
GC Reline család

GC Reline
A modern, keményen maradó fogsor-alábélelô ...

Az olyan egyszerû problémák, mint pl. egy rosszul illeszkedô fogsor, mely nyálkahártya-traumát nem okoz, egyszerû, 
egylépéses megoldást igényelnek. Pontosan ez az, amit a GC Reline nyújt.

Közelebbrôl:  

•   Metilmetakrilát-mentes - nincs kellemetlen szag, 
kisebb az allergia kockázata

•   Maximum 40°C-os kötési hômérsékletébôl eredôen 
nem irritálja a nyálkahártyát

•  Kivételes konzisztenciája tökéletes anatómiai 
illeszkedést biztosít

•   Hihetetlenül pontos, az eltávolításkor fellépô torzulás 
veszélye pedig minimális

A két rendszer tulajdonságai:  
•   A patronos kiszerelésû vinil polisziloxán anyag közvetlen 

kiadagolása egyszerû  
•   Az anyag felszíne az idô múlásával is sima és tiszta marad 
•   Rendelôben és laboratóriumban történô használatra 

Részletek a GC Reline Extra Soft-ról
•   Különlegesen lágy konzisztenciájának köszönhetôen 

elôsegíti a sebgyógyulást
•   Normalizálja az irritált nyálkahártya állapotát, mielôtt 

új fogsort, alábélelést vagy alapot készítene

Részletek a GC Reline Soft-ról
•  Segít a sorvadási folyamat kompenzálásában
•   Rugalmas: kipárnázza a fogsor és a szájnyálkahártya 

közötti részt, így csillapítja a rágónyomást, és megold- 
ja az anatómiai eredetû problémákat

Sôt, a GC Reline Soft és Extra Soft elônyeit az imp-
lantátumra ültetett fogsorok esetében klinikai tesztek 
is igazolták.

... az idô múlásával is megôrzi 
rugalmasságát, így a tökéletes 
illeszkedés garantált!

... kivételes konzisztenciával a könnyen 
elérhetô tökéletes illeszkedésért!

Azonnal használható, ideiglenes, puha, szilikonbázisú fogsor-alábélelôk ...

Az olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny nyálkahártya, éles vagy csontos alveoláris gerinc, vagy az alámenôs részek fokozott 
figyelmet igényelnek. A GC emiatt kétféle terméket is kínál: a GC Reline Soft-ot és a GC Reline Extra Soft-ot.

GC Reline Soft & GC Reline Extra Soft

•   Páciensei kevesebb idôt tölthetnek a székben, 
mivel a keverés kezdetétôl számított 5½ perc 
elteltével már a finírozást és polírozást végezheti

•   Jó adhézió a fogsor és a GC Reline között
•   Székben történô rendelôi és laboratóriumi 

felhasználásra is alkalmas
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

1-1 csomag
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk
•   Mûanyag spatula 
•   Gumicsésze a keveréshez  
• Folyadékadagoló fecskendô 
•   Pormérô edény 
•   Ecset No. 7 

GC Reline

Utántöltôk 
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk

GC Tissue Conditioner

Intro csomag
•  62 g (48 ml) patronos Soft
 vagy 56 g (48 ml) patronos 
 Extra Soft
•  6 univerzális keverôcsôr II, 
 L méret (kék)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  A és B modifikáló 9-9 ml 
•  Finírozó csúcs   
•  Finírozó korong
•   Tartozékok: Ecset no. 7, 

 mûanyag spatula, keverô-
tömb, szivacs, mûanyag 
spatula no. 1, mûanyag tartó

Utántöltôk
•   62 g (48 ml) Reline Soft patron 
•   56 g (48 ml) Reline Extra Soft 

patron 
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Reline modifikáló, 1-1 csomag, 

egyenként 10 g (9 ml) A és B, 
keverôtömb (no. 15), szivacs

•   Reline finírozó csúcs, 3 db
•   Reline finírozó korong, 12 db 
•   Patron adagoló II, 1 db
•   Univerzális keverôcsôr II, 

L méret (kék), 60 db

Standard csomag  
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag
•   Keverôcsésze
•   Pormérô edény
•   Folyadékmérô edény

Utántöltôk
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag

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

    
 Tökéletes 

  illeszkedés
      a

     felülmúlhatatlan 

    kényelemért  

 Csúcskategóriás fogsor-alábélelô 
termékek a GC-tôl a személyre szabott 

implantációs és kivehetô protetikai 
megoldásokért

Üdvözöljük a GC Reline
termékcsalád világában
Napjainkban könnyû elveszni a piacon fellehetô fogsor-alábélelô anyagok széles válasz-
tékában. Látszólag mind ugyanazokkal a tulajdonságokkal és indikációkkal rendelkeznek 
- valójában azonban mindegyik más. Pedig valójában csak egy egyszerû kérdésre adható 
egyszerû válaszra van szükség: az Ön esetében melyik a megfelelô?

GC Tissue Conditioner
Puha alábélelô, mely hosszabb ideig 
marad tiszta ...

Igazi új generációs, világszínvonalú, puhán maradó 
fogsor-alébélelô, melyet a GC szabadalmaztatott. 
A GC Tissue Conditioner nagyszerû választás, ha hosszú 
ideig puhán és tisztán maradó anyagot keres. A GC 
Tissue Conditioner-t kondicionálásra, puha alábélelésre 
és funkcionális lenyomatvételre is használhatja. 

•  A tökéletes konzisztencia és folyékonyság könnyen 
 applikálhatóvá, kényelmessé és idôtakarékossá teszi 
 - a szájba illesztés mindössze 5 percet vesz igénybe.  

•   Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája és speciális 
bevonata véd az idô során bekövetkezô lekopástól. 
A kiváló felületi simaságnak köszönhetôen óriási 
segítséget nyújt a gyógyuláshoz, és higiéniailag is 
kifogástalan - nincsenek többé kellemetlen szagok!

•   Hosszantartó puhasága mellett képes arra is, hogy 
a nyálkahártya változásaihoz idomuljon, így gyorsítja 
a gyógyulási folyamatot és nagyobb komfortérzetet 
nyújt páciensének.  

... és a tökéletes illeszkedés 
érdekében újra és újra felvihetô!

Nos, itt az ideje félresöpörni az aggo- 
dalmakat, és tiszta vizet önteni a pohárba.

A GC büszkén mutatja be teljes körû, csúcskategóriás 
alábélelô anyagainak családját, melyek színvonalas 
akril- és szilikontechnológiával készültek, és megoldási 
lehetôségként szolgálnak páciensei minden igényére, 
minden indikációs területen.

Bemutatkozik az elsô “mindent egyben” típusú puha 
alábélelô - a GC által kínált teljes körû klinikai megoldás.

A szakadásokkal 
szembeni fokozott 
ellenállásnak 
köszönhetôen 
kézzel is könnyen 
eltávolítható

Két különbözô
színben kapható: 
élô rózsaszín
és fehér 

Élô rózsaszín Fehér

A rugalmasság változása 4 hét elteltével

GC Tissue 
Conditioner

Bevonat 
nélkül

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Bevo-
nattal

Többi 
termék

Alapvonal 4 hét elteltével

Alapvonal 4 hét elteltével

Puha Kemény

Leggyak-
rabban 
használt 
anyagok

Egyedülálló, szabadalmaztatott GC Tissue 
Conditioner formula

Kötés után azonnal Szájban

Bevonat

A védô bevonat vé- 
delmet nyújt a kopás- 
sal szemben.

