
Dopasowanie i komfort 
             dla aktywnego æycia

ReLIneTM II Soft & 
ReLIneTM II extra Soft 

z GC

Miëkkie silikonowe 

materiały do podπcieleË 

dostëpne w nabojach



Dopasowanie, funkcjonalnoπÊ i komfort         
                     dla beztroskiego uπmiechu  w kaædej sytuacji i w kaædym wieku
Podraænienia, ekstrakcje czy teæ zabiegi implantacji prowadzå do zmian w tkankach miëkkich i twardych. 
Powoduje to koniecznoπÊ adaptacji protez do nowych warunków.
Obecnie pacjenci w starszym wieku dłuæej zachowujå dobry stan zdrowia i mogå prowadziÊ aktywny 
tryb æycia. Chcå przy tym zachowaÊ moæliwoπÊ uπmiechania sië i dobrej wymowy, a takæe czerpaÊ 
przyjemnoπÊ z jedzenia, nawet wtedy, gdy uæytkujå protezy.

Reline ii Soft i Extra Soft z GC został opracowany z myπlå o tym, aby wytworzyÊ delikatnå warstwë 
pomiëdzy protezå a błonå πluzowå, która wspomaga gojenie, zapewni komfort i funkcjë przez 
okres wielu tygodni a nawet miesiëcy.

Łatwe do nałoæenia 
silikonowe podπcielenie 
dostëpne w naboju

idealna lepkoπÊ materiału sprawia, 
æe upłynnia sië pod wpływem 
nacisku, a tym samym optymalnie 
dostosowuje sië do wszystkich 
szczegółów anatomicznych.

Jego ulepszona podatnoπÊ na 
przycinanie sprawia, æe ostateczne 
wykoËczenie krawëdzi podπcielenia 
jest teraz jeszcze łatwiejsze.

Długotrwały komfort 
i przyjemna ulga dla 
Twoich pacjentów

Reline II nie powoduje wzrostu 
temperatury w trakcie wiåzania, 
co oznacza wiëkszy komfort dla 
pacjentów.

Materiał pozostaje gładki i bez-
wonny oraz utrzymuje stabilnoπÊ 
wymiarów i elastycznoπÊ przez wiele 
tygodni, a nawet miesiëcy. efekt? 
Trwałe i wygodne rozwiåzanie 
dla pacjentów uæytkujåcych protezy. 

Silna adhezja przy 
jednoczesnej łatwoπci 
w utrzymaniu i adaptacji

Udoskonalona formuła primera 
GC Reline ii do æywicy zapewnia silnå 
adhezjë do protezy na długi czas. 
Ta silna adhezja nie sprawia jednak, 
æe staje sië ona mniej elastyczna.

W ciågu 3 miesiëcy od pierwszej 
aplikacji materiał moæna dodawaÊ, 
aby dopasowaÊ protezë do zmian 
zachodzåcych w błonie πluzowej 
i koπci. nowy πrodek GC Reline ii 
Remover do æywicy umoæliwia 
usuniëcie warstwy podπcielenia 
i szybkie zaståpienie go nowym.

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci dr. Garcia-Baeza, Hiszpania

GC REliNE ii  
Remover  
do æywicy

GC REliNE ii 
Primer  

do æywicy

Ulepszona podatnoπÊ na przycinanie 
zapewnia lepsze wykoËczenie krawëdzi 
podπcielenia

Dziëki materiałowi wykoËczeniowemu 
Reline II - Finishing krawëdzie mogå 
byÊ jeszcze lepiej chronione

Zdjëcia dziëki uprzejmoπci dr. Seiferta, Chorwacja



GC REliNE™ ii Soft 
& GC REliNE™ ii Extra Soft

Od wiëkszej wytrzymałoπci po wiëkszå elastycznoπÊ: 
wybierz produkt, który najlepiej pasuje do danej sytuacji klinicznej

GC REliNE™ ii Extra Soft posiada twardoπÊ 32 w skali A Shore’a i jest materiałem sprëæystym. Jest 
to szczególnie istotne, gdy celem jest normalizacja podraænionych tkanek i wspomaganie procesu 
gojenia po zabiegu ekstrakcji czy implantacji. Moæe byÊ pozostawiony na kilka dni, a nawet tygodni.

GC REliNE™ ii Soft posiada twardoπÊ 48 w skali A Shore’a i nie traci elastycznoπci z upływem czasu 
działajåc jak amortyzujåca poduszka, która powoduje rozkład obciåæeË w przypadku problemów 
z anatomiå podłoæa. Jest to materiał idealny do podπcielenia protez wspartych na implantach po 
zakoËczonej fazie gojenia. Moæe byÊ pozostawiony na kilka tygodni, a nawet miesiëcy.

