
Den beste løsningen for deg og din pasient
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Hvorfor velge TrioClearTM?
De siste årene har pasientens etterspørsel etter klare aligninge-
re økt jevnlig. Følgelig har også antall tilbydere og leverandører 
økt. Sammen med Modern Dental Group har vi fulgt denne ut-
viklingen nøye, og takket være over 30 års verdensomspen-
nende erfaring innen kjeveortopedi, har vi samlet verdifull inn-
sikt på når alignere kan være suksessfullt, og enda viktigere når 
de kan være funnet nødvendige å ha. 

Hvilke fordeler tilbyr TrioClear™, sammenlignet med pre-
eksisterende systemer?
TrioClearTM er utviklet med tanke på å sikre en forutsigbar og be-
hagelig behandling og som en forbedring av tannlegens arbe-
idsflyt for å sikre et optimalt sluttresultat. Dette gjør denne typen 
behandling mye mer effektiv og dermed enklere å bruke. En 
vinn-vinn-situasjon for din pasient, og definitivt for din klinikk! 

TrioClearTM er tilgjengelig for alle skanningssystemer 
Uansett hvilket skannermerke du bruker, lar TrioClear™ deg alltid sende inn brukernes skannfiler.  
Vi kobler til alle systemer!

 Gratis sertifiseringskurs
Vi prioriterer faste pasienter og synes det er viktig å bruke tid på å gi deg en forklaring på hvordan du 
bruker TrioClear™ riktig og effektivt. 
Våre kurs er gratis tilgjengelig!

Redusert stoltid
TrioClear™-alignere har gingival dekning. Dette resulterer i bedre bevaring av gingiva, og krever derfor 
færre fester.  
Nedsatt stoltid betyr mer profitt! 

Kommunikasjon og service
TKommunikasjonen og tjenesten rundt TrioClear™-behandlingen din gjennomføres gjennom de 
vanlige Elysee Dental-prosedyrene. Det er ikke behov for avtaler.   
Diskuter med spesialistene våre når det passer deg best! 

Avansert programvare
Med hvert design du mottar for godkjenning av behandlingsplanen, kommer et design med behan-
dlingssimulering. Dette er en ekstern lenke du kan dele med pasienten din. 

Rimelig for flertallet av pasientene
Bortsett fra alle tekniske fordeler, er prisen naturligvis også av stor betydning. Vi tilbyr din pasient et 
TrioClearTM-system for priser som starter på NOK 1.550,- 
Vi tar sikte på å gjøre behandlinger rimelig for de fleste pasienter!€



3.

“Takket være høy grad av komfort , vil pasienten være 
mer delaktig i behandlingen , slik at det optimale re-
sultatet oppnås raskere.” 

TrioClear™ er en innovativ tretrinnsløsning, utviklet for å tilby 
pasientene dine en optimal grad av komfort. Takket være den 
unike, innovative tretrinnsløsningen, opplever pasientene dine 
nesten ikke smerter under behandlingen. De bytter gradvis 
fra et mykt til et medium, til en hard aligner i alle faser av be-
handlingen. Dessuten forbedrer hyppig skiftende alignere hy-
giene og forhindrer flekker og misfarging. 

Progessiv alignertykkelse
TrioClear™ bruker en annen tykkelse for hvert steg i prosessen. 
Disse varierende tykkelsene er myke, mellomstore og harde, 
og er alle del av ett sett. Denne trinnvise alignertykkelsen sikrer 
at vi kan implementere det bioProgressive Force-konseptet, 
som gir en gradvis og forutsigbar justering av tennene. Videre 
gir den myke aligneren, som behandlingen starter med, økt 
komfort for pasienten, slik at de kan venne seg til trykket som 
blir satt på tennene.

Aligner Myk  Medium  Hard

Dager per sett* 4 dager  7 dager  10 dager

Aligner tykkelse** 0,5 mm  0,6 mm  0,7 mm

Fordeler  Introduserer pasienten gr-
advis for behandlingen, slik 
at de kan bli vant til alig-
nerene og oppleve minimalt 
med smerte.

 Fleksibel og enkel å sette i 
og ta ut.

 Stimulerer til reposisjon av 
tennene..

    Sterkere alignere

  Flytter tennene så mye som 
mulig til ønsket posisjon.