A plaszticizáló anyag 
és az alkohol nehezen 
távoznak, de az erôs 
konfiguráció még 
távozásuk esetén is  
fenntartja az állapo- 
tot, és véd az olyan 
anyagok  ellen, melyek  
elôidézhetik a leko- 
pást. 

Plaszticizáló anyag

Alkohol

Tissue Conditioner

Különféle anyagok 
által elôidézett kopás

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Etele út 65.
H - 1119 Budapest
Tel.:  +36.1.205.36.02
Fax.: +36.1.205.36.03
hungary@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
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

1-1 csomag
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk
•   Mûanyag spatula 
•   Gumicsésze a keveréshez  
• Folyadékadagoló fecskendô 
•   Pormérô edény 
•   Ecset No. 7 

GC Reline
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GC Tissue Conditioner
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•  6 univerzális keverôcsôr II, 
 L méret (kék)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  A és B modifikáló 9-9 ml 
•  Finírozó csúcs   
•  Finírozó korong
•   Tartozékok: Ecset no. 7, 

 mûanyag spatula, keverô-
tömb, szivacs, mûanyag 
spatula no. 1, mûanyag tartó
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•   Reline modifikáló, 1-1 csomag, 

egyenként 10 g (9 ml) A és B, 
keverôtömb (no. 15), szivacs

•   Reline finírozó csúcs, 3 db
•   Reline finírozó korong, 12 db 
•   Patron adagoló II, 1 db
•   Univerzális keverôcsôr II, 

L méret (kék), 60 db

Standard csomag  
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag
•   Keverôcsésze
•   Pormérô edény
•   Folyadékmérô edény
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•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag

Forrás:  
JAGGER D C, HARRISON A. Complete dentures: The soft option: An update for general dental practice. 
Br Dent J 1997; 182: 313-317.
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Nyálkahártya-kondicionálás
Mikor?
• Fogsor által okozott trauma vagy fertôzés miatt 
 gyulladt nyálkahártya 
•   Protetikai munkákat megelôzô ellátás után azonnal  
•   Foghúzást követôen azonnal, vagy ideiglenes 

fogsorok tervezésekor
•   Implantációs felépítmények gyógyulási szakaszában

Miért?
•  Hosszantartó puhasága révén az anyag idomul 

a nyálkahártya idôvel végbemenô változásaihoz 

Hogyan?
•  Bélelje alá a fogsort GC Tissue Conditioner-rel 

vagy GC Reline Extra Soft-tal néhány napra vagy 
hétre (a pácienstôl függôen)

•  Ezután - a nyálkahártya állapotától függôen 
- használja a GC Reline Soft vagy GC Reline 
alábélelôket

 Útmutató a GC Reline családhoz,
                                                              mely minden kulcsfontosságú információt tartalmaz

A fogsor felszíne alábé-
lelés elôtt 

Csiszolja meg a széle-
ket és vékonyítsa el az 
alábélelni kívánt terü-
leteket

Bondként használva 
vigye fel a fedôréteget 
(opcionális)

Keverje össze a port és 
a folyadékot

A keverés megkez-
désétôl számított 30 
másodperc elteltével 
applikálja

Helyezze a szájba a fog- 
sort, és tartsa bent 5 
percig

Távolítsa el a szájból Egy éles eszközzel vág-
ja le a felesleget

Tisztítás után vigye fel 
a fedôréteget

A kész fogsor

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel

Puha alábélelés
Mikor?
•   Csontos kidudorodások a maxilláris vagy 

mandibuláris íven
•  Jelentôs alámenôs részek a gerincen
•  Ha a mandibuláris gerinc széle éles
•  Bármilyen esetben, ha megnövelt szívóerô 
 szükséges
•   Implantációs technikáknál a szövet gyógyulási 

szakaszát követôen

Miért?
•  A nagyon vékony és felszívódott mandibuláris 
   gerincek (idôsebb pácienseknél gyakori) feletti 
   nyálkahártya is nagyon vékony, és a kemény 
   fogsoralapok könnyen felsérthetik
• A komolyan felszívódott alsó gerinc a fogsor 
 nyomásának jele lehet - ez a terület puha 
 alábélelést igényel majd 

Hogyan?
•   Bélelje alá a fogsort GC Reline Soft-tal vagy 

GC Tissue Conditioner-rel, és vonja be 
fedôréteggel

Felszívódás és vékony 
nyálkahártya

Az alábélelendô terü-
let vékonyítása

Vigye fel a GC Reline 
Primer-t, majd gyen-
géden szárítsa le

Vigye fel a GC Reline 
(Extra) Soft-ot. A mun-
kaidô 23°C-on 2 perc

Egy spatulával oszlas-
sa el a fogsoron

Helyezze a fogsort 
a szájba, majd funk-
cionálja. Hagyja így 5 
percig

Egy megfelelô eszköz-
zel távolítsa el a feles-
leget

Finírozza GC Reline 
szilikoncsúccsal (max. 
10.000 fordulat/perc)

Az optimális simaság 
eléréséhez applikálja 
a megkevert GC Reline 
Modifier A-t és B mo-
difikálókat 

Alábélelt fogsor

Klinikai eset GC Reline Soft-tal
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Részleges, rendelôben 
alábélelendô fogsor

Érdesítse az alábéle-
lendô területeket

Vigyen fel Bonding 
agent-et a felszínre

Egyenletesen terítse 
szét a keveréket

A keverés megkezdésé-
tôl számított 1 perc el-
teltével helyezze a rész-
leges fogsort a szájba. 
Igazítsa be a széleket. 

Vegye ki a szájból, amikor az anyag elérte a gumiszerû 
állapotot (a keverés megkezdésétôl számított 2 - 2 és 
fél perc elteltével). Távolítsa el a felesleget, majd - még 
mielôtt a hôfejlôdés megkezdôdne - helyezze vissza 
a szájba.

