
Det nye tre-trins clear aligner system
TrioClear®
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Vi introducerer TrioClear®

- det behagelige og sikre valg

TrioClear® er en ny innovativ clear-aligner løsning designet til at forbedre dine 
patienters smil.

TrioClear-alignere tilbyder en unik, komfortabel, progressiv tre-trins alignerløsning, som 
holdes på plads med ingen eller ganske få attachments. 

Ved hjælp af et klinisk simuleringssoftware giver TrioClear dig mulighed for at forudsige 
den nøjagtige justering og bevægelse af tandsættet på forhånd. TrioClear® tilbyder 
naturligvis erfaren vejledning og teknisk support.  

Sidst men ikke mindst, sætter TrioClear® patientsikkerheden først. TrioClear tilbyder 
kun sikre reguleringer designet til milde til moderate sager, og de næsten usynlige og 
gennemsigtige skinner er lavet af godkendte materialer.

TrioClear® kan benyttes med alle scansystemer. 
Uanset hvilken scanner, du arbejder med, kan du sende scanningsfilerne til TrioClear® 
Vi kan arbejde med alle systemer!

 Gratis certificeringskursus
For at sikre korrekt brug af TrioClear®, gode resultater og tilfredse patienter, kan du gennemgå vores 
gratis online certificeringskursus. Læs mere på www.elysee-dental.dk
Gratis uddannelse!

Mindre stoletid
TrioClear® alignere har en større dækning af gingiva. Dette forbedrer retentionen og reducerer an-
tallet af attachments.
Kortere håndteringstid og mindre stoletid!

Sparring og rådgivning
Har du brug for sparring omk. din TrioClear®behandling, er du altid velkommen til at ringe til os.  Du 
behøver ikke at booke aftale. Ring 73 404 404.
Rådfør dig med en af   vores specialister, når det passer dig!

Avanceret software
Ved alle behandlinger modtager du et design med behandlingssimulering til godkendelse sam-
men med behandlingsplanen. Behandlingssimuleringen kan deles med patienten via et link.
Vis patienten det forventede resultat!

Prisvenlig løsning
Udover alle tekniske fordele er prisen selvfølgelig også meget vigtig. Vi tilbyder TrioClear®-løsninger 
fra priser helt ned til kr. 1.050,- (Simpel, 1 kæbe).
Økonomisk overkommelig løsning for de fleste patienter!
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“Med TrioClear® går komfort og effektivitet hånd i hånd. Alignerne er 

behagelige at have på, hvilket gør det lettere for din patient af følge 

anvisningerne og dermed opnå det optimale resultat.” 

TrioClear® er en innovativ tretrinsløsning, der er designet til at 
give dine patienter optimal komfort og effektiv tandreguler-
ing. Med TrioClear® skiftes aligneren ofte, hvilket sikrer bedre 
hygiejne og minimerer pletter og misfarvning.

Progressiv alignertykkelse
TrioClear®s alignersæt består af tre alignere, der alle varierer i 
hårdhed og tykkelse. I et sæt skifter alignerne gradvist hård-
hed; fra først en blød og tynd aligner, til en medium, og til sidst 
en hårdere aligner. Denne trinvise alignertykkelse gør det 
muligt for os at implementere bioProgressive Force-koncep-
tet. Dette sikrer en gradvis og forudsigelig bevægelse af tæn-
derne. Derudover er bærekomforten for patienten også større, 
da en blød aligner gør det muligt for patienten langsomt at 
vænne sig til trykket på tænderne. 

Aligner Blød  Medium  Hård

Dage per alignersæt* 4 dage  7 dage  10 dage

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

Fordele
   Giver en blød og 
komfortabel start på 
behandlingen, lav eller 
ingen smerte
   Fleksibel og nem at 
isætte og tage ud
   Stimulerer knoglemodel-
lering

  Øget alignerstivhed. Fast-
holder de tidlige behand-
lings-gevinster
  Flytter tænderne så tæt 
som muligt på den ønskede 
position 

  Yderligere øget aligner-
stivhed afslutter den plan-
lagte regulering

   Holder tænderne på plads, 
mens knogle og rødder føl-
ger med
   Længere holdbarhed
Beskytter mod mikro-tilba-
gefald

*Maksimalt 21 dage i alt. Kan reduceres efter behandlingstype. Anbefaling medfølger altid behandlingsplanen. 
**Tykkelse før vakuumdannelse.
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Den effektive tre-trinsløsning
TrioClear® tilbyder tre behandlingsmuligheder tilpasset til patienternes forskellige behandlingsbehov. TrioClear® Touch-Up 
og Simpel er specielt udviklet til generel tandpleje. Vi anbefaler kun brug af TrioClear® Komplet hvis du har mange års 
ortodontisk erfaring.

