ 
sië zdezorientowanym. Kaædy wydaje sië mieÊ te same właπciwoπci i wskazania - ale 
w rzeczywistoπci, så róæne. A tak naprawdë wystarczy znaÊ odpowied na jedno proste 
pytanie: który z nich bëdzie odpowiedni dla Twojego przypadku? 

GC Tissue Conditioner
Miëkkie podπcielenie, które pozostaje 
czyste na długo ...

Jest to zgodny z aktualnym stanem wiedzy, materiał 
akrylowy do miëkkiego podπcielania kolejnej genera-
cji, który został opatentowany przez GC. GC Tissue 
Conditioner jest doskonałym wyborem, gdy potrze-
bujesz alternatywnego rozwiåzania, które pozostaje 
miëkkie i czyste przez cały czas. Stosuj GC Tissue 
Conditioner do kondycjonowania tkanek miëkkich, 
miëkkiego podπcielania i wycisków czynnoπciowych.   

•  Doskonała konsystencja i płynnoπÊ czyni go łatwym 
 do nakładania w wygodny i oszczëdzajåcy czas 
 sposób - czas wiåzania w jamie ustnej tylko 5 minut.   

•   Jego unikatowa opatentowana formuła chemiczna 
i specjalny materiał powlekajåcy zabezpieczajå przed 
pogarszaniem sië z czasem jakoπci. Doskonała gład- 
koπÊ powierzchni oznacza, æe moæesz oczekiwaÊ 
niebywałych właπciwoπci leczniczych i higieny - wiëc 
nigdy wiëcej protez o nieprzyjemnym zapachu!

•   Długotrwała gładkoπÊ, zdolnoπÊ adaptacji kształtu 
odpowiadajåca zmianom błony πluzowej w czasie, dla 
lepszego gojenia sië i wiëkszego komfortu pacjenta. 

... i moæesz dodawaÊ kolejne warstwy, 
aby uzyskaÊ doskonałe dopasowanie! 

Tak wiëc, nadszedł czas odłoæyÊ 
wåtpliwoπci na bok i uzyskaÊ jasnoπÊ.  

GC z dumå przedstawia kompletny asortyment wyso-
kiej jakoπci produktów do podπcielania, opartych 
zarówno na wysoko zaawansowanej technologii akryli, 
jak i silikonów, umoæliwiajåcych wybór do wszystkich 
indywidualnych potrzeb i wskazaË Twoich pacjentów.   

Przedstawiamy pierwszy miëkki materiał podπcielajåcy 
typu “wszystko w jednym” - kompletne rozwiåzanie 
dla Twojej praktyki od firmy GC.

Polepszona 
odpornoπÊ na 
rozerwanie czyni 
go łatwym 
do usuniëcia 
poprzez rëczne 
πciåganie 

Dostëpny 
w 2 róænych 
odcieniach: 
róæowym 
dziåsłowym 
i białym 

Róæowy dziåsłowy Biały

Zmiany w elastycznoπci po 4 tygodniach (zmiany w twardoπci) 

GC Tissue 
Conditioner

Bez po-
wlekania 

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Z powle-
kaniem 

Produkty 
komer-
cyjne

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Miëkki Twardy 

Najczëπciej 
stosowane 
materiały 

Unikatowa opatentowana formuła 
GC Tissue Conditioner 

Bezpoπrednio po zwiåzaniu W jamie ustnej

©rodek powlekajåcy  

©rodek powlekajåcy 
chroni przed uszko-
dzeniem. 

Plastyfikator i alko- 
hol nie ulatniajå sië 
łatwo. Nawet, gdy  
zostanå utracone, 
silna konfiguracja za-
chowuje sprawnoπÊ 
i ochrania przed sub- 
stancjami, które mo- 
głyby spowodowaÊ 
uszkodzenie. 

Plastyfikator

Alkohol

Tissue Conditioner

Substancja powodu-
jåca degradacjë 

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com



Asortyment GC Reline 

GC Reline
Nowoczesny, twardy materiał do bezpoπredniego podπcielania ...

Oczywiste problemy, takie jak niedopasowane protezy bez jakiegokolwiek urazu tkanki, zasługujå na proste, jedno-
etapowe rozwiåzanie. To jest dokładnie to, czym jest GC Reline. 