A keverés kezdetétôl 
számított kb. 5 és fél 
perc elteltével vegye ki 
a szájból, és kezdje meg 
a fúróval történô finírozást

Polírozza szilikoncsúcs-
csal

Alábélelt részleges 
fogsor

Kemény alábélelés
Mikor?
•  Olyan páciensek esetében, akik nem akarnak 
 fogsor nélkül maradni, míg az alábélelés 
 a laboratóriumban elkészül 
• Puha alábélelést vagy a nyálkahártya kondi- 
 cionálását követôen, amikor a páciens száj- 
 nyálkahártyája már valóban meggyógyult

Miért?
•   A laza, nyálkahártyán traumát nem okozó 

fogsorok rendelôi ellátása különösen egyszerû
•   A páciens mindössze néhány percent belül kiváló, 

pontos illeszkedéssel kapja vissza eredeti fogsorát 

Hogyan?
• Bélelje alá a teljes vagy részleges fogsort 
 GC Reline-nal 

Klinikai eset GC Reline-nal
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Az alábélelt részleges 
fogsor funkciót és esz-
tétikumot biztosít a gyó- 
gyulási idô alatt

Az implantátum beül-
tetése után nyálkahár-
tya-kondicionálás szük- 
séges

Alábélelendô részle-
ges fogsor

Implantológia
Mikor?
• Részleges fogsoroknál (1-3 tagú), az implantátum 
 beültetése után 
•   Foghúzás utáni ideiglenes pótláskor a gyógyulás 

elôsegítésére az implantátum beültetését megelôzôen 
•   Csontaugmentációt követôen 
•   Implantátum beültetését követôen a teljes fogsor 

alábélelésére 

Miért?
•    A beavatkozás után a protézis jobb rögzülése érdekében 
•   A fájdalom csökkentése azáltal, hogy az okklúzális 

nyomást egyenletesen oszlatja el a nyálkahártya 
fogsorral érintkezô teherviselô területén 

•  Esztétikai céllal, fôként anterior területen 
•   Az implantátum oldalán fellépô erôs nyomás elkerülésére

Hogyan?

1.  Kétlépéses technika süllyesztett implantátumok 
és foghúzás utáni ideiglenes fogsorok esetén 

Elôször kondicionálja a nyálkahártyát GC Tissue Con-
ditioner-rel vagy GC Reline Extra Soft-tal 30-45 perc-
cel a beavatkozás után. Hagyja így 2-3 hétig.
Ezt GC Tissue Conditioner vagy GC Reline Soft puha 
alábélelés kövesse 3 héttôl 1 hónapig terjedô idôtartamra.
GC Reline-nal fejezze be a kezelést.  

2.  Egylépéses technika implantátumok gyógyulási 
csavarjai körül, az íny záródásának elôsegítésére

A beavatkozás után 30-45 perccel kondicionálja 
a nyálkahártyát GC Tissue Conditioner-rel vagy 
GC Reline Extra Soft-tal. Hagyja így 2-3 hétig. 
A kezelés utolsó szakaszában készítsen puha 
alábélelést GC Reline Soft-tal vagy GC Tissue 
Conditioner-rel.

3.  Kis fogatlan poszterior területek ese-
tén lehetôleg ne készítsen kivehetô 
ideiglenes pótlást (feltéve, hogy páci- 
ense is egyetért). Az ilyen eset ideá-
lis puha direkt alábélelésre. 

Ideális esetben nincs szükség a nyál- 
kahártya kondicionálására. Ehe-
lyett 3 hét várakozási idô elteltével 
készítsen direkt alábélelést vala-

milyen puha alábélelô anyaggal, 
pl. GC Reline Soft-tal vagy 
GC Tissue Conditioner-rel. 

3 hét elteltével készítsen 
kemény alábélelést GC 
Reline-nal.

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel



Nyálkahártya-kondicionálás
Mikor?
• Fogsor által okozott trauma vagy fertôzés miatt 
 gyulladt nyálkahártya 
•   Protetikai munkákat megelôzô ellátás után azonnal  
•   Foghúzást követôen azonnal, vagy ideiglenes 

fogsorok tervezésekor
•   Implantációs felépítmények gyógyulási szakaszában

Miért?
•  Hosszantartó puhasága révén az anyag idomul 

a nyálkahártya idôvel végbemenô változásaihoz 

Hogyan?
•  Bélelje alá a fogsort GC Tissue Conditioner-rel 

vagy GC Reline Extra Soft-tal néhány napra vagy 
hétre (a pácienstôl függôen)

•  Ezután - a nyálkahártya állapotától függôen 
- használja a GC Reline Soft vagy GC Reline 
alábélelôket

 Útmutató a GC Reline családhoz,
                                                              mely minden kulcsfontosságú információt tartalmaz

A fogsor felszíne alábé-
lelés elôtt 

Csiszolja meg a széle-
ket és vékonyítsa el az 
alábélelni kívánt terü-
leteket

Bondként használva 
vigye fel a fedôréteget 
(opcionális)

Keverje össze a port és 
a folyadékot

A keverés megkez-
désétôl számított 30 
másodperc elteltével 
applikálja

Helyezze a szájba a fog- 
sort, és tartsa bent 5 
percig

Távolítsa el a szájból Egy éles eszközzel vág-
ja le a felesleget

Tisztítás után vigye fel 
a fedôréteget

A kész fogsor

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel

Puha alábélelés
Mikor?
•   Csontos kidudorodások a maxilláris vagy 

mandibuláris íven
•  Jelentôs alámenôs részek a gerincen
•  Ha a mandibuláris gerinc széle éles
•  Bármilyen esetben, ha megnövelt szívóerô 
 szükséges
•   Implantációs technikáknál a szövet gyógyulási 

szakaszát követôen

Miért?
•  A nagyon vékony és felszívódott mandibuláris 
   gerincek (idôsebb pácienseknél gyakori) feletti 
   nyálkahártya is nagyon vékony, és a kemény 
   fogsoralapok könnyen felsérthetik
• A komolyan felszívódott alsó gerinc a fogsor 
 nyomásának jele lehet - ez a terület puha 
 alábélelést igényel majd 

Hogyan?
•   Bélelje alá a fogsort GC Reline Soft-tal vagy 

GC Tissue Conditioner-rel, és vonja be 
fedôréteggel

Felszívódás és vékony 
nyálkahártya

Az alábélelendô terü-
let vékonyítása

Vigye fel a GC Reline 
Primer-t, majd gyen-
géden szárítsa le

Vigye fel a GC Reline 
(Extra) Soft-ot. A mun-
kaidô 23°C-on 2 perc

Egy spatulával oszlas-
sa el a fogsoron

Helyezze a fogsort 
a szájba, majd funk-
cionálja. Hagyja így 5 
percig

Egy megfelelô eszköz-
zel távolítsa el a feles-
leget

Finírozza GC Reline 
szilikoncsúccsal (max. 
10.000 fordulat/perc)

Az optimális simaság 
eléréséhez applikálja 
a megkevert GC Reline 
Modifier A-t és B mo-
difikálókat 

Alábélelt fogsor

Klinikai eset GC Reline Soft-tal
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Részleges, rendelôben 
alábélelendô fogsor

Érdesítse az alábéle-
lendô területeket

Vigyen fel Bonding 
agent-et a felszínre

Egyenletesen terítse 
szét a keveréket

A keverés megkezdésé-
tôl számított 1 perc el-
teltével helyezze a rész-
leges fogsort a szájba. 
Igazítsa be a széleket. 

Vegye ki a szájból, amikor az anyag elérte a gumiszerû 
állapotot (a keverés megkezdésétôl számított 2 - 2 és 
fél perc elteltével). Távolítsa el a felesleget, majd - még 
mielôtt a hôfejlôdés megkezdôdne - helyezze vissza 
a szájba.