TrioClear® Komplet Touch-Up  Simpel  Permanente 
 retainers 

Behandlingsplan Fuld behandling Op til 6 alignersæt Et enkelt aligner trin  Retainers til efterbe-
handling

Inkluderer op til 30 sæt alignere
2 gratis tilpasning  
gældende 3 år

 6 sæt alignere
 1 gratis tilpasning  
gældende 1 år

 1 sæt alignere  2 sæt alignere
 til enkelt eller dobbelt 
kæbe

Øget gingivadækning
TrioClear®s 3mm gingivale dækning øger retentionen og reguleringen mere end 
alignere, der blot følger tændernes kant:

• Øget bevægelsesstyrke
• Mere præcis bevægelse
• Øget æstetik for patienter, da alignerkanten dækkes af læben
• Øget retention pga. færre attachments

Gingival
Coverage

Alignere med kanter der dækker 3 mm af gingivaen har vist sig at øge 
bevægelseskraften sammenlignet med alignere uden gingiva-dækning. Når 
aligneren øges i tykkelse, øges bevægelseskraften og opretholder en kontinuerlig 
ortodontisk kraft.
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TrioDim Force
Frem for at bruge mange attachments, bruger TrioClear om- 
hyggeligt designede og placerede TrioDim trykpunkter til at 
skabe målrettede og effektive rotationskræfter.

Ingen eller få attachments
Less is more med TrioClear. Færre attachments betyder:
• Mindre stoletid med færre attachments der skal påsættes, 

eller gen-påsættes, hvis de løsner sig 
• Lavere risiko for løsnede attachments på grund af over- 

dreven tandbørstning
• Patienten oplever en lettere isættelse og udtagelse af  

alignerne
• Øget æstetik og færre misfarvede attachments

1. Torque kontrol

2. Ekstrusion 3. Intrusion

4. Tip-kontrol

Følgende tandreguleringer kan opnås med TrioDim 
Force:

Trykpunkt
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5. Rotation

6. Ekspandering

7. Proklination 8. Lingual regulering

9. Distal regulering   10. Mesial regulering

Behandlinger varierer ifht. den individuelle og specifikke situation.
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Behandlingsmuligheder
TrioClear® er en alsidig løsning. Brug løsningen til at imødekomme voksende æstetiske ønsker hos dine patienter til at 
behandle sager, der kræver minimal til moderat tandregulering og til at korrigere malokklusioner.

Diastema

Krydsbid

Underbid Åbentbid

Trangstilling

Overbid
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Klinisk simuleringssoftware
TrioClear® kliniske simuleringssoftware giver dig mulighed for at planlægge og forudsige tændernes bevægelse nøjagtigt:

 Visualisering af den nøjagtige planlagte bevægelse hos hver patient.
 Større klarhed med forskellige synsvinkler og stadier
 Nyttigt eksternt link til behandlingssimulering, som giver mulighed for at diskutere sager med kolleger og vise til patienter

Avanceret CBCT rodsimulering
Få det komplette billede med TrioClear®. Brug den valgfrie avancerede funktion til rodsimulering:

 Ideel til tilfælde, der har dårlig rodkonfiguration eller tynd bukkal knogle
 Forudse rodbevægelse og begrænsninger med nøjagtighed
 Tilgængelig for alle tandlæger med adgang til lavdosis CBCT-teknologi 

Træning og support

Gratis certificeringskursus
Før du begynder at behandle patienter med TrioClear®, kan du deltage i vores online certificeringskursus. Dette kursus 
tilbydes dig gratis af Elysee Dental. Efter kurset kan du påbegynde dine TrioClear® behandlinger. Har du spørgsmål eller 
brug for vejledning, sidder vores teknikere altid parat til at støtte og rådgive dig telefonisk.

Når ordren er indtastet i vores system, vil du efterfølgende modtage en klinisk simulering, og hvis du har tilvalgt det, også en 
avanceret CBCT rodsimulering. På dette tidspunkt kan du stadig foretage ændringer i behandlingsplanen. Efter at du har 
godkendt behandlingsplanen, fremstilles alignerne. Inden for syv arbejdsdage vil du modtage det komplette sæt alignere.
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Et effektivt workflow
Enkelt og pålideligt

1 2 3

4 5 6

7

Tag intraoralt 
eller analogt 

aftryk

Behandlingsplanen 
sendes til godkend-

else hos dig
Alignerne printes

De færdige 
alignere leveres til dig, 
inkl. et link til et klinisk 
simuleringsværktøj, så 

behandlingsplanen kan 
deles med kollegaer og 

patient 

Alignerne inspiceres 
og evt. rettelser 

foretages

Tjek dit scan/aftryk, 
udfyld bestillings-
form og send til 

Elysee Dental

Dine filer gennemgåes og 
TrioClear® forbereder en 

behandlingsplan
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Fordele for din
klinik