Dopasowanie, funkcjonalnoπÊ i komfort         
                     dla beztroskiego uπmiechu  w kaædej sytuacji i w kaædym wieku

Poczåtkowy wyglåd protezy, która ma 
byÊ podπcielona po wprowadzeniu 

czterech implantów.

naleæy zredukowaÊ obszar, który 
ma zostaÊ podπcielony i zmatowiÊ 

powierzchnië.

nanosimy GC ReLIne II PRIMeR na 
obszar wymagajåcy podπcielenia. 
Delikatnie osuszamy powietrzem.

W łatwy sposób aplikujemy materiał 
z naboju.

nanosimy GC ReLIne II (extra) Soft. 
Czas pracy wynosi 2 minuty.

Umieszczamy protezë w ustach 
i polecamy wykonanie ruchów 

czynnoπciowych. Pozostawiamy 
w miejscu przez 5 minut. 

Usuwamy nadmiary za pomocå 
skalpela lub noæyczek. Przycinamy 

uæywajåc ostrza do skrawania 
GC ReLIne II POInT FOR TRIMMInG.

KoËczymy procedurë tarczå 
polerskå GC ReLIne II WHeeL 

FOR FInISHInG.

Podπcielona proteza.
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Prosta aplikacja i sposób pracy w trakcie całej procedury



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 Spółka Akcyjna 
Przedstawicielstwo w Polsce
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

ReLIneTM II Soft & ReLIneTM II extra Soft
Dopasowanie i komfort - dla aktywnego æycia
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GC TiSSUE CONdiTiONER
GC REliNE ii 

Extra Soft

GC REliNE ii 

Soft
GC REliNE P/l 

Materiał Akryl Silikon-A Silikon-A
Akryl  

(nie zawiera MMA)

Wskazania

• Punkty uciskowe

• Zabiegi implantologiczne

• Miëkkie podπcielenie

• Regeneracja tkanek 

miëkkich po urazie/zabiegu

• Wyciski czynnoπciowe

• Materiał działajåcy 

tonizujåco na tkanki

• Wraæliwa błona πluzowa

• Punkty uciskowe

• normalizacja 

podraænionych tkanek

• Prace na implantach

• Punkty uciskowe

• Podcienie w tkance kostnej

• Zmniejszenie dolegliwoπci 

bólowych i zwiëkszenie 

komfortu

• Długoczasowe 

podπcielenie przy braku 

tkanek podporowych

• Długoczasowe 

podπcielenie

• niepasujåce protezy bez 

urazu tkanek

• Jako ostateczny etap po 

podπcieleniu miëkkimi 

materiałami podπcielajåcymi 

i/lub do kondycjonowania 

tkanek miëkkich

Okres 

uæytko-

wania

Dni/tygodnie/miesiåc Dni/tygodnie Tygodnie/miesiåce Miesiåce/lata

dostëpne opakowania Reline ii Soft & Extra Soft

Zestaw Intro

010259 GC REliNE ii Soft Zestaw intro:
 1x GC ReLIne II Soft nabój
 1x GC ReLIne II primer do æywicy
 1x GC ReLIne II ostrze do skrawania
 1x GC ReLIne II tarcza polerska
 1x GC ReLIne II πrodek do usuwania do æywicy

010262 GC REliNE ii Extra Soft Zestaw intro:
 1x GC ReLIne II extra Soft nabój
 1x GC ReLIne II primer do æywicy
 1x GC ReLIne II ostrze do skrawania
 1x GC ReLIne II tarcza polerska
 1x GC ReLIne II πrodek do usuwania do æywicy

Uzupełnienia

010265 GC ReLIne II Soft nabój, 48 ml
010268 GC ReLIne II extra Soft nabój, 48 ml
010273 GC ReLIne II primer do æywicy, 10 ml
010271 GC ReLIne II materiał do wykaËczania 
 (modyfikator), opakowanie 1-1, 2x 9 ml
010275 GC ReLIne II πrodek do usuwania do æywicy, 5,5 ml 
010277 GC ReLIne II ostrze do skrawania x 3, 
010280 GC ReLIne II tarcza polerska x 12, 
010283 GC ReLIne II pëdzelek jednorazowy x 6

Odkryj całå rodzinë materiałów do podπcieleË z GC