A keverés kezdetétôl 
számított kb. 5 és fél 
perc elteltével vegye ki 
a szájból, és kezdje meg 
a fúróval történô finírozást

Polírozza szilikoncsúcs-
csal

Alábélelt részleges 
fogsor

Kemény alábélelés
Mikor?
•  Olyan páciensek esetében, akik nem akarnak 
 fogsor nélkül maradni, míg az alábélelés 
 a laboratóriumban elkészül 
• Puha alábélelést vagy a nyálkahártya kondi- 
 cionálását követôen, amikor a páciens száj- 
 nyálkahártyája már valóban meggyógyult

Miért?
•   A laza, nyálkahártyán traumát nem okozó 

fogsorok rendelôi ellátása különösen egyszerû
•   A páciens mindössze néhány percent belül kiváló, 

pontos illeszkedéssel kapja vissza eredeti fogsorát 

Hogyan?
• Bélelje alá a teljes vagy részleges fogsort 
 GC Reline-nal 

Klinikai eset GC Reline-nal

GC Reline család
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Az alábélelt részleges 
fogsor funkciót és esz-
tétikumot biztosít a gyó- 
gyulási idô alatt

Az implantátum beül-
tetése után nyálkahár-
tya-kondicionálás szük- 
séges

Alábélelendô részle-
ges fogsor

Implantológia
Mikor?
• Részleges fogsoroknál (1-3 tagú), az implantátum 
 beültetése után 
•   Foghúzás utáni ideiglenes pótláskor a gyógyulás 

elôsegítésére az implantátum beültetését megelôzôen 
•   Csontaugmentációt követôen 
•   Implantátum beültetését követôen a teljes fogsor 

alábélelésére 

Miért?
•    A beavatkozás után a protézis jobb rögzülése érdekében 
•   A fájdalom csökkentése azáltal, hogy az okklúzális 

nyomást egyenletesen oszlatja el a nyálkahártya 
fogsorral érintkezô teherviselô területén 

•  Esztétikai céllal, fôként anterior területen 
•   Az implantátum oldalán fellépô erôs nyomás elkerülésére

Hogyan?

1.  Kétlépéses technika süllyesztett implantátumok 
és foghúzás utáni ideiglenes fogsorok esetén 

Elôször kondicionálja a nyálkahártyát GC Tissue Con-
ditioner-rel vagy GC Reline Extra Soft-tal 30-45 perc-
cel a beavatkozás után. Hagyja így 2-3 hétig.
Ezt GC Tissue Conditioner vagy GC Reline Soft puha 
alábélelés kövesse 3 héttôl 1 hónapig terjedô idôtartamra.
GC Reline-nal fejezze be a kezelést.  

2.  Egylépéses technika implantátumok gyógyulási 
csavarjai körül, az íny záródásának elôsegítésére

A beavatkozás után 30-45 perccel kondicionálja 
a nyálkahártyát GC Tissue Conditioner-rel vagy 
GC Reline Extra Soft-tal. Hagyja így 2-3 hétig. 
A kezelés utolsó szakaszában készítsen puha 
alábélelést GC Reline Soft-tal vagy GC Tissue 
Conditioner-rel.

3.  Kis fogatlan poszterior területek ese-
tén lehetôleg ne készítsen kivehetô 
ideiglenes pótlást (feltéve, hogy páci- 
ense is egyetért). Az ilyen eset ideá-
lis puha direkt alábélelésre. 

Ideális esetben nincs szükség a nyál- 
kahártya kondicionálására. Ehe-
lyett 3 hét várakozási idô elteltével 
készítsen direkt alábélelést vala-

milyen puha alábélelô anyaggal, 
pl. GC Reline Soft-tal vagy 
GC Tissue Conditioner-rel. 

3 hét elteltével készítsen 
kemény alábélelést GC 
Reline-nal.

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel



Nyálkahártya-kondicionálás
Mikor?
• Fogsor által okozott trauma vagy fertôzés miatt 
 gyulladt nyálkahártya 
•   Protetikai munkákat megelôzô ellátás után azonnal  
•   Foghúzást követôen azonnal, vagy ideiglenes 

fogsorok tervezésekor
•   Implantációs felépítmények gyógyulási szakaszában

Miért?
•  Hosszantartó puhasága révén az anyag idomul 

a nyálkahártya idôvel végbemenô változásaihoz 

Hogyan?
•  Bélelje alá a fogsort GC Tissue Conditioner-rel 

vagy GC Reline Extra Soft-tal néhány napra vagy 
hétre (a pácienstôl függôen)

•  Ezután - a nyálkahártya állapotától függôen 
- használja a GC Reline Soft vagy GC Reline 
alábélelôket

 Útmutató a GC Reline családhoz,
                                                              mely minden kulcsfontosságú információt tartalmaz

A fogsor felszíne alábé-
lelés elôtt 

Csiszolja meg a széle-
ket és vékonyítsa el az 
alábélelni kívánt terü-
leteket

Bondként használva 
vigye fel a fedôréteget 
(opcionális)

Keverje össze a port és 
a folyadékot

A keverés megkez-
désétôl számított 30 
másodperc elteltével 
applikálja

Helyezze a szájba a fog- 
sort, és tartsa bent 5 
percig

Távolítsa el a szájból Egy éles eszközzel vág-
ja le a felesleget

Tisztítás után vigye fel 
a fedôréteget

A kész fogsor

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel

Puha alábélelés
Mikor?
•   Csontos kidudorodások a maxilláris vagy 

mandibuláris íven
•  Jelentôs alámenôs részek a gerincen
•  Ha a mandibuláris gerinc széle éles
•  Bármilyen esetben, ha megnövelt szívóerô 
 szükséges
•   Implantációs technikáknál a szövet gyógyulási 

szakaszát követôen

Miért?
•  A nagyon vékony és felszívódott mandibuláris 
   gerincek (idôsebb pácienseknél gyakori) feletti 
   nyálkahártya is nagyon vékony, és a kemény 
   fogsoralapok könnyen felsérthetik
• A komolyan felszívódott alsó gerinc a fogsor 
 nyomásának jele lehet - ez a terület puha 
 alábélelést igényel majd 

Hogyan?
•   Bélelje alá a fogsort GC Reline Soft-tal vagy 

GC Tissue Conditioner-rel, és vonja be 
fedôréteggel

Felszívódás és vékony 
nyálkahártya

Az alábélelendô terü-
let vékonyítása

Vigye fel a GC Reline 
Primer-t, majd gyen-
géden szárítsa le

Vigye fel a GC Reline 
(Extra) Soft-ot. A mun-
kaidô 23°C-on 2 perc

Egy spatulával oszlas-
sa el a fogsoron

Helyezze a fogsort 
a szájba, majd funk-
cionálja. Hagyja így 5 
percig

Egy megfelelô eszköz-
zel távolítsa el a feles-
leget

Finírozza GC Reline 
szilikoncsúccsal (max. 
10.000 fordulat/perc)

Az optimális simaság 
eléréséhez applikálja 
a megkevert GC Reline 
Modifier A-t és B mo-
difikálókat 

Alábélelt fogsor

Klinikai eset GC Reline Soft-tal

D
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Részleges, rendelôben 
alábélelendô fogsor

Érdesítse az alábéle-
lendô területeket

Vigyen fel Bonding 
agent-et a felszínre

Egyenletesen terítse 
szét a keveréket

A keverés megkezdésé-
tôl számított 1 perc el-
teltével helyezze a rész-
leges fogsort a szájba. 
Igazítsa be a széleket. 

