
RelineTM ii Soft a RelineTM ii extra Soft
Dokonale padnoucí náhrady pro aktivní život

GC Tissue 
CondiTioner

GC reline ii 
extra soft

GC reline ii 
soft

GC reline P/l 

Materiál Akrylátová pryskyõice A-silikon A-silikon
Akrylátová pryskyõice 

(bez MMA)

indikace

• Tlakové body
• Bêhem implantologické 

léËby
• Mêkké podkládání
• Zotavení tkánê po 

úrazech/operacích
• FunkËní otisky

• Tonizace tkánê
• Citlivá sliznice
• Tlakové body
• Zklidnêní podráždêné 

tkánê

• implantologické põípady
• Tlakové body
• Kostêné výbêžky
• Redukce bolesti 

a zvýšení komfortu
• Dlouhodobé podložení 

v põípadê ztráty 
podpûrné tkánê 

• Dlouhodobé podkládání
• nepadnoucí protézy 

bez slizniËních traumat
• ZávêreËný krok po 

põedchozím ošetõení 
pomocí mêkkých podklá- 
dacích materiálû nebo 
tkáñových kondicionérû

doba v 
ústech

Dny/týdny/mêsíc Dny/týdny Týdny/mêsíce Mêsíce/roky

dostupná balení materiálu reline ii soft a extra soft

intro Kit

010260 GC reline ii soft intro Kit eeP:
 1x GC Reline ii kartuše Soft
 1x GC Reline ii Primer pro pryskyõici
 1x GC Reline ii ŠpiËka pro úpravu okrajû
 1x GC Reline ii KotouË pro dokonËení
 1x GC Reline ii Remover pro pryskyõici

010263 GC reline ii extra soft intro Kit eeP:
 1x GC Reline ii kartuše extra Soft
 1x GC Reline ii Primer pro pryskyõici
 1x GC Reline ii ŠpiËka pro úpravu okrajû
 1x GC Reline ii KotouË pro dokonËení
 1x GC Reline ii Remover pro pryskyõici

Refill

010266 GC Reline ii Soft kartuše, 48 ml eeP
010269 GC Reline ii extra Soft kartuše, 48 ml eeP
010273 GC Reline ii Primer pro pryskyõici, 10 ml
010271 GC Reline ii DokonËovací materiál 
 (Modifier), balení 1-1, 2x 9 ml
010275 GC Reline ii Remover pro pryskyõici, 5,5 ml 
010277 GC Reline ii ŠpiËka pro úpravu okrajû x3, 
010280 GC Reline ii KotouË pro dokonËení x 12, 
010283 GC Reline ii Jednorázový štêtec x 6

objevte všestrannou rodinu podkládacích materiálû od GC

Dokonale padnoucí náhrady 
                   pro aktivní život

Reline™ ii Soft a
Reline™ ii extra Soft 

od GC

Mêkké silikonové podkládací 

materiály v kartuších

GC euroPe n.V. 
Head Office 
Researchpark 
Haasrode-leuven 1240
interleuvenlaan 33
B-3001 leuven 
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32 
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC euroPe n.V.  
GCeeO Czech Republic
V Olπinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel.  +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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Od odolnosti k elasticitê: 
vyberte si takový produkt, který nejlépe vyhovuje dané klinické situaci

Díky tvrdosti 32 (Shore A) je GC reline™ ii extra soft rezilientním materiálem. To je zvláštê 
užiteËné pro normalizaci podráždêných tkání a podporu tkáñového hojení po extrakci nebo 
implantologickém zákroku. V protéze mûže zûstat nêkolik dní nebo týdnû.

S tvrdostí 48 (Shore A) zûstává GC reline™ ii soft dlouhodobê elastický a podobnê jako 
tlumiË nárazû rozkládá tlakové zatížení v põípadê anatomických problémû. Je také ideální 
pro podkládání zubních protéz nesených implantáty po fázi hojení. V protéze mûže zûstat 
nêkolik týdnû Ëi mêsícû.

        Dokonalá funkËnost a pohodlí         
                             pro bezstarostný      úsmêv za všech okolností
Podráždêní, extrakce Ëi zavedení implantátu zpûsobuje zmêny mêkkých i tvrdých tkání, a to vede k 
potõebê põizpûsobit zubní protézy místnê zmênêným podmínkám.
Pacienti se dožívají stále vyššího vêku a zûstávají déle aktivní; chtêjí se i nadále smát, mluvit, užívat si 
dobrého jídla a to i põesto, že nosí zubní protézy.

reline ii soft a extra soft od GC byly navrženy tak, aby vytvoõily mêkkou vrstvu mezi protézou a sliznicí 
pro podporu hojení, zachování pohodlí a funkËnosti a to po dobu týdnû až nêkolika mêsícû. 

Snadno aplikovatelný 
silikonový materiál 
v kartuších

Díky své ideální viskozitê 
materiál pod tlakem teËe 
a põesnê se põizpûsobuje 
všem anatomickým detailûm. 

Jeho vylepšené mechanické 
vlastnosti Ëiní koneËnou úpravu 
okrajû mnohem jednodušší. 

Dlouhodobý komfort 
a põíjemná úleva pro 
vaše pacienty

O vêtší pohodlí vašich pacientû 
je postaráno mimo jiné tím, že se 
teplota Reline ii bêhem tuhnutí 
nezvyšuje. 

Materiál zûstává hladký a bez 
zápachu, udržuje si svou 
rozmêrovou stabilitu a pružnost 
po nêkolik týdnû i mêsícû. 
Výsledek?
odolné a pohodlné õešení pro 
pacienty se zubními protézami.

Silná adheze, snadná 
údržba, jednoduchá 
úprava

Vylepšené složení GC reline ii 
Primeru pro pryskyõici poskytuje 
na delší dobu silnou adhezi 
k zubní protéze. nicménê tato 
silná adheze nemá žádný vliv na 
pružnost podkládacího materiálu.

V prûbêhu tõí mêsícû po první 
aplikaci lze materiál doplnit tak, 
aby se podložení põizpûsobilo 
zmênám na sliznici Ëi kosti. 
nový GC reline ii remover 
pro pryskyõici umožñuje velmi 
rychlé odstranêní stávající vrstvy 
podkládacího materiálu a její 
põípadné nahrazení.

Fotografie použity s laskavým svolením Dr. Garcia-Baeza, Španêlsko

GC reline ii  
remover  

pro pryskyõici

GC reline ii 
Primer  

pro pryskyõici

Výchozí stav protézy urËené k 
podložení po umístêní

4 implantátû.

OdlehËení podkládané oblasti
a zdrsnêní povrchu. 

nanesení GC Reline ii Primer 
na podkládanou oblast. Jemné 

osušení vzduchem.

Snadné dávkování z kartuše. Aplikace GC Reline ii (extra) 
Soft. Pracovní Ëas je 2’00”.

Usazení protézy do úst a funkËní 
úprava. Ponechat na místê po 

dobu 5’00”.

Odstranêní põebytkû pomocí 
skalpelu nebo nûžek. Úprava 
pomocí GC Reline ii ŠPi»Ky 

PRO leMOVání.

DokonËení pomocí GC Reline ii 
DOKOn»OVACíHO KOTOU»e.

Podložená protéza.
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Vylepšené mechanické vlastnosti 
pro lepší koneËnou úpravu okrajû

Ochrana okrajû s dokonËovacím 
materiálem Reline ii

Jednoduchá aplikace a zpracování bêhem celého postupu

Fotografie použity s laskavým svolením Dr. Seiferta, Chorvatsko

GC reline™ ii soft 
a GC reline™ ii extra soft


