
Den bästa aligner lösningen 
för dig och din patient
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Varför välja TrioClear®?
Under de senaste åren har patienternas efterfrågan på clear 
aligner stadigt ökat. Det har lett till att antalet leverantörer och 
återförsäljare också har ökat. Tillsammans med Modern Dental 
Group har vi följt denna utveckling och under mer än 30 års 
global erfarenhet inom ortodonti har vi samlat värdefull kunskap 
om när aligner kan vara framgångsrika och ännu viktigare när 
de inte behövs.

Vilka fördelar erbjuder TrioClear®, jämfört med redan exis-
terande system?
TrioClear® har huvudsakligen utvecklats i syfte att säkerställa en 
förutsägbar och bekväm behandling och för att förbättra 
tandläkarens arbetsflöde så att det perfekta slutresultatet up-
pnås. Denna typ av behandling är därför mycket effektivare och 
enklare att använda. En win-win situation för både dina patient 
och din verksamhet! 

TrioClear® tar emot filer från alla system 
Oavsett vilken skanner du använder så kan du med TrioClear® alltid skicka in dina skannade filer.  
Vi tar emot filer från alla skanning system!

 

Kostnadsfri certifieringskurs
Vi prioriterar och tycker det är viktigt att lägga tid på att förklara för dig hur du använder TrioClear® 
korrekt och effektivt. 
Våra kurser finns tillgängliga utan kostnad!

Förkortad patient tid
TrioClear® aligners har en ökad gingivaltäckning, vilket ger bättre positionering och kräver färre eller 
inga attachments.  
Minskad patient tid ger större vinst! 

Kommunikation och support
Kommunikation och support vad gäller dina TrioClear® produkter genomförs via dina vanliga kontak-
ter på CDI Dental.   
Vi finns alltid tillgängliga för dig! 

Avancerad programvara
Med varje design som du får med din godkända behandlingsplan följer en digital behandlingsstimul-
ering. Länken kan delas externt och du kan dela den med din patient. 

Överkomligt pris för de flesta patienter
Bortsett från alla tekniska fördelar är priset naturligtvis också av stor betydelse. 
Vi strävar efter att göra behandlingar överkomliga för de flesta patienter!€
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“Ju bekvämare aligner, desto bättre följer din patient 
behandlingplanen, vilket säkerställer att det optima-
la resultatet uppnås snabbare.” 

TrioClear® är en innovativ trestegslösning som har utvecklats 
för att erbjuda dina patienter en så bekväm behandling som 
möjligt. Tack vare den unika och innovativa trestegslösningen 
upplever dina patienter knappt någon smärta under behan-
dlingen. De byter från en mjuk till en medelhård till hård align-
er under behandlingens tre steg.

Aligners tjocklek
TrioClear® använder olika tjocklekar för varje steg i processen. 
De varierande tjocklekarna är mjuka, medelhårda och hårda, 
och är alla en del av ett set. Dessa stegvis anpassade juster-
ingstjocklekar säkerställer att vi kan implementera vårt bio-
progressiva kraftkoncept, som ger en gradvis och förutsägbar 
omplacering av tänderna. Den mjuka skenan som behandlin-
gen startar med är bekvämare för patienten, så de vänjer sig 
vid trycket på tänderna.

Aligner Soft  Medium  Hard

Dagar per set* 4 dagar  7 dagar  10 dagar

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

Fördelar • Patienten introduceras 
gradvis till behandlin-
gen, så att de kan vänja 
sig vid alignern och up-
plever så lite smärta 
som möjligt.

• Flexibel och lätt att sätta 
in och ta ut.

• Stimulerar tändernas 
förflyttning.

• Stabilare aligners

• Flyttar tänderna så myck-
et som möjligt till den 
önskade positionen.

• Håller tänderna i önskad 
position medan tand-
köttet växer runt dem. 

• Skyddar mot mikroåter-
fall. 