Z bliæszej perspektywy:  

•   Nie zawiera metakrylanu metylu - brak 
nieprzyjemnego zapachu, mniejsze ryzyko alergii 

•   Nie podraæni błony πluzowej dziëki maksymalnej 
temperaturze 40°C podczas fazy wiåzania 

•  Wyjåtkowa konsystencja, która zapewnia doskonałe 
anatomiczne dopasowanie 

•   Niesamowicie dokładny ze zminimalizowanå 
moæliwoπciå zniekształcenia podczas usuwania  

Oba systemy szczegółowo:  
• Materiały poliwinylosiloksanowe konfekcjonowane
 w nabojach oferujå łatwe bezpoπrednie uæycie   
•   Powierzchnia materiału pozostaje gładka i czysta przez 

cały czas 
•   Zalecane do podπcielania w gabinecie i w laboratorium   

Wiëcej o GC Reline Extra Soft 
•   Pomaga w gojeniu sië ran dziëki wyjåtkowo miëkkiej 

konsystencji 
•   Normalizuje podraænionå tkankë zanim wykonasz 

nowå protezë, podπcielenie lub wymianë płyty 

Wiëcej o GC Reline Soft 
•   Pomaga kompensowaÊ procesy resorpcji 
•   Sprëæysty: działa jak poduszka pomiëdzy protezå
 i tkankå ustnå, aby zbuforowaÊ ucisk sił æucia
 i rozwiåzuje problemy anatomiczne

Co wiëcej, korzyπci ze stosowania GC Reline Soft 
i Extra Soft do protez wspartych na implantach zabłysły 
w próbach klinicznych.  

... zachowujå przez cały czas 
elastycznoπÊ gwarantujåc doskonałe 
dopasowanie!

... o wyjåtkowej konsystencji 
ułatwiajåcej uzyskanie idealnego 
dopasowania!

Gotowe do uæycia, miëkkie materiały na bazie silikonu do czasowego podπcielania …  

Klasyczne wskazania, takie jak wraæliwa błona πluzowa, punkty uciskowe, ostre lub kostne wyrostki zëbodołowe oraz podcienia wymagajå 
szczególnej uwagi. Z tego powodu firma GC oferuje PaËstwu dwa produkty: GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft.   

GC Reline Soft i GC Reline Extra Soft

•   Pacjent spëdza mniej czasu na fotelu skoro moæesz 
opracowaÊ i wypolerowaÊ juæ 5½ minuty po zmieszaniu 

•   Dobra adhezja pomiëdzy GC Reline i płytå protezy 
•   Nadaje sië do procedur klinicznych i laboratoryjnych  
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

Opakowanie 1-1

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy 
•   Szpatułka plastikowa   
•   Kieliszek gumowy do mieszania    
• Pipeta do odmierzania płynu   
•   Miarka do proszku  
•   Pëdzelek nr 7  

GC Reline

Uzupełnienia 

•  90 g proszek 
•   90 g (101 ml) płyn 
•   15 ml πrodek powlekajåcy

GC Tissue Conditioner

Zestaw wprowadzajåcy 

•  62 g (48 ml) nabój typu Soft lub 
 56 g (48 ml) nabój typu Extra Soft 
•  6 uniwersalnych koËcówek 
 mieszajåcych II, rozmiar L
 (niebieskie)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  Modyfikator A i B 10 g 
 (9 ml) kaædy  
•  Wiertło do przycinania    
•  Kråæek do wykaËczania
•   Akcesoria: pëdzelek nr 7, 

szpatułka plastikowa, płytka 
do mieszania, gåbka, 
szpatułka plastikowa nr 1, 
pojemnik z tworzywa 

Uzupełnienia

•   62 g (48 ml) nabój Reline Soft   
•   56 g (48 ml) nabój Reline Extra Soft  
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Modyfikator Reline, 

 opakowanie 1-1, A i B 10 g (9 ml) 
kaædy, bloczek do mieszania 
(nr 15) i gåbka 

•   Wiertło Reline do przycinania, 
3 szt.

•   Kråæek Reline do wykaËczania, 
12 szt.  

•   Podajnik/dispenser II, 1 szt.
•   Uniwersalne koËcówki 

mieszajåce II, rozmiar L 
(niebieskie), 60 szt.

Opakowanie standardowe     

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 
•   Kieliszek do mieszania 
•   Miarka do proszku 
•   Miarka do płynu 

Uzupełnienia

•   80 g proszek 
•   50 ml (50 g) płyn 
•   15 g πrodek łåczåcy 

Referencje:  
JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. 
Br Dent J 1997; 182: 313-317.