Vegye ki a szájból, amikor az anyag elérte a gumiszerû 
állapotot (a keverés megkezdésétôl számított 2 - 2 és 
fél perc elteltével). Távolítsa el a felesleget, majd - még 
mielôtt a hôfejlôdés megkezdôdne - helyezze vissza 
a szájba.

A keverés kezdetétôl 
számított kb. 5 és fél 
perc elteltével vegye ki 
a szájból, és kezdje meg 
a fúróval történô finírozást

Polírozza szilikoncsúcs-
csal

Alábélelt részleges 
fogsor

Kemény alábélelés
Mikor?
•  Olyan páciensek esetében, akik nem akarnak 
 fogsor nélkül maradni, míg az alábélelés 
 a laboratóriumban elkészül 
• Puha alábélelést vagy a nyálkahártya kondi- 
 cionálását követôen, amikor a páciens száj- 
 nyálkahártyája már valóban meggyógyult

Miért?
•   A laza, nyálkahártyán traumát nem okozó 

fogsorok rendelôi ellátása különösen egyszerû
•   A páciens mindössze néhány percent belül kiváló, 

pontos illeszkedéssel kapja vissza eredeti fogsorát 

Hogyan?
• Bélelje alá a teljes vagy részleges fogsort 
 GC Reline-nal 
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Az alábélelt részleges 
fogsor funkciót és esz-
tétikumot biztosít a gyó- 
gyulási idô alatt

Az implantátum beül-
tetése után nyálkahár-
tya-kondicionálás szük- 
séges

Alábélelendô részle-
ges fogsor

Implantológia
Mikor?
• Részleges fogsoroknál (1-3 tagú), az implantátum 
 beültetése után 
•   Foghúzás utáni ideiglenes pótláskor a gyógyulás 

elôsegítésére az implantátum beültetését megelôzôen 
•   Csontaugmentációt követôen 
•   Implantátum beültetését követôen a teljes fogsor 

alábélelésére 

Miért?
•    A beavatkozás után a protézis jobb rögzülése érdekében 
•   A fájdalom csökkentése azáltal, hogy az okklúzális 

nyomást egyenletesen oszlatja el a nyálkahártya 
fogsorral érintkezô teherviselô területén 

•  Esztétikai céllal, fôként anterior területen 
•   Az implantátum oldalán fellépô erôs nyomás elkerülésére

Hogyan?

1.  Kétlépéses technika süllyesztett implantátumok 
és foghúzás utáni ideiglenes fogsorok esetén 

Elôször kondicionálja a nyálkahártyát GC Tissue Con-
ditioner-rel vagy GC Reline Extra Soft-tal 30-45 perc-
cel a beavatkozás után. Hagyja így 2-3 hétig.
Ezt GC Tissue Conditioner vagy GC Reline Soft puha 
alábélelés kövesse 3 héttôl 1 hónapig terjedô idôtartamra.
GC Reline-nal fejezze be a kezelést.  

2.  Egylépéses technika implantátumok gyógyulási 
csavarjai körül, az íny záródásának elôsegítésére

A beavatkozás után 30-45 perccel kondicionálja 
a nyálkahártyát GC Tissue Conditioner-rel vagy 
GC Reline Extra Soft-tal. Hagyja így 2-3 hétig. 
A kezelés utolsó szakaszában készítsen puha 
alábélelést GC Reline Soft-tal vagy GC Tissue 
Conditioner-rel.

3.  Kis fogatlan poszterior területek ese-
tén lehetôleg ne készítsen kivehetô 
ideiglenes pótlást (feltéve, hogy páci- 
ense is egyetért). Az ilyen eset ideá-
lis puha direkt alábélelésre. 

Ideális esetben nincs szükség a nyál- 
kahártya kondicionálására. Ehe-
lyett 3 hét várakozási idô elteltével 
készítsen direkt alábélelést vala-

milyen puha alábélelô anyaggal, 
pl. GC Reline Soft-tal vagy 
GC Tissue Conditioner-rel. 

3 hét elteltével készítsen 
kemény alábélelést GC 
Reline-nal.

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel



Nyálkahártya-kondicionálás
Mikor?
• Fogsor által okozott trauma vagy fertôzés miatt 
 gyulladt nyálkahártya 
•   Protetikai munkákat megelôzô ellátás után azonnal  
•   Foghúzást követôen azonnal, vagy ideiglenes 

fogsorok tervezésekor
•   Implantációs felépítmények gyógyulási szakaszában

Miért?
•  Hosszantartó puhasága révén az anyag idomul 

a nyálkahártya idôvel végbemenô változásaihoz 

Hogyan?
•  Bélelje alá a fogsort GC Tissue Conditioner-rel 

vagy GC Reline Extra Soft-tal néhány napra vagy 
hétre (a pácienstôl függôen)

•  Ezután - a nyálkahártya állapotától függôen 
- használja a GC Reline Soft vagy GC Reline 
alábélelôket

 Útmutató a GC Reline családhoz,
                                                              mely minden kulcsfontosságú információt tartalmaz

A fogsor felszíne alábé-
lelés elôtt 

Csiszolja meg a széle-
ket és vékonyítsa el az 
alábélelni kívánt terü-
leteket

Bondként használva 
vigye fel a fedôréteget 
(opcionális)

Keverje össze a port és 
a folyadékot

A keverés megkez-
désétôl számított 30 
másodperc elteltével 
applikálja

Helyezze a szájba a fog- 
sort, és tartsa bent 5 
percig

Távolítsa el a szájból Egy éles eszközzel vág-
ja le a felesleget

Tisztítás után vigye fel 
a fedôréteget

A kész fogsor

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel

Puha alábélelés
Mikor?
•   Csontos kidudorodások a maxilláris vagy 

mandibuláris íven
•  Jelentôs alámenôs részek a gerincen
•  Ha a mandibuláris gerinc széle éles
•  Bármilyen esetben, ha megnövelt szívóerô 
 szükséges
•   Implantációs technikáknál a szövet gyógyulási 

szakaszát követôen

Miért?
•  A nagyon vékony és felszívódott mandibuláris 
   gerincek (idôsebb pácienseknél gyakori) feletti 
   nyálkahártya is nagyon vékony, és a kemény 
   fogsoralapok könnyen felsérthetik
• A komolyan felszívódott alsó gerinc a fogsor 
 nyomásának jele lehet - ez a terület puha 
 alábélelést igényel majd 

Hogyan?
•   Bélelje alá a fogsort GC Reline Soft-tal vagy 

GC Tissue Conditioner-rel, és vonja be 
fedôréteggel

Felszívódás és vékony 
nyálkahártya

Az alábélelendô terü-
let vékonyítása

Vigye fel a GC Reline 
Primer-t, majd gyen-
géden szárítsa le

Vigye fel a GC Reline 
(Extra) Soft-ot. A mun-
kaidô 23°C-on 2 perc

Egy spatulával oszlas-
sa el a fogsoron

Helyezze a fogsort 
a szájba, majd funk-
cionálja. Hagyja így 5 
percig

Egy megfelelô eszköz-
zel távolítsa el a feles-
leget

Finírozza GC Reline 
szilikoncsúccsal (max. 
10.000 fordulat/perc)

Az optimális simaság 
eléréséhez applikálja 
a megkevert GC Reline 
Modifier A-t és B mo-
difikálókat 

Alábélelt fogsor

Klinikai eset GC Reline Soft-tal
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Részleges, rendelôben 
alábélelendô fogsor

Érdesítse az alábéle-
lendô területeket

Vigyen fel Bonding 
agent-et a felszínre

Egyenletesen terítse 
szét a keveréket

A keverés megkezdésé-
tôl számított 1 perc el-
teltével helyezze a rész-
leges fogsort a szájba. 
Igazítsa be a széleket. 

