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Матеріал Акрилова пластмаса A-силікон A-силікон Акрилова пластмаса
(Не містить MMA)

Показання

• Точки надмірного тиску
• Під час імплантологічного

лікування
• М’яке перебазування
• Відновлення тканин після

травм, операцій
• Функціональні відбитки

• Тонувальний матеріал
для тканин

• Чутлива слизова 
оболонка

• Точки надмірного тиску
• Нормалізація 

подразнених тканин

• Під час імплантологічного
лікування

• Точки надмірного тиску
• Поява піднутрень

у кістковій тканині
• Знеболення та

підвищення комфорту
• Довгострокове перебазу-

вання у випадку відсутно-
сті підтримуючої тканини 

• Довгострокове 
перебазування

• Для неточних протезів,
але без травм тканини

• Фінальний етап після
попереднього лікування
з матеріалами для 
м’якого перебазування 
та/або кондиціонерами 
для тканин

Час в 
ротовій 

порожнині
Дні/тижні/місяці Дні/тижні Тижні/місяці Місяці/роки

RelineTM II Soft & RelineTM II Extra Soft
Точність і комфорт для активного життя

Доступні набори reline II Soft та Extra Soft
Intro Kit
010260 GC reline ii soft intro Kit: eeP

1x GC RELINE II Soft Картридж
1x GC RELINE II Праймер (Primer for Resin)
1x GC RELINE II Головка для обробки 
     (Point for Trimming);
1x GC RELINE II Полірувальний Диск 
     (Wheel for Finishing);
1x GC RELINE II Розчинник (Remover for Resin)

010263 GC reline ii extra soft intro Kit: eeP
1x GC RELINE II Extra Soft Картридж
1x GC RELINE II Праймер (Primer for Resin)
1x GC RELINE II Головка для обробки 
     (Point for Trimming);
1x GC RELINE II Полірувальний Диск 
     (Wheel for Finishing);
1x GC RELINE II Розчинник (Remover for Resin)

Додатково
010266 GC RELINE II Soft Картридж, 48 ml EEP
010269 GC RELINE II Extra Soft Картридж, 48 ml EEP
010273 GC RELINE II Primer for Resin, 10 ml
010271 GC RELINE II Finishing Material

(Модифікатор), 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 Аплікатор x 6

Відкрийте для себе всю лінійку матеріалів для перебазування від GC

Точність і комфорт 
для активного життя

RELINE™ II Soft & 
RELINE™ II Extra Soft 

від GC

Силіконові матеріали для 
м’якого перебазування в 

картриджах
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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 Ukraine 
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11 
Тел.: (044) 463.62.66 
ukraine@eeo.gceurope.com 
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб’ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній “КРІСТАР”
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua



Від екстрам’якості до еластичності: 
обирайте продукт, що якнайкраще відповідає даній клінічній ситуації

GC reline™ ii extra soft має твердість 32 (шкала Shore A), що робить його дуже м’яким 
матеріалом. Він особливо корисний, якщо необхідно нормалізувати подразнені тканини 
та підтримати їх заживлення після видалення зубів або імплантації. Він не потребує 
заміни протягом днів або місяців.

GC reline™ ii soft зі своєю твердістю 48 (шкала Shore A) зберігає еластичність 
з плином часу і, багато в чому як поглинач навантажень, розподіляє їхній тиск 
у випадку анатомічних проблем. Також він ідеально підходить для перебазування 
протезів з опорою на імплантати після стадії заживлення. Він не потребує заміни 
протягом тижнів або місяців.

           Точність, функціональність      і комфорт         
                            для збереження      посмішки за будь-яких умов

В результаті подразнення, видалення зубів або встановлення імплантів м’які та тверді тканини 
можуть зазнавати змін, що викликає необхідність в адаптації базису знімного протеза до 
нових локальних умов.
Сьогодні люди похилого віку можуть дозволити собі довше залишатися здоровими та активними, 
вони хочуть продовжувати усміхатись, спілкуватись і насолоджуватись смачною їжею весь час, 
навіть коли вони носять знімний протез. 

Reline II Soft та Extra Soft від GC створюють м’який шар між протезом і слизовою оболонкою 
ротової порожнини, який сприяє заживленню, зберігає комфорт та функціональність, і 
тримається від декількох тижнів до декількох місяців.

Зручна у використанні 
силіконова прокладка 
в картриджі 

Ідеальна в’язкість матеріалу 
дозволяє йому витікати під 
тиском, забезпечуючи чудову 
адаптацію до усіх анатомічних 
особливостей.

Матеріал дозволяє підвищити 
ефективність видалення 
надлишків, що полегшує 
фінальне полірування 
прилеглих поверхонь.

Довготривалий 
комфорт і м’який 
рельєф базису для 
ваших пацієнтів

Завдяки Reline II, який 
не нагрівається під час 
затвердіння, ваші пацієнти 
відчуватимуть менше 
дискомфорту.

Вдосконалені характеристики 
матеріалу дозволяють йому 
зберігати гладкість і відсутність 
присмаку, а також забезпечують 
еластичність та стійкість до 
деформацій протягом тижнів 
або навіть місяців.
Результат? Надійне і зручне 
рішення для ваших пацієнтів.

Міцна адгезія зі 
збереженням адап-
тивності та легкості 
обслуговування

Вдосконалений склад GC reline ii 
Primer for resin забезпечує 
міцний зв’язок до базису про- 
тезу на більш тривалий період. 
Проте, висока адгезія не позба- 
вляє матеріал еластичності. 

Матеріал можна додавати 
через 3 місяці після першого 
нанесення для адаптації до нових 
змін слизової оболонки і кістки. 
Новий GC reline ii remover for 
resin дозволяє дуже швидко 
видаляти та замінювати шар 
перебазування.

Фотографії люб’язно надані доктором Д. Гарсіа-Баєза, Іспанія

GC reline ii  
remover  
for resin

GC reline ii 
Primer  

for resin

Початковий вигляд знімного 
протезу, що підлягає коригуванню, 

зі встановленими 4 імплантами.

Очистіть область перебазування 
та загрубіть поверхню.

Нанесіть GC RELINE II Primer 
на поверхню для перебазування. 

Обережно висушіть повітрям.

Зручна подача з картриджу. Нанесіть GC RELINE II (Extra) Soft. 
Робочий час 2’00”.

Введіть протез в ротову 
порожнину. Пацієнт закусує 

протез на 5’00”.

Видаліть надлишки скальпелем 
або ножицями. Обробіть GC 

RELINE II POINT FOR TRIMMING.

Відшліфуйте полірувальним 
диском GC RELINE II WHEEL FOR 

FINISHING.

Протез після перебазування.
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Ефективніша фінальна 
обробка завдяки покращеним 
характеристикам матеріалу

Захист границь прилягання 
базису та перебазування 
мономером Reline II

Полегшені маніпуляції та обробка протягом усієї процедури

Фотографії люб’язно надані доктором Д. Сєйфертом, Хорватія

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


