
RelineTM ii Soft & RelineTM ii extra Soft
Zdravie a komfort pre aktívny život

GC Tissue 
CondiTioner

GC reline ii 
extra soft (extra Mäkký)

GC reline ii 
soft (Mäkký)

GC reline P/l 

Materiál Akrylová živica A-Silikón A-Silikón
Akrylová živica 

(bez MMA)

indikácie

• Tlakové body
• PoËas implantácie
• Mäkké podloženie
• Obnova tkaniva po 

poranení/zákroku
• FunkËné odtlaËky

• Materiál na tónovanie 
tkanív

• Citlivá sliznica
• Tlakové body
• normalizácie 

poškodených tkanív

• implantáty
• Tlakové body
• Kostné výËnelky
• Znížená bolestivos† 

a zvýšený komfort
• Dlhotrvajúca rebazácia 

v prípade chýbajúceho 
podporného tkaniva 

• Dlhodobé rebazovanie
• nesediace zubné 

protézy bez akéhoko£vek 
poškodenia tkaniva

• Posledný krok po 
predbežnej úprave s 
podkladovými materiálmi 
a/alebo tkanivovými 
kondicionérmi

»as 
pôsobenia 
v ústach

Dni/týždne/mesiac Dni/týždne Týždne/mesiace Mesiace/roky

dostupné balenia reline ii soft & extra soft

intro Kit (Úvodné balenie)

010260 GC reline ii soft intro Kit eeP:
 1x GC Reline ii v kartušiach (Mäkký)
 1x GC Reline ii Primer na živicu
 1x GC Reline ii Brúsik pre opracovanie
 1x GC Reline ii KotúË pre dokonËovanie
 1x GC Reline ii OdstrañovaË živice

010263 GC reline ii extra soft intro Kit eeP:
 1x GC Reline ii v kartušiach (extra Mäkký)
 1x GC Reline ii Primer na živicu
 1x GC Reline ii Brúsik pre opracovanie
 1x GC Reline ii KotúË pre dokonËovanie
 1x GC Reline ii OdstrañovaË živice

náhradné balenia

010266 GC Reline ii Soft (Mäkký), kartuša, 48 ml eeP
010269 GC Reline ii extra Soft (extra Mäkký), kartuša, 
 48 ml eeP
010273 GC Reline ii Primer na živicu, 10 ml
010271 GC Reline ii Finishing Material (Modifier), 
 1-1 Pack, 2x 9 ml
010275 GC Reline ii OdstrañovaË živice, 5.5 ml 
010277 GC Reline ii Brúsik pre opracovanie x3
010280 GC Reline ii KotúË pre dokonËovanie x12 
010283 GC Reline ii Jednorazové štetce x6

objavte všestrannú rodinu rebazovacích materiálov od GC

Zdravie a komfort 
                   pre aktívny život

Reline™ ii Soft 
(Mäkký) &

Reline™ ii extra Soft 
(extra Mäkký)

od GC

Mäkké silikónové rebazovacie 

materiály v kartušiach
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 Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / »adca
Tel.  +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
slovakia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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Od odolnosti k elasticite: 
vyberte si produkt, ktorý najviac vyhovuje klinickej situácii

GC reline™ ii extra soft je odolný (elastický) materiál s uvádzanou tvrdos†ou 32 (Shore A). 
napomáha obzvláš† normalizova† podráždené tkanivá a podpori† hojenie tkanív po extrakcii 
alebo implantácii. Môže osta† aplikovaný na mieste nieko£ko dní alebo týždñov.

GC reline™ ii soft je materiál s tvrdos†ou 48 (Shore A), ktorý si zachováva svoju elasticitu 
a v prípade anatomických problémov si rozširuje za†ažovací tlak podobne ako tlmiË otrasov. 
Je taktiež ideálny na podkladanie zubných protéz podporených implantátmi po lieËebnej 
fáze. Môže osta† aplikovaný na mieste nieko£ko dní alebo týždñov.