Vegye ki a szájból, amikor az anyag elérte a gumiszerû 
állapotot (a keverés megkezdésétôl számított 2 - 2 és 
fél perc elteltével). Távolítsa el a felesleget, majd - még 
mielôtt a hôfejlôdés megkezdôdne - helyezze vissza 
a szájba.

A keverés kezdetétôl 
számított kb. 5 és fél 
perc elteltével vegye ki 
a szájból, és kezdje meg 
a fúróval történô finírozást

Polírozza szilikoncsúcs-
csal

Alábélelt részleges 
fogsor

Kemény alábélelés
Mikor?
•  Olyan páciensek esetében, akik nem akarnak 
 fogsor nélkül maradni, míg az alábélelés 
 a laboratóriumban elkészül 
• Puha alábélelést vagy a nyálkahártya kondi- 
 cionálását követôen, amikor a páciens száj- 
 nyálkahártyája már valóban meggyógyult

Miért?
•   A laza, nyálkahártyán traumát nem okozó 

fogsorok rendelôi ellátása különösen egyszerû
•   A páciens mindössze néhány percent belül kiváló, 

pontos illeszkedéssel kapja vissza eredeti fogsorát 

Hogyan?
• Bélelje alá a teljes vagy részleges fogsort 
 GC Reline-nal 

Klinikai eset GC Reline-nal

GC Reline család
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Az alábélelt részleges 
fogsor funkciót és esz-
tétikumot biztosít a gyó- 
gyulási idô alatt

Az implantátum beül-
tetése után nyálkahár-
tya-kondicionálás szük- 
séges

Alábélelendô részle-
ges fogsor

Implantológia
Mikor?
• Részleges fogsoroknál (1-3 tagú), az implantátum 
 beültetése után 
•   Foghúzás utáni ideiglenes pótláskor a gyógyulás 

elôsegítésére az implantátum beültetését megelôzôen 
•   Csontaugmentációt követôen 
•   Implantátum beültetését követôen a teljes fogsor 

alábélelésére 

Miért?
•    A beavatkozás után a protézis jobb rögzülése érdekében 
•   A fájdalom csökkentése azáltal, hogy az okklúzális 

nyomást egyenletesen oszlatja el a nyálkahártya 
fogsorral érintkezô teherviselô területén 

•  Esztétikai céllal, fôként anterior területen 
•   Az implantátum oldalán fellépô erôs nyomás elkerülésére

Hogyan?

1.  Kétlépéses technika süllyesztett implantátumok 
és foghúzás utáni ideiglenes fogsorok esetén 

Elôször kondicionálja a nyálkahártyát GC Tissue Con-
ditioner-rel vagy GC Reline Extra Soft-tal 30-45 perc-
cel a beavatkozás után. Hagyja így 2-3 hétig.
Ezt GC Tissue Conditioner vagy GC Reline Soft puha 
alábélelés kövesse 3 héttôl 1 hónapig terjedô idôtartamra.
GC Reline-nal fejezze be a kezelést.  

2.  Egylépéses technika implantátumok gyógyulási 
csavarjai körül, az íny záródásának elôsegítésére

A beavatkozás után 30-45 perccel kondicionálja 
a nyálkahártyát GC Tissue Conditioner-rel vagy 
GC Reline Extra Soft-tal. Hagyja így 2-3 hétig. 
A kezelés utolsó szakaszában készítsen puha 
alábélelést GC Reline Soft-tal vagy GC Tissue 
Conditioner-rel.

3.  Kis fogatlan poszterior területek ese-
tén lehetôleg ne készítsen kivehetô 
ideiglenes pótlást (feltéve, hogy páci- 
ense is egyetért). Az ilyen eset ideá-
lis puha direkt alábélelésre. 

Ideális esetben nincs szükség a nyál- 
kahártya kondicionálására. Ehe-
lyett 3 hét várakozási idô elteltével 
készítsen direkt alábélelést vala-

milyen puha alábélelô anyaggal, 
pl. GC Reline Soft-tal vagy 
GC Tissue Conditioner-rel. 

3 hét elteltével készítsen 
kemény alábélelést GC 
Reline-nal.

Klinikai eset GC Tissue Conditioner-rel



GC Reline család

GC Reline
A modern, keményen maradó fogsor-alábélelô ...

Az olyan egyszerû problémák, mint pl. egy rosszul illeszkedô fogsor, mely nyálkahártya-traumát nem okoz, egyszerû, 
egylépéses megoldást igényelnek. Pontosan ez az, amit a GC Reline nyújt.

Közelebbrôl:  

•   Metilmetakrilát-mentes - nincs kellemetlen szag, 
kisebb az allergia kockázata

•   Maximum 40°C-os kötési hômérsékletébôl eredôen 
nem irritálja a nyálkahártyát

•  Kivételes konzisztenciája tökéletes anatómiai 
illeszkedést biztosít

•   Hihetetlenül pontos, az eltávolításkor fellépô torzulás 
veszélye pedig minimális

A két rendszer tulajdonságai:  
•   A patronos kiszerelésû vinil polisziloxán anyag közvetlen 

kiadagolása egyszerû  
•   Az anyag felszíne az idô múlásával is sima és tiszta marad 
•   Rendelôben és laboratóriumban történô használatra 

Részletek a GC Reline Extra Soft-ról
•   Különlegesen lágy konzisztenciájának köszönhetôen 

elôsegíti a sebgyógyulást
•   Normalizálja az irritált nyálkahártya állapotát, mielôtt 

új fogsort, alábélelést vagy alapot készítene

Részletek a GC Reline Soft-ról
•  Segít a sorvadási folyamat kompenzálásában
•   Rugalmas: kipárnázza a fogsor és a szájnyálkahártya 

közötti részt, így csillapítja a rágónyomást, és megold- 
ja az anatómiai eredetû problémákat

Sôt, a GC Reline Soft és Extra Soft elônyeit az imp-
lantátumra ültetett fogsorok esetében klinikai tesztek 
is igazolták.

... az idô múlásával is megôrzi 
rugalmasságát, így a tökéletes 
illeszkedés garantált!

... kivételes konzisztenciával a könnyen 
elérhetô tökéletes illeszkedésért!

Azonnal használható, ideiglenes, puha, szilikonbázisú fogsor-alábélelôk ...

