
GC Tissue 
CondiTioner

GC reline ii 
extra soft

GC reline ii 
soft

GC reline P/l 

anyag akrilát rezin A-szilikon A-szilikon
akrilát rezin 

(MMA-mentes)

indikáció

•	 felfekvési	pontok
•	 implantációs	kezelés	

alatt
•	 puha	alábélalés
•	 nyálkahártya	kondi-
cionálás	traumát	/	
műtétet	követően

•	 funkcionális	lenyomat

•	 nyálkahártya	alakítás
•	 érzékeny	nyálkahártya
•	 felfekvési	pontok
•	 irritált	szövet																	

normalizálása

•	 implantációs	esetek
•	 felfekvési	pontok
•	 csontos	alámenős	
részek

•	 fájdalom	csokkentése,	
komfort	növelése

•	 hosszan	tartó	
alábélelés	hiányzó	
támasztószövet	esetén

•	 hosszú	távú	alábélelés
•	 rosszul	illeszkedő,	
nyálkahártya	trauma	
nélküli	fogsorok

•	 az	utolsó	lépés	a	puhán	
maradó	alábélelő	/	
nyálkahártya	kondi-
cionáló	kezeléseket	
követően

idő a 
szájban

napok/hetek/hónapok napok/hetek hetek/hónapok 	hónapok/évek

RelineTM	II	Soft	és	RelineTM	II	Extra	Soft
Illeszkedés	és	kénylem az aktív	élethez

GC reline II Soft és Extra Soft elérhető kiszerelései

intro Kit

010260 GC reline ii soft intro Kit: eeO
	 1x	GC	RELINE	II	Soft	Cartridge
	 1x	GC	RELINE	II	Primer	for	Resin
	 1x	GC	RELINE	II	Point	for	Trimming
	 1x	GC	RELINE	II	Wheel	for	finishing
	 1x	GC	RELINE	II	Remover	for	Resin

010263 GC reline ii extra soft intro Kit: eeO
	 1x	GC	RELINE	II	Extra	Soft	Cartridge
	 1x	GC	RELINE	II	Primer	for	Resin
	 1x	GC	RELINE	II	Point	for	Trimming
	 1x	GC	RELINE	II	Wheel	for	finishing
	 1x	GC	RELINE	II	Remover	for	Resin

Utántöltők

010266	 GC	RELINE	II	Soft	Cartridge,	48	ml	EEO
010269	 GC	RELINE	II	Extra	Soft	Cartridge,	48	ml	EEO
010273	 GC	RELINE	II	Primer	for	Resin,	10	ml
010271	 GC	RELINE	II	Finishing	Material	(Modifier),	
	 1-1	Pack,	2x	9	ml
010275	 GC	RELINE	II	Remover	for	Resin,	5,5	ml	
010277	 GC	RELINE	II	Point	for	Trimming	x	3,	
010280	 GC	RELINE	II	Wheel	for	Finishing	x	12,	
010283	 GC	RELINE	II	Disposable	Brush	x	6

Ismerkedjen meg a GC alábélelő anyagainak széles palettájával

Illeszkedés	és	kényelem
                   az aktív	élethez

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	Hungary
Fazekas	u.	29-31.
HU	-	1027	Budapest
Tel.		+36.1.204.0400
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com
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GC RelineTM	II	Soft	
és	GC	RELINETM ii 

Extra	Soft

Puhán	maradó

szilikon	alábélelő	anyag

patronos	kiszerelésben



GC reline™ ii soft és
 GC reline™ ii extra soft

A	rezilienciától	az	elaszticitásig:	 
válasszon	a	klinikai	szituációnak	megfelelően

A	 maga	 Shore	 A	 32	 keménységének	 köszönhetően,	 a	 GC reline™ ii extra soft	 egy	
reziliens	 anyag.	 Különösképpen	 nagy	 segítség	 az	 irritált	 szövet	 normalizálásához, valamint	
támasztószövetek gyógyulásához	extrakciót	vagy	implantációt	követően.	Szájban	maradhat	
napokig vagy hetekig.

Shore	A	48	keménységgel,	a	GC reline™ ii soft elasztikus	marad	az	idővel,	és	mint egy 
párna, eloszlatja a rágónyomást anatómiai	problémák	esetén.	 Ideális	 implantátumokon-
rögzülő fogsorok alábéleleésére	a	gyógyulási	szakaszt	követően.	Szájban	maradhat	hetekig 
vagy hónapokig.