        Bu¢te fit, fungujte, doprajte         
                   si pohodlie s úsmevom      na tvári za každých okolností
Podráždenie, extrakcie alebo umiestnenie implantátu vedie k zmenám v mäkkých a tvrdých tkanivách, 
a preto je potrebné, aby sa zubné protézy prispôsobili novým lokálnym podmienkam.
Ke¢že starší pacienti v súËasnosti majú pevnejšie zdravie a zostávajú dlhšie aktívni, chcú sa aj na¢alej 
usmieva†, rozpráva† a vychutnáva† si jedlo aj napriek noseniu zubnej protézy.

Produkty reline ii soft (Mäkký) a extra soft (extra Mäkký) od GC boli navrhnuté tak, aby vytvorili 
mäkkú vrstvu medzi zubnou protézou a sliznicou, ktorá podporuje hojenie, udržiava pohodlie a ucho-
váva si funkciu poËas nieko£kých týždñov až nieko£kých mesiacov. 

l’ahko použite£ná 
silikónová podložka 
v kartušiach

ideálna viskozita materiálu mu 
umožñuje tiec† pod tlakom, 
priËom sa výborne prispôsobí 
všetkým anatomickým detailom. 

Jeho vylepšená schopnos† 
vyhladenia Vám umožní dokonale 
dotvarova† okraje ešte 
jednoduchšie.

Dlhotrvajúci komfort 
a príjemná ú£ava pre 
Vašich pacientov

S produktom Reline ii sa teplota 
poËas tuhnutia nezvýši, Ëo 
prispieva k väËšiemu pohodliu 
pre pacientov. 

Materiál zostáva hladký, bez 
zápachu a udržuje si svoju 
rozmerovú stabilitu a pružnos† 
poËas týždñov až mesiacov. 
Výsledok? 
Trvalé a pohodlné riešenie pre 
pacientov.

Pevné spojenie, 
jednoduchá práca 
a prispôsobenie

Vylepšené zloženie primeru 
pre živicu GC reline ii Primer 
poskytuje dlhodobo pevné 
spojenie k zubnej náhrade. 
Toto pevné spojenie, však 
neznižuje jeho pružnos†.

Materiál môžete doplni† v rámci 
troch mesiacov od jeho prvej 
aplikácie, aby sa prispôsobil 
zmenám sliznice a kosti. nový 
odstrañovaË živice GC reline ii 
remover for resin umožñuje 
odstráni† opotrebovanú vrstvu 
a rýchlo ju nahradi†.

Obrázky sú publikované s povolením Dr. Garcia-Baeza, Španielsko

GC reline ii  
remover  
na živicu

GC reline ii 
Primer  

na živicu

PoËiatoËná zubná protéza, ktorá 
má by† rebazovaná, po zavedení 

4 implantátov.

Od£ahËite oblas†, ktorá má by† 
rebazovaná a zdrsnite povrch.

Aplikujte GC Reline ii Primer 
na Ëas†, ktorá sa má rebazova†. 

Jemne osušte vzduchom.

Jednoduchá aplikácia z kartuše. Aplikujte GC Reline ii (extra) 
Soft. Pracovný Ëas je 2 minúty.

nasa¢te zubnú náhradu do úst 
a skontrolujte v zhryze. Udržujte 

na mieste 5 minút.

Odstráñte nadbytky skalpelom 
alebo nožnicami. Opracujte 

pomocou GC Reline ii Brúsik 
pre opracovanie.

DokonËite s GC Reline ii KotúË 
pre dokonËovanie.

Rebazovaná protéza.

O
b

rá
zk

y 
sú

 p
u

b
lik

o
va

né
 s

 p
o

vo
le

ní
m

 D
r. 

E
. D

’In
ca

u,
 F

ra
nc

úz
sk

o

Vylepšená adaptabilita pri
opracovaní pre lepšie
dokonËenie okrajov

Ochrana okrajov s DokonËovacím 
materiálom Reline ii

Jednoduchá aplikácia a manipulácia poËas celého zákroku

Obrázky sú publikované s povolením Dr. Seifert, Chorvátsko

GC reline™ ii soft 
& GC reline™ ii extra soft