Az olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny nyálkahártya, éles vagy csontos alveoláris gerinc, vagy az alámenôs részek fokozott 
figyelmet igényelnek. A GC emiatt kétféle terméket is kínál: a GC Reline Soft-ot és a GC Reline Extra Soft-ot.

GC Reline Soft & GC Reline Extra Soft

•   Páciensei kevesebb idôt tölthetnek a székben, 
mivel a keverés kezdetétôl számított 5½ perc 
elteltével már a finírozást és polírozást végezheti

•   Jó adhézió a fogsor és a GC Reline között
•   Székben történô rendelôi és laboratóriumi 

felhasználásra is alkalmas
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

1-1 csomag
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk
•   Mûanyag spatula 
•   Gumicsésze a keveréshez  
• Folyadékadagoló fecskendô 
•   Pormérô edény 
•   Ecset No. 7 

GC Reline

Utántöltôk 
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk

GC Tissue Conditioner

Intro csomag
•  62 g (48 ml) patronos Soft
 vagy 56 g (48 ml) patronos 
 Extra Soft
•  6 univerzális keverôcsôr II, 
 L méret (kék)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  A és B modifikáló 9-9 ml 
•  Finírozó csúcs   
•  Finírozó korong
•   Tartozékok: Ecset no. 7, 

 mûanyag spatula, keverô-
tömb, szivacs, mûanyag 
spatula no. 1, mûanyag tartó

Utántöltôk
•   62 g (48 ml) Reline Soft patron 
•   56 g (48 ml) Reline Extra Soft 

patron 
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Reline modifikáló, 1-1 csomag, 

egyenként 10 g (9 ml) A és B, 
keverôtömb (no. 15), szivacs

•   Reline finírozó csúcs, 3 db
•   Reline finírozó korong, 12 db 
•   Patron adagoló II, 1 db
•   Univerzális keverôcsôr II, 

L méret (kék), 60 db

Standard csomag  
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag
•   Keverôcsésze
•   Pormérô edény
•   Folyadékmérô edény

Utántöltôk
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag

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

    
 Tökéletes 

  illeszkedés
      a

     felülmúlhatatlan 

    kényelemért  

 Csúcskategóriás fogsor-alábélelô 
termékek a GC-tôl a személyre szabott 

implantációs és kivehetô protetikai 
megoldásokért

Üdvözöljük a GC Reline
termékcsalád világában
Napjainkban könnyû elveszni a piacon fellehetô fogsor-alábélelô anyagok széles válasz-
tékában. Látszólag mind ugyanazokkal a tulajdonságokkal és indikációkkal rendelkeznek 
- valójában azonban mindegyik más. Pedig valójában csak egy egyszerû kérdésre adható 
egyszerû válaszra van szükség: az Ön esetében melyik a megfelelô?

GC Tissue Conditioner
Puha alábélelô, mely hosszabb ideig 
marad tiszta ...

Igazi új generációs, világszínvonalú, puhán maradó 
fogsor-alébélelô, melyet a GC szabadalmaztatott. 
A GC Tissue Conditioner nagyszerû választás, ha hosszú 
ideig puhán és tisztán maradó anyagot keres. A GC 
Tissue Conditioner-t kondicionálásra, puha alábélelésre 
és funkcionális lenyomatvételre is használhatja. 

•  A tökéletes konzisztencia és folyékonyság könnyen 
 applikálhatóvá, kényelmessé és idôtakarékossá teszi 
 - a szájba illesztés mindössze 5 percet vesz igénybe.  

•   Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája és speciális 
bevonata véd az idô során bekövetkezô lekopástól. 
A kiváló felületi simaságnak köszönhetôen óriási 
segítséget nyújt a gyógyuláshoz, és higiéniailag is 
kifogástalan - nincsenek többé kellemetlen szagok!

•   Hosszantartó puhasága mellett képes arra is, hogy 
a nyálkahártya változásaihoz idomuljon, így gyorsítja 
a gyógyulási folyamatot és nagyobb komfortérzetet 
nyújt páciensének.  

... és a tökéletes illeszkedés 
érdekében újra és újra felvihetô!

Nos, itt az ideje félresöpörni az aggo- 
dalmakat, és tiszta vizet önteni a pohárba.

A GC büszkén mutatja be teljes körû, csúcskategóriás 
alábélelô anyagainak családját, melyek színvonalas 
akril- és szilikontechnológiával készültek, és megoldási 
lehetôségként szolgálnak páciensei minden igényére, 
minden indikációs területen.

Bemutatkozik az elsô “mindent egyben” típusú puha 
alábélelô - a GC által kínált teljes körû klinikai megoldás.

A szakadásokkal 
szembeni fokozott 
ellenállásnak 
köszönhetôen 
kézzel is könnyen 
eltávolítható

Két különbözô
színben kapható: 
élô rózsaszín
és fehér 

Élô rózsaszín Fehér

A rugalmasság változása 4 hét elteltével

GC Tissue 
Conditioner

Bevonat 
nélkül

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Bevo-
nattal

Többi 
termék

Alapvonal 4 hét elteltével

Alapvonal 4 hét elteltével

Puha Kemény

Leggyak-
rabban 
használt 
anyagok

Egyedülálló, szabadalmaztatott GC Tissue 
Conditioner formula

Kötés után azonnal Szájban

Bevonat

A védô bevonat vé- 
delmet nyújt a kopás- 
sal szemben.

A plaszticizáló anyag 
és az alkohol nehezen 
távoznak, de az erôs 
konfiguráció még 
távozásuk esetén is  
fenntartja az állapo- 
tot, és véd az olyan 
anyagok  ellen, melyek  
elôidézhetik a leko- 
pást. 

Plaszticizáló anyag

Alkohol

Tissue Conditioner

Különféle anyagok 
által elôidézett kopás

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Etele út 65.
H - 1119 Budapest
Tel.:  +36.1.205.36.02
Fax.: +36.1.205.36.03
hungary@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



GC Reline család

GC Reline
A modern, keményen maradó fogsor-alábélelô ...

Az olyan egyszerû problémák, mint pl. egy rosszul illeszkedô fogsor, mely nyálkahártya-traumát nem okoz, egyszerû, 
egylépéses megoldást igényelnek. Pontosan ez az, amit a GC Reline nyújt.

Közelebbrôl:  

•   Metilmetakrilát-mentes - nincs kellemetlen szag, 
kisebb az allergia kockázata

•   Maximum 40°C-os kötési hômérsékletébôl eredôen 
nem irritálja a nyálkahártyát

•  Kivételes konzisztenciája tökéletes anatómiai 
illeszkedést biztosít

•   Hihetetlenül pontos, az eltávolításkor fellépô torzulás 
veszélye pedig minimális

A két rendszer tulajdonságai:  
•   A patronos kiszerelésû vinil polisziloxán anyag közvetlen 

kiadagolása egyszerû  
•   Az anyag felszíne az idô múlásával is sima és tiszta marad 
•   Rendelôben és laboratóriumban történô használatra 

Részletek a GC Reline Extra Soft-ról
•   Különlegesen lágy konzisztenciájának köszönhetôen 

elôsegíti a sebgyógyulást
•   Normalizálja az irritált nyálkahártya állapotát, mielôtt 

új fogsort, alábélelést vagy alapot készítene

Részletek a GC Reline Soft-ról
•  Segít a sorvadási folyamat kompenzálásában
•   Rugalmas: kipárnázza a fogsor és a szájnyálkahártya 

közötti részt, így csillapítja a rágónyomást, és megold- 
ja az anatómiai eredetû problémákat

Sôt, a GC Reline Soft és Extra Soft elônyeit az imp-
lantátumra ültetett fogsorok esetében klinikai tesztek 
is igazolták.