  Holder tennene i ønsket 
posisjon, mens tannkjøttve-
vet lukkes rundt dem.

  Beholder sin stabilitet over 
lengre tid, uten deformasjon 
eller svekkelse.

  Beskytter mot mikro-
tilbakefall. 

*   21 dager totalt. Kan reduseres etter tannlegens skjønn, med forbehold 
om godt samsvar og passform etter hvert som pasienten progresserer. 
 ** Tykkelse før vakuumforming



4.

Vitenskaplig innovasjon
TrioClearTM tilbyr fire behandlingsalternativer, som hver og én spesialiserer seg på pasientens spesifikke behov. TrioClearTM 
Touch-Up og Simple ble utviklet spesielt for generell tannbehandling. Vi anbefaler kun bruk av TrioClearTM Complete-alterna-
tivet hvis du har en omfattende ortodontisk ekspertise.

TrioClearTM Complete Touch-Up  Simple Permanente
holdere

Behandlingsplan Full behandling Opptil 6 av behand-
lingsfasene

En behandlingsfase Skinner for etterbe-
handling

Inkluderer (opp til) 30 sett med alignere
2 gratis justeringer over 
3 år

 6 sett med alignere
 1 gratis justering over 
ett år

1 sett med alignere  2 sett med alignere
for en singel eller 
dobbe

Økt gingivaldekning
TrioClearTM’s 3 mm gingivaldekning gir bedre fastholdelse og tilpasning 
enn mange andre alignere:

Med alignere fra TrioClearTM:
Et større trykk blir satt på hele tannen. 
Mer nøyaktig bevegelse.
Mer estetisk for pasienter, da marginen til aligneren er mindre synlig.
Bedre retensjon fra færre fester.

Gingival
Dekning

Marginaler med 3 mm forbi gingivaen har vist seg å øke bevegelsesk-
raften sammenlignet med alignere uten dekning av gingiva. Når alig-
neren øker i tykkelse, øker bevegelseskraften og opprettholder en kon-
tinuerlig  kjeveortopedisk styrke.  
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TrioDim Force
TrioClearTM bruker TrioDim Force. Dette er spesielt posisjonerte “ 
divot spots” nøyaktig designet for alignerene. Flere vitenskapelige
studier har vist at alignere designet med “divot spots” skaper 
mer effektiv rotasjonskraft enn justeringer uten divoter. 

Minimale vedlegg
Med TrioDim Force bruker TrioClearTM en minimumsmengde av
attachments og gir fortsatt forutsigbare og effektive resultater.
Dette sparer deg som tannlege for mye dyrebar tid og pasient-
en din for mye ubehag.

1. Torque Kontroll

2. Extrusion 3. Intrusion

4. Tip Kontroll

Bruken av TrioDim-kraft gir mulighet for å oppnå følgen-
de bevegelser:

Divot
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5. Rotasjon

6. Ekspansjon

7. Proclination 8. Lingualisation

9. Distalisation 10. Mesialisation

Behandelingen kunnen afhankelijk zijn de situatie per casus.
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Behandlingssaker
TrioClear™ er en ekstraordinær og allsidig løsning. Bruk denne behandlingen for å dekke pasientenes økende etterspørsel 
etter estetiske behandlingsalternativer og resultater. TrioClear™ lar deg utføre mindre til middels estetiske tannjusteringer 
eller hjelper til når maloclusions må korrigeres. 

Lukking av diastema

Kryssbitt

Underbitt-korreksjon Åpent bitt

Overtall

Overbittkorreksjon
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Programvare for klinisk simulering
TrioClear™ lar deg planlegge og forutsi bevegelse nøyaktig med tilgang til unik programvare for klinisk simulering: 

Tydelig visualisering av den eksakte planlagte bevegelsen i hvert tilfelle 
Større klarhet med forskjellige synsvinkler og trinn
Nyttig ekstern lenke for å diskutere med kolleager eller pasienter

Avansert CBCT-rotsimulering
Få det komplette bildet med TrioClear™. Den valgfrie avanserte funksjonen til Root Simulation gir ekstra støtte i tilfeller der 
man forutser at en bevegelse i kronen ikke er nok:

Ideell for tilfeller med dårlig rotkonfigurasjon eller tynt bukkalben
Forutsi rotbevegelse og begrensninger med nøyaktighet
Tilgjengelig for alle utøvere med tilgang til “low dose” CBCT-teknologi. 