     Doskonałe

  dopasowanie  
     dla pełnego 

    komfortu.  

 Wysokiej jakoπci produkty
 podπcielajåce z GC: do indywidualnie 

dopasowywanych uzupełnieË protetycznych 
w implantologii i ruchomych protez  

Witamy w rodzinie
  produktów GC Reline 
Z tak szerokå gamå dostëpnych na rynku produktów podπcielajåcych, łatwo poczuÊ 
sië zdezorientowanym. Kaædy wydaje sië mieÊ te same właπciwoπci i wskazania - ale 
w rzeczywistoπci, så róæne. A tak naprawdë wystarczy znaÊ odpowied na jedno proste 
pytanie: który z nich bëdzie odpowiedni dla Twojego przypadku? 

GC Tissue Conditioner
Miëkkie podπcielenie, które pozostaje 
czyste na długo ...

Jest to zgodny z aktualnym stanem wiedzy, materiał 
akrylowy do miëkkiego podπcielania kolejnej genera-
cji, który został opatentowany przez GC. GC Tissue 
Conditioner jest doskonałym wyborem, gdy potrze-
bujesz alternatywnego rozwiåzania, które pozostaje 
miëkkie i czyste przez cały czas. Stosuj GC Tissue 
Conditioner do kondycjonowania tkanek miëkkich, 
miëkkiego podπcielania i wycisków czynnoπciowych.   

•  Doskonała konsystencja i płynnoπÊ czyni go łatwym 
 do nakładania w wygodny i oszczëdzajåcy czas 
 sposób - czas wiåzania w jamie ustnej tylko 5 minut.   

•   Jego unikatowa opatentowana formuła chemiczna 
i specjalny materiał powlekajåcy zabezpieczajå przed 
pogarszaniem sië z czasem jakoπci. Doskonała gład- 
koπÊ powierzchni oznacza, æe moæesz oczekiwaÊ 
niebywałych właπciwoπci leczniczych i higieny - wiëc 
nigdy wiëcej protez o nieprzyjemnym zapachu!

•   Długotrwała gładkoπÊ, zdolnoπÊ adaptacji kształtu 
odpowiadajåca zmianom błony πluzowej w czasie, dla 
lepszego gojenia sië i wiëkszego komfortu pacjenta. 

... i moæesz dodawaÊ kolejne warstwy, 
aby uzyskaÊ doskonałe dopasowanie! 

Tak wiëc, nadszedł czas odłoæyÊ 
wåtpliwoπci na bok i uzyskaÊ jasnoπÊ.  

GC z dumå przedstawia kompletny asortyment wyso-
kiej jakoπci produktów do podπcielania, opartych 
zarówno na wysoko zaawansowanej technologii akryli, 
jak i silikonów, umoæliwiajåcych wybór do wszystkich 
indywidualnych potrzeb i wskazaË Twoich pacjentów.   

Przedstawiamy pierwszy miëkki materiał podπcielajåcy 
typu “wszystko w jednym” - kompletne rozwiåzanie 
dla Twojej praktyki od firmy GC.

Polepszona 
odpornoπÊ na 
rozerwanie czyni 
go łatwym 
do usuniëcia 
poprzez rëczne 
πciåganie 

Dostëpny 
w 2 róænych 
odcieniach: 
róæowym 
dziåsłowym 
i białym 

Róæowy dziåsłowy Biały

Zmiany w elastycznoπci po 4 tygodniach (zmiany w twardoπci) 

GC Tissue 
Conditioner

Bez po-
wlekania 

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Z powle-
kaniem 

Produkty 
komer-
cyjne

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Płyta protezy  
4 tygodnie 

póniej 

Miëkki Twardy 

Najczëπciej 
stosowane 
materiały 

Unikatowa opatentowana formuła 
GC Tissue Conditioner 

Bezpoπrednio po zwiåzaniu W jamie ustnej

©rodek powlekajåcy  

©rodek powlekajåcy 
chroni przed uszko-
dzeniem. 

Plastyfikator i alko- 
hol nie ulatniajå sië 
łatwo. Nawet, gdy  
zostanå utracone, 
silna konfiguracja za-
chowuje sprawnoπÊ 
i ochrania przed sub- 
stancjami, które mo- 
głyby spowodowaÊ 
uszkodzenie. 

Plastyfikator

Alkohol

Tissue Conditioner

Substancja powodu-
jåca degradacjë 

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Poland
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel.  +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.625.28.60
poland@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com


