
Bekväm passform
för ett aktivt liv!

RELINETM II Soft & 
RELINETM II Extra Soft 

från GC

Mjukt silikonbaserat  

rebaseringsmaterial  

för direktteknik



Bekväm passform och funktion 
                           som får patienten             att le varje dag
Dagens patienter lever ett längre och mer aktivt liv än tidigare. De vill kunna le obehindrat, prata utan 
besvär och njuta av god mat oavsett ålder trots att de bär protes. Proteser, irritationer, tandextraktio-
ner och implantat leder ovillkorligen till förändringar i tandens mjuk- och hårdvävnad.

Reline II Soft och Extra Soft från GC skapar ett mjukt skikt mellan protesen och mukosan vilket gör att 
protesen effektivt anpassas till nya lokala förhållanden. Detta underlättar läkning med bibehållen 
komfort och funktion i flera veckor och till och med upp till många månader.

Lättapplicerad silikon-
liner för direktteknik

Materialets viskositet gör att det 
flyter ut väl under tryck och formas 
perfekt till alla anatomiska detaljer. 
Eftersom materialet är lätt att 
trimma underlättas den sista 
finisheringen av kantanslutningarna 
ytterligare. 

Långvarig komfort  
och lindring för dina  
patienter

Med Reline II sker ingen värmeste-
gring under stelning vilket ger en 
behagligare upplevelse för patienten. 
Materialet bibehåller sina mjuka och 
luktfria egenskaper och även sin 
stabilitet och elasticitet i flera 
veckor eller till och med månader. 
Resultatet? En hållbar och enkel 
lösning för protespatienter. 

Stark vidhäftning men 
ändå enkelt att hantera

Den vidareutvecklade sammansätt-
ningen av GC Reline II Primer för 
akrylat ger stark vidhäftning till 
protesen som håller längre. Den 
utmärkta vidhäftningen gör dock inte 
materialet mindre flexibelt.

Du kan addera material och göra 
anpassningar till följd av förändringar 
i mukosa och tandben upp till tre 
månader efter den första applicering-
en. Och med nya Reline II Borttag-
ningsmedel går det väldigt snabbt 
att avlägsna rebaseringsskiktet och 
ersätta det med ett nytt.

Bilderna visas med tillstånd av Dr. Garcia-Baeza, Spanien

GC Reline II  
Remover  
för resin

GC RELINE II 
Primer 

för resin

Bättre trimningsegenskaper underlättar 
finishering av kantanslutningarna

Kantanslutningarna skyddas ytterligare 
med finisheringsmaterialet Reline II

Dr. Seifert, Kroatien



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

Mjukblivande och elastiskt: välj den produkt som  
är bäst lämpad för den kliniska situationen 

GC RELINE II Extra Soft är ett tåligt material med en materialhårdhet på 32 (Shore A). Materialet är 
särskilt lämpligt för att normalisera irriterad vävnad och främja vävnadsläkning efter extraktion eller 
implantatkirurgi. Materialet kan sitta kvar i dagar eller veckor. 

Tack vare en Shore A-hårdhet på 48 bibehåller GC RELINE II Soft sin elasticitet och fördelar likt 
en stötdämpare belastningstrycket i tid i händelse av anatomisk problematik. Materialet är även 
perfekt för rebasering av implantatstödda proteser efter avslutad läkningsfas. Materialet kan sitta 
kvar i veckor eller månader.

Bekväm passform och funktion 
                           som får patienten             att le varje dag

Protes för rebasering efter placering  
av fyra implantat.

Rugga upp ytan i området som  
ska rebaseras. 

Applicera RELINE II PRIMER  
på området som ska rebaseras. 

Luftblästra försiktigt.

Enkel applicering med direktteknik. Applicera GC RELINE II (Extra) Soft. 
Arbetstiden är 2 min. 

Placera protesen i patientens mun och 
muskeltrimma.  Låt sitta kvar i 5 min. 

Avlägsna överskottsmaterial med 
skalpell eller sax. Trimma med RELINE 

II Trimningsspets.

Finishera med RELINE II 
Finisheringshjul.

Rebaserad protes.  
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Enkel applicering och hantering under hela proceduren



RELINETM II Soft & RELINETM II Extra Soft
Bekväm passform för ett aktivt liv
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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 
http://www.gceurope.com  
 

GC NORDIC AB  
Box 703 96 
107 24 Stockholm 
Tel: 08 506 361 85
info@nordic.gceurope.com 
http://nordic.gceurope.com  

GC TISSUE CONDITIONER
GC RELINE II 

Extra Soft
GC RELINE II 

Soft
GC RELINE P/L 

Material Akrylat A-silikon A-silikon
Akrylat fritt från  
metylmetakrylat

Indikationer

• Tryckställen
• Under implantatprocedurer
• Mjukrebasering
• Vävnadsläkning efter 

trauma/kirurgi
• Funktionsavtryck

• För tissue conditioning
• Sensibel slemhinna
• Tryckställen
• Normalisering av irriterad 

vävnad

• Implantat
• Tryckställen
• Vid underskär
• Smärtlindring och ökad 

patientkomfort
• Rebasering med lång håll-

barhet i fall med avsaknad 
av stödvävnad 

• Rebasering som håller  
över tiden

• Proteser med dålig pass-
form utan vävnadsskada

• Sista steget efter förbehan-
dling med mjukt reba-
seringsmaterial och/eller 
tissue conditioning

Tid i  
munnen

Dagar/veckor/månader Dagar/veckor Veckor/månader Månader/år

Reline II Soft & Extra Soft finns i följande förpackningar

Intro Kit

010259 GC RELINE II Soft Intro Kit:
 1x GC RELINE II patron (Soft eller Extra Soft) 
 1x GC RELINE II Primer för akrylat 
 1x GC RELINE II Trimningsspets 
 1x GC RELINE II Finisheringshjul 
 1x GC RELINE II Tillbehör

010262 GC RELINE II Extra Soft Intro Kit:
 1x GC RELINE II Extra Soft patron
 1x GC RELINE II Primer för resin
 1x GC RELINE II Trimningsspets
 1x GC RELINE II Finisheringshjul
 1x GC RELINE II Remover för resin

Refill

010265 GC RELINE II patron, 48 ml
010268 GC RELINE II Extra Soft, patron, 48 ml 
010273 GC RELINE II Primer för akrylat, 10 ml
010271 GC RELINE II Finisheringsmaterial (Modifier),  
 1-1 Pack, 2 fp à 9 ml
010275 GC RELINE II Borttagningsmedel, 5,5 ml  
010277 GC RELINE II Trimningsspets 3 st.,  
010280 GC RELINE II Finisheringshjul 12 st.,  
010283 GC RELINE II Engångspensel 6 st

Upptäck all-round familjen av Reline material från GC