*   21 days in total. Can be reduced at dentist’s discretion subject to good compliance and fit as patient progresses.. 
 ** Thickness before vacuum forming
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Vetenskaplig innovation
TrioClear® erbjuder fyra behandlingsalternativ, var och en särskilt utformad efter patientens specifi ka behov. TrioClear® Touch-
Up aoch Simple utvecklades särskilt för allmän tandvård. Vi rekommenderar att du bara använder Complete från TrioClear®

om du har en mycket hög expertis inom ortodonti.

TrioClear® Complete Touch-Up  Simple  Permanenta 
 retainers

Behandlingsplan Full behandling Upp till 6 behan-
dlingssteg

 Ett behandlingssteg Retainers för efterbe-
handling

Inkluderar (upp 
till)

30 set av aligners 
2 fria justeringar 
inom 3 år

6 set (x3) aligners
1 fri justering inom 
1 år

 1 set (x3) aligners 2 set av aligners
För single eller båda 
käkarna

Ökad gingival täckning
TrioClear® har 3 mm gingival täckning, vilket ger bättre retension och passform än 
aligner som följer gingivans kant:

Ett större tryck längs hela tanden. 
Mer exakt rörelse. 
Mer estetiskt tilltalande för patienten, eftersom aligners kant är mindre. 
Bättre retention och färre eller inga attachment.

Gingival
Coverage

Marginaler med 3 mm upp på gingivan har visat sig öka förfl yttningskraften jäm-
fört med aligner som inte täcker gingivan. Allt eftersom alignerna ökar i tjocklek 
ökar förfl yttningen och kontinuerlig kraft upprätthålls.  
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TrioDim Force
TrioClear® använder TrioDim Force. Det betyder att skenan har 
noggrant utformade och särskilt placerade attachments/divot 
intergrerat i skenan, som skapar effektivare rotationskrafter.

Färre attachments
Med TrioDim Force, använder TrioClear® minsta möjliga attach-
ments men ger ändå förutsägbara och effektiva resultat. Detta 
besparar dig som behandlare en hel del dyrbar tid och din pa-
tient en hel del obehag. 

1. Torque Control

2. Extrusion 3. Intrusion

4. Tip Control

Användningen av  TrioDim force möjliggör följande 
rörelser:

Divot
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5. Rotation

6. Expansion

7. Proclination 8. Lingualisation

9. Distalisation 10. Mesialisation

Treatments can depend on the situation in each case
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Behandlingar
TrioClear® är en extraordinär mångsidig lösning. Använd denna behandling för att framgångsrikt möta patienternas växande 
efterfrågan på estetiskt tilltalande behandlingsalternativ och resultat. Med TrioClear® kan du utföra mindre till mellanstora 
estetiska tandregleringar eller bettkorrigeringar.  

Korrigering av  
diastema

Korsbett

Korrigering underbett Öppet bett

Trångställning

Korrigering överbett
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Programvara för klinisk stimulering
TrioClear® låter dig planera och förutsäga varje förfl yttning exakt med tillgång till unik klinisk stimuleringsmjukvara: 

Tydlig visualisering av den exakta planerade förfl yttningen i varje enskilt fall 
Olika betraktningsvinklar och de olika stegen
Användbar extern länk för att diskutera och visa för kollegor eller patienter

Avandserad CBCT Rotstimulering
Få den kompletta bilden med TrioClear®. Den valfria avancerade funktionen i rotstimuleringen erbjuder ytterligare stöd i
fall där den kliniska förutsägbarheten av kronornas rörelser inte är tillräcklig:

Perfekt för fall med osäkerhet på bentjocklek
Förutsäg rotrörelser och begränsningar med noggrannhet
Tillgängligt för de med CBCT-teknik

Utbildning och support
Kostnadsfri certifi eringskurs
Innan du börjar behandla dina patienter med TrioClear®, rekommenderar vi stark att du först deltar i en online-certifiering-
skurs. Denna kurs erbjuds gratis av CDI Dental. Efter avslutad kurs kan du börja skicka in dina fall.  Vid behov finns vi tillgäng-
liga för support och råd per telefon.   