Opplæring og support
Gratis sertifiseringskurs
Før du begynner å behandle pasientene dine med TrioClear™ anbefaler vi at du deltar på et online sertifiseringskurs først. 
Dette kurset er gratis og kostnaden tas av Elysee Dental. Etter å ha avsluttet kurset, kan du begynne å sende inn caser. Skulle 
du finne det nødvendig, er spesialistene våre tilgjengelige med støtte og råd på telefon.

Etter registrering av bestillingen din i systemet vårt, vil du motta en klinisk simulert og avansert CBCT rotsimulering i løpet av 
noen virkedager. Du kan fremdeles foreta justeringer av behandlingsplanen og etter godkjenning av denne, vil alignerene bli 
produsert. Du vil motta hele settet med alignere innen 7 virkedager.
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En effektiv arbeidsflyt
Enkel og pålitelig        

1 2 3

4 5 6

7

Ta intraoralt eller 
tradisjonelt 

avtrykk

Behandlings-
planen sendes til 

deg for
godkjenning

Aligneren er 3D
printet med

FDA godkjente
materialer

Ferdig alignersett 
leveres til deg, 

inkludert link av en
klinisk simulering

Alignere får en
sluttkontroll og er

finjustert om 
nødvendig

Fyll ut bestillings-
skjema og send 

skjema +
skanning / avtrykk 

til Elysee Dental

TrioClear™ vurderer
filene dine og
forbereder en 
behandlings

plan



10.

Fordeler for din 
klinikk

Fordeler for din 
pasient

Profesjonell tannlege til tannlegeløsning
TrioClear™ jobber tett med tannleger -og kjeveortopeder
Et banebrytende design, innovasjon og forbedring av  
kjeveortopedisk behandling
Tilby en ny, forutsigbar og en klar økonomisk løsning

Forutsigbare, sikre resultater
Nøyaktige og forutsigbare bevegelser med Clinical Simu-
lation Software
Planlegg trygge bevegelser med CBCT Rootsimulation
Diskuter og del løsningene dine enkelt med kollegaer
Motta en visning før og etter behandling og få en  
interproksimal reduksjonsrapport hvis det er nødvendig

Redusert stoltid, større lønnsomhet
Det unike divot-systemet krever minimale fester
Aligner forblir på plass og mindre fare for at de løsner
Pasienten trenger bare å se deg hver tredje måned
3-trinns sett gir raskere resultater 

Pasientvennlig 3-trinns løsning 
Større komfort og mindre smertefullt trykk med en myk 
aligner
Det hyppige skiftet av alignere fremmer bedre  
munnhygiene
Nesten usynlig med større gingivaldekning

Service og support
Diskuter med spesialister og fagpersoner når det passer 
deg best
Bestilling og service i henhold til Elysee Dental-standard
Gratis tilgang til sertifiseringskurs online

Føles behagelig
Mindre press i de første bevegelsesstadiene
Alignere med færre fester
Mer gingivaldekning skjuler marginer når pasienten 
snakker og ler

Trygt å bruke i aktiviteter
Holder seg på plass med færre fester ved forskyvelser
Bredre marginer beskytter tenner og tannkjøtt når ten-
nene justerer seg

Mer hygienisk
3-trinns løsningen sikrer et hyppigere bytte til nye alig-
nere, og reduserer sjansen for misfarging
Flatere topografi og færre fester holder hver enkelt 
aligner ren
Enkelt å fjerne og erstatte

Skreddersydd for pasienten din
Hver løsning er skreddersydd ved hjelp av skanninger, 
CAD og 3D-utskrift
Unikt designet for et bredt spekter av milde til moder-
ate estetiske ønsker

Det er mange grunner til å føle seg komfortabel med å velge TrioClear™ alignere både for din praksis og for dine pasienter. 
Vi har oppsummert dem for deg nedenfor:
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Vil du begynne å bruke TrioClear™?
Besøk vår hjemmeside www.elysee-dental.no og registrer deg i dag for neste sertifiser-

ingskurs. Vil du vite mer? Ta kontakt med våre konsulenter via telefonnummer:  

+47 32 89 60 55 
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