		Illeszkedés,	funkció	és	kényelem
																							mellyel	mosolyoghat							minden	körülmények	között
Irritáció,	extrakció	vagy	egy	implantátum	behelyezése,	mind	a	kemény	és	lágyszövetek	változásával	jár,	
így elengedhetetlenné válik a fogsor hozzáigazítása ehhez az új állapothoz.
Mivel	az	idős	páciensek	egyre	egészségesebbek	és	aktívabbak	napjainkban,	ezért	szeretnének	továbbra	
is		mosolyogni,	beszélni	és	élvezni	az	étkezést	minden	alkalommal,	még	fogsor	viselése	esetében	is.	

A GC reline ii soft és extra soft	tervezésekor	a	cél	az	volt,	hogy	egy	vékony	réteget	képezzen	a	fogsor	
és	a	mucosa	közt,	mely	segíti a gyógyulást, fenntartja a kényelmes viselést és funkciót	heteken	át	
akár	néhány	hónapig	is.

Egy	könnyen	
applikálható	szilikon	
alábélelő	patronos	
kiszerelésben

Az	anyag	ideális viszkozitásának 
köszönhetően	folyékonnyá válik 
nyomás hatására, így szépen 
adaptálható az	összes	anatómia	
részlethez.	

Továbbfejlesztett trimmelhető-
ségének köszönhetően	a	szélek	
kiváló	finírozása	most	még	
könnyebbé	vált.	

Hosszan	tartó	
kényelem	és	
megkönnyebbülés	
pácienseinek

A Reline	II	alkalmazásakor,	a	
hőmérséklet	nem	emelkedik	a	
kötés	alatt,	így	sokkal	
kényelmesebb	páciensének.	

Az	anyag	sima és szagtalan marad 
valamint	megtartja	dimenziolnális 
stabilitását és rugalmasságát 
hetekig	akár	hónapokig.
Az	eredmény?
Egy	tartós és kényelmes  
megoldás	a	fogsort	viselő	
pácienseknek.

Erős	adhézió,	 	 	
mégis	egyszerű	
kezelés	és	 	
igazítás

A GC reline ii Primer for resin 
fejlett	összetétele	erős adhéziót 
biztosít a fogsorhoz	hosszú	
időre.	Ennek	az	erős	adhéziónak	
az	ellenére	nem	válik	kevésbé		
rugalmassá.	

Az	első	applikálást	követő	3 
hónapon belül hozzáadható 
anyag utólagosan ezzel	követve	a	
mucosa	és	a	csont	változásait.	Az	
új	GC reline II Remover for 
resin	lehetővé	teszi	az	alábélelés	
eltávolítását	és	gyors	cseréjét.

Képek Dr D. Garcia-Baeza, Spanyolország jóvoltából

GC reline ii  
Remover  
for resin

GC reline ii 
Primer  

for resin

Az	alábélelendő	fogsor
	implantátum	behelyezését	

követően

Tehermentesítse	az	
alábélelendő	területet	és	
érdesítse	át	a	felszínt

Applikáljon	GC	RELINE	II	Primer	
anyagot	a	felszínre,	enyhén	
szárítsa	meg	levegővel

Könnyen	használható
patronos	kiszerelés

Applikálja	GC	RELINE	II	(Extra)	
Soft	anyagot,	a	munkaidő	2	perc

Helyezze	a	fogsort	a	szájba	és	
funkcionálja,

hagyja	a	szájban		5	percig

Távolítsa	ela	felesleget	egy	szike	
vagy	olló	segítségével,	igazítsa	

a GC Reline ii POinT fOR 
TRiMMinG használatával

Finírozza	a	GC	RELINE	II	
wheel fOR finishinG 

használatával

Az	alábélelt	fogsor
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Kedvezőbben	trimmelhető,	így	
jobban	kialakítható	a	széli	zárása

A	szélek	védelme	a	Reline	II
Finishing	Material	alkalamzásával

Egyszerű	applikáció	és	kezelés	az	egész	eljárás	alatt

Képek Dr. D. Seifert, Horvátország jóvoltából