Fordele for
patienten

Professionel løsning til tandlægen
 • TrioClear® samarbejder med tandlæger og orto-
dontister og yder professionel støtte

 • Et banebrydende design, udvikling og forbe-
dring af de ortodontiske behandlingsvalg

 • Tilbyder en ny, mere forudsigelig og økonomisk 
overskuelig aligner-løsning

Forudsigelige og sikre resultater
 • Præcis simulering af bevægelser med det kliniske 
simuleringssoftware

 • Planlæg sikker regulering med CBCT rodsimule-
ring

 • Let at dele og diskutere med kollegaer
 • Modtag en præ- og post-behandlingsoversigt og 
interproximal reduktionsrapport 

Mindre stoletid
 • Det unikke TrioDimForce trykpunktsdesign  
eliminerer/minimerer antallet af attachments

 • Færre løse attachments, færre genpåsættelser
 • Patiener har kun behov for konsultation hver 2.-3. 
måned

 • Tre-trins alignerløsning giver hurtigere resultater 

Hurtigt og effektivt digitalt workflow
 • Hurtig og professionel teknisk support fra Elysee 
Dentals danske teknikere

 • Fuldt digitaliseret og let at implementere
 • Kun få og enkle trin i hver patientbehandling 

Trykheden i at arbejde med et erfarent laboratorium
 • Forhandles eksklusivt af Elysee Dental
 • En del af et globalt laboratorie med over 30 års 
erfaring

 • Clear-aligner eksperter

Behagelig og diskret
 • Mindre pres i første trin af reguleringen
 • Mindre synlig, med ingen eller få attachments 
og dermed lavere risiko for misfarvning

 • Øget gingival dækning, alignerkanten  er mindre 
synlig når patienten taler og griner 

Man kan trygt dyrke fysiske aktiviteter og sport
 • Bliver hvor den skal, færre attachment som evt. 
kan løsne sig

 • Øget gingival dækning beskytter tænder og 
gummer, mens reguleringen pågår

 Mere hygiejnisk, patienten vil være bedre tilpas
 • Tre-trins løsning betyder hyppige alignerskift  
 • Få attachments gør det lettere at holde aligne-
ren ren

Skræddersyet til din patient
 • Hver løsning er individuelt tilpasset vha scan, 
CAD og 3D print

 • Enkel og effektiv tandregulering til en lang ræk-
ke milde og moderate sager

Der er mange grunde til, at det vil være en fordel for dig, dit team og helt sikkert også for dine patienter at benytte 
TrioClear®-alignere. 
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Vil du prøve TrioClear®?
På vores hjemmeside www.elysee-dental.dk kan du tilmelde dig vores næste certificer-

ingskursus. Kurset foregår online og er gratis. Har du spørgsmål? Kontakt din Elysee 

Dental dentalkonsulent eller vores teknikere på telefonnummer: 73 404 404
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”Jeg må konstatere, at Trio Clear, i hele sit koncept, er 
yderst professionelt sat op med godt udtænkte for-
undersøgelser, som belyser, om patienten er behan-
dlingsegnet.

TrioClear kommer med gennemførte detaljerede vejled-
ninger til tandlægen og dennes initiale behandling forud 
for udlevering af skinner til patienten, ligesom det er enkelt 
at vejlede patienten i, hvordan skinnerne skal bruges. 
Skinnerne kommer i individuelle forskelligt farvede 
indpakninger, som illustrerer for patienten, hvilken skinne 
der skal bruges og hvornår. Generelt giver indpakningen 
en let brugbarhed for såvel behandler som patient, og 
pakningernes udseende og kvalitet giver et indtryk af 
seriøsitet, som er med til at sætte en vis standard overfor 
patienten.

Vi har valgt at lade patienten møde til kontrol én gang 
månedligt,  hvor de får udleveret et skinnesæt til den 
følgende måneds behandling. 

Vi har pt 4 TrioClear behandlinger kørende, som ved 
kontrollerne alle viser sig at forløbe som ønsket. Patien-
terne bruger skinnerne op mod 20 timer dagligt, hvilket er 
muligt, fordi skinnerne er så lidt generende og kosmetisk 
meget lidt synlige

Man har i behandlingen en god og absolut fagligt vidende 
sparrings- partner hos Elysee dental.”

 
- Tandlæge Jens Bonde Eriksen

“Jeg må konstatere, at Trio Clear, i hele sit koncept, er yderst 

professionelt sat op med godt udtænkte forundersøgelser, som belyser, 

om patienten er behandlingsegnet.”  

- Tandlæge Jens Bonde Eriksen

Jens anbefaler TrioClear fordi...

TrioClear materialer på klinikken

Gratis roll up,  patientbrochure og plakat
Hvis du har behov for TrioClear materialer til venteværelset, så ring på 
73 404 404 eller skriv til info@elysee-dental.dk og bestil en gratis roll up, 
plakat eller patientbrochure. 


