
Pasvorm en comfort 
voor een actief leven!

RELINETM II Soft  
& RELINETM II Extra 

Soft van GC

Zacht siliconen  

reliningmateriaal in cartridge



             Pasvorm, comfort en functie          
                                      voor een glimlach       onder alle omstandigheden
Veel van uw patiënten leven langer dan ooit tevoren en hebben ook een actiever leven. Zij willen 
onbezorgd kunnen glimlachen, comfortabel praten en van hun eten genieten op elke leeftijd, ook als 
ze een prothese dragen. Protheses leiden tot irritatie en extractie, plaatsing van implantaten tot 
veranderingen in zachte en harde weefsels.

Reline II Soft en Extra Soft van GC passen zich efficiënt aan deze nieuwe omstandigheden aan, want 
ze vormen een zachte laag tussen de prothese en de slijmvliezen. Dit ondersteunt de genezing en 
zorgt voor comfort. Daarnaast werkt het weken, zelfs tot enkele maanden lang.

Een gemakkelijk aan te 
brengen siliconen liner 
in cartridge

De ideale viscositeit van het 
materiaal maakt het vloeiend  
onder druk, zodat het precies de 
anatomische details volgt.

Door de verbeterde trimmogelijkheid  
is de eindafwerking van de randen  
nu nog gemakkelijker.

Duurzaam comfort en 
aangename verlichting 
voor uw patiënten

Met Reline II loopt de temperatuur 
niet op tijdens het uitharden, wat 
comfortabeler is voor uw patiënten. 

Het materiaal blijft glad en geurloos 
en behoudt zijn dimensionale 
stabiliteit en elasticiteit weken of 
maanden lang. Het resultaat? Een 
duurzame en praktische oplossing 
voor prothesepatiënten. 

Sterke hechting,  
maar gemakkelijk te 
onderhouden en  
aan te passen

De verbeterde samenstelling van GC 
Reline II Primer voor kunsthars biedt 
sterke hechting aan de prothese 
gedurende een langere tijd. Toch 
maakt deze sterke hechting het 
materiaal niet minder flexibel.

U kunt materiaal toevoegen binnen 
3 maanden na de eerste applicatie, 
met het oog op veranderingen in de 
slijmvliezen en het bot. Dankzij de 
nieuwe Reline II Remover voor 
kunst hars kan de relinerlaag bijzonder 
snel worden verwijderd en vervangen.

Afbeeldingen met dank aan dr. Garcia-Baeza, Spanje

GC RELINE II  
Remover  

voor kunsthars

GC RELINE II 
Primer  

voor kunsthars

De randen kunnen verder worden 
beschermd met Reline II afwerkings-
materiaal

Bescherming van de randen met 
Reline II afwerkingsmateriaal

Dr Seifert, Kroatië



GC RELINE™ II Soft 
& GC RELINE™ II Extra Soft

Van veerkracht tot elasticiteit:  
kies het product dat het best past bij de klinische situatie 

Met een hardheid van 32 (Shore A) is GC RELINE II Extra Soft een veerkrachtig materiaal. Het is met name 
nuttig voor het normaliseren van geïrriteerd weefsel en het ondersteunen van de weefselgenezing  
na de extractie of na het plaatsen van implantaten. Het kan dagen of weken lang op zijn plaats blijven 
zitten.

Met een Shore A-hardheid van 48 behoudt GC RELINE II Soft zijn elasticiteit in de loop der tijd  
en verdeelt het net als een schokdemper de druk bij anatomische problemen. Het is ook ideaal voor 
de relining van implantaat ondersteunde prothesen na de genezingsfase. Het kan weken of maanden 
lang op zijn plaats blijven zitten.

             Pasvorm, comfort en functie          
                                      voor een glimlach       onder alle omstandigheden

Eerste prothese die moet worden 
gerelined, als gevolg van het 

aanbrengen van 4 implantaten.

Beslijp het gebied dat moet worden 
gerelined en ruw het oppervlak op. 

Breng GC RELINE II PRIMER aan op het 
gebied dat gerelined moet worden. 

Droog voorzichtig met lucht.

Gemakkelijke levering met cartridge. Breng GC RELINE II (Extra) Soft aan. De 
verwerkingstijd is 2’00”. 

Plaats de prothese in de mond 
en laat de patiënt de functionele 

mondbewegingen maken. Laat op zijn 
plaats gedurende 5’00”. 

Verwijder de overmaat met een scalpel 
of schaar. Trim met GC RELINE II 

AFWERKPUNT.

Werk af met GC RELINE II 
POLIJSTWIEL.

Gerelinede prothese. 
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Eenvoudige applicatie en verwerking gedurende de hele procedure



RELINETM II Soft & RELINETM II Extra Soft
Pasvorm en comfort voor een actief leven
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GC TISSUE CONDITIONER
GC RELINE II 

Extra Soft
GC RELINE II 

Soft
GC RELINE P/L 

Materiaal Acrylhars A-siliconen A-siliconen
Acrylhars  

(vrij van MMA)

Indicaties

• Drukplaatsen
• Tijdens implantatie-

procedures
• Zachte relining
• Weefselherstel na trauma/

chirurgie
• Functionele afdrukken

• Weefselharmoniërend  
materiaal

• Gevoelige slijmvliezen
• Drukplaatsen
• Normaliseren van geïrri-

teerde weefsels

• Implantatieprocedures
• Drukplaatsen
• Benige ondersnijdingen
• Pijnreductie en comfort-

verbetering
• Duurzame relining bij 

afwezigheid van onder-
steunend weefsel 

• Relining voor de lange 
duur

• Niet-passende prothesen 
zonder weefseltrauma

• Laatste stap na voor-
behandeling met zachte 
reliningmaterialen en/of 
tissue conditioners

Tijd in de 
mond

Dagen/weken/maand Dagen/weken Weken/maanden Maanden/jaren

Verkrijgbare verpakkingen van Reline II Soft en Extra Soft

Introductiekit 

010259 GC RELINE II Cartridge Soft: 
 1x GC RELINE II Primer voor kunsthars
 1x GC RELINE II Afwerkpunt
 1x GC RELINE II Polijstwiel
 1x GC RELINE II Remover voor kunsthars
 Toebehoren

010262 GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:
 1x GC RELINE II Extra Soft Cartridge
 1x GC RELINE II Primer voor kunsthars
 1x GC RELINE II Afwerkpunt
 1x GC RELINE II Polijstwiel
 1x GC RELINE II Remover voor kunsthars

Refills

010265 GC RELINE II Soft Cartridge, 48 ml
010268 GC RELINE II Extra Soft Cartridge, 48 ml
010273 GC RELINE II Primer voor kunsthars, 10 ml
010271 GC RELINE II Afwerkingsmateriaal (Modifier), 
 1-1 verpakking, 2x 9ml
010275 GC RELINE II Remover voor kunstharsen, 5,5ml 
010277 GC RELINE II Afwerkpunt x 3
010280 GC RELINE II Polijstwiel x 12
010283 GC RELINE II Penseel voor eenmalig gebruik x 6

Ontdek de complete GC Reline-family

GC EUROPE N.V.
Head Office
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