... az idô múlásával is megôrzi 
rugalmasságát, így a tökéletes 
illeszkedés garantált!

... kivételes konzisztenciával a könnyen 
elérhetô tökéletes illeszkedésért!

Azonnal használható, ideiglenes, puha, szilikonbázisú fogsor-alábélelôk ...

Az olyan klasszikus indikációk, mint az érzékeny nyálkahártya, éles vagy csontos alveoláris gerinc, vagy az alámenôs részek fokozott 
figyelmet igényelnek. A GC emiatt kétféle terméket is kínál: a GC Reline Soft-ot és a GC Reline Extra Soft-ot.

GC Reline Soft & GC Reline Extra Soft

•   Páciensei kevesebb idôt tölthetnek a székben, 
mivel a keverés kezdetétôl számított 5½ perc 
elteltével már a finírozást és polírozást végezheti

•   Jó adhézió a fogsor és a GC Reline között
•   Székben történô rendelôi és laboratóriumi 

felhasználásra is alkalmas
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GC Reline Extra Soft & GC Reline Soft

1-1 csomag
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk
•   Mûanyag spatula 
•   Gumicsésze a keveréshez  
• Folyadékadagoló fecskendô 
•   Pormérô edény 
•   Ecset No. 7 

GC Reline

Utántöltôk 
•  90 g por 
•   90 g (101 ml) folyadék
•   15 ml lakk

GC Tissue Conditioner

Intro csomag
•  62 g (48 ml) patronos Soft
 vagy 56 g (48 ml) patronos 
 Extra Soft
•  6 univerzális keverôcsôr II, 
 L méret (kék)
•  12 g (13 ml) Reline Primer
•  A és B modifikáló 9-9 ml 
•  Finírozó csúcs   
•  Finírozó korong
•   Tartozékok: Ecset no. 7, 

 mûanyag spatula, keverô-
tömb, szivacs, mûanyag 
spatula no. 1, mûanyag tartó

Utántöltôk
•   62 g (48 ml) Reline Soft patron 
•   56 g (48 ml) Reline Extra Soft 

patron 
•   12 g (13 ml) Reline Primer 
•   Reline modifikáló, 1-1 csomag, 

egyenként 10 g (9 ml) A és B, 
keverôtömb (no. 15), szivacs

•   Reline finírozó csúcs, 3 db
•   Reline finírozó korong, 12 db 
•   Patron adagoló II, 1 db
•   Univerzális keverôcsôr II, 

L méret (kék), 60 db

Standard csomag  
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag
•   Keverôcsésze
•   Pormérô edény
•   Folyadékmérô edény

Utántöltôk
•   80 g por
•   50 ml (50 g) folyadék 
•   15 g bondanyag

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

    
 Tökéletes 

  illeszkedés
      a

     felülmúlhatatlan 

    kényelemért  

 Csúcskategóriás fogsor-alábélelô 
termékek a GC-tôl a személyre szabott 

implantációs és kivehetô protetikai 
megoldásokért

Üdvözöljük a GC Reline
termékcsalád világában
Napjainkban könnyû elveszni a piacon fellehetô fogsor-alábélelô anyagok széles válasz-
tékában. Látszólag mind ugyanazokkal a tulajdonságokkal és indikációkkal rendelkeznek 
- valójában azonban mindegyik más. Pedig valójában csak egy egyszerû kérdésre adható 
egyszerû válaszra van szükség: az Ön esetében melyik a megfelelô?

GC Tissue Conditioner
Puha alábélelô, mely hosszabb ideig 
marad tiszta ...

Igazi új generációs, világszínvonalú, puhán maradó 
fogsor-alébélelô, melyet a GC szabadalmaztatott. 
A GC Tissue Conditioner nagyszerû választás, ha hosszú 
ideig puhán és tisztán maradó anyagot keres. A GC 
Tissue Conditioner-t kondicionálásra, puha alábélelésre 
és funkcionális lenyomatvételre is használhatja. 

•  A tökéletes konzisztencia és folyékonyság könnyen 
 applikálhatóvá, kényelmessé és idôtakarékossá teszi 
 - a szájba illesztés mindössze 5 percet vesz igénybe.  

•   Egyedülálló, szabadalmaztatott formulája és speciális 
bevonata véd az idô során bekövetkezô lekopástól. 
A kiváló felületi simaságnak köszönhetôen óriási 
segítséget nyújt a gyógyuláshoz, és higiéniailag is 
kifogástalan - nincsenek többé kellemetlen szagok!

•   Hosszantartó puhasága mellett képes arra is, hogy 
a nyálkahártya változásaihoz idomuljon, így gyorsítja 
a gyógyulási folyamatot és nagyobb komfortérzetet 
nyújt páciensének.  

... és a tökéletes illeszkedés 
érdekében újra és újra felvihetô!

Nos, itt az ideje félresöpörni az aggo- 
dalmakat, és tiszta vizet önteni a pohárba.

A GC büszkén mutatja be teljes körû, csúcskategóriás 
alábélelô anyagainak családját, melyek színvonalas 
akril- és szilikontechnológiával készültek, és megoldási 
lehetôségként szolgálnak páciensei minden igényére, 
minden indikációs területen.

Bemutatkozik az elsô “mindent egyben” típusú puha 
alábélelô - a GC által kínált teljes körû klinikai megoldás.

A szakadásokkal 
szembeni fokozott 
ellenállásnak 
köszönhetôen 
kézzel is könnyen 
eltávolítható

Két különbözô
színben kapható: 
élô rózsaszín
és fehér 

Élô rózsaszín Fehér

A rugalmasság változása 4 hét elteltével

GC Tissue 
Conditioner

Bevonat 
nélkül

11,0%

7,7%

0 10 20 30 (%)

28,7%

Bevo-
nattal

Többi 
termék

Alapvonal 4 hét elteltével

Alapvonal 4 hét elteltével

Puha Kemény

Leggyak-
rabban 
használt 
anyagok

Egyedülálló, szabadalmaztatott GC Tissue 
Conditioner formula

Kötés után azonnal Szájban

Bevonat

A védô bevonat vé- 
delmet nyújt a kopás- 
sal szemben.

A plaszticizáló anyag 
és az alkohol nehezen 
távoznak, de az erôs 
konfiguráció még 
távozásuk esetén is  
fenntartja az állapo- 
tot, és véd az olyan 
anyagok  ellen, melyek  
elôidézhetik a leko- 
pást. 

Plaszticizáló anyag

Alkohol

Tissue Conditioner

Különféle anyagok 
által elôidézett kopás

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Etele út 65.
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Tel.:  +36.1.205.36.02
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www.eeo.gceurope.com
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B - 3001 Leuven
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