Efter registreringen av din beställning i vårt system får du en klinisk stimulering efter några dagar. Du kan fortfarande göra 
ändringar i behandlingsplanen. Efter att du godkänt behandlingsplanen kommer skenorna att tillverkas. Du kommer att få 
alla set med aligner inom sju arbetsdagar. 
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Ett effektivt arbetsfl öde
Enkelt och säkert        

1 2 3

4 5 6

7

1

Ta ett digitalt 
eller analogt 

avtryck

Behandlingsplan 
skickas till dig för 

godkännande

Aligner 3D-prin-
tas i FDA-god-
kända material

Färdiga aliger 
levereras till dig, 
inclusive kliniksk 
stimuleringslänk

Aligners kontrolle-
ras en sista gång 
och fi njusteras 

efter behov

Fyll i   beställn-
ings-formulär och 

skicka ditt avtryck + 
foto till CDI Dental

TrioClear® granskar 
dina fi ler och tar 
fram en behand-

lingsplan 

6
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Fördelar för din  
praktik

Fördelar för dina 
patienter

Professionell tandläkarlösning
TrioClear® har ett nära samarbete med tandläkare och 
ortodontister.
En banbrytande design som förnyar och förbättrar 
aligner behandlingar.
Tillhandahåller en ny, förutsägbar, ekonomisk aligner 
lösning.

Förutsägbara och säkra resultat
Kan exakt förutsäga rörelser med kliniksk stimulering-
smjukvara
Planera säkra rörelser med CBCT rotstimulering
Diskutera och dela dina resultat enkelt med kollegor 
Få en före- och efterbehandlingsplan och interproxi-
malredutions rapport där det behövs

Minskad behandlingstid, större lönsamhet
Det unika divotsystemet kräver minimalt med attach-
ments.
Alignern sitter bättre, lossnar mindre.
Patienterna behöver bara träffa dig var 2-3 månad.
Trestegs-aligner ger ett snabbare och säkrare resultat.

Patientvänlig trestegslösning 
Större komfort, mindre smärtsamt tryck och upstart 
med mjuk aligner.
Byte av aligner med jämna mellanrum ger förbättrad 
munhygien.
Nästan osynlig med större gingival täckning.

Service och support
Diskutera med oss när det passar dig.
Beställning och support genom CDI Dental.
Fri tillgång till online-certifi eringskursen.

Känns bekväm och syns inte
Mindre tryck under korrigeringens första steg.
Aligners med färre attachment eller inga alls.
Mer gingival täckning, döljer tandköttskanten när pati-
enten pratar och skrattar.

Säker att använda under (sport)aktiviteter
Stannar på plats med färre eller inga attachments som 
kan lossna.
Bredare marginaler skyddar tänderna och tandkött när 
tänderna förfl yttar sig.

Mer hygieniskt
Trestegslösningen garanterar en mer frekvent övergång 
till nya aligner, vilket minska risken för missfärgningar.
Färre ojämnheter och fästen håller varje aligner renare.
Lätt att ta av och på.

Skräddarsydd för din patient
Varje lösning är skräddarsydd med hjälp av skanning, 
avtryck, CAD- och 3D printning.
Unikt utformad för ett brett spektrum av milda till måt-
tliga estetiska förväntningar.

et fi nns många anledningar till att känna sig bekväm med att välja TrioClear® aligners för båda din praktik och dina 
patienter. Vi har sammanfattat dem för dig nedan. 
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Vill du börja använda TrioClear®?
Besök vår hemsida www.cdi-dental.com och anmäl dig till nästa certifieringskurs. Vill du 

veta mer? Kontakta vår försäljningschef: +46 (0)40 607 77 79.
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