
De beste aligner-oplossing voor u en uw patiënt
TrioClear®
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Waarom kiezen voor TrioClear®?
De afgelopen jaren winnen clear aligners steeds meer aan pop-
ulariteit. Patiënten vragen hun tandartsen steeds meer om deze 
oplossing. Met de Modern Dental Group hebben wij deze 
ontwikkelingen nauw gevolgd en met meer dan 30 jaar wereld-
wijde ervaring op orthodontisch gebied hebben we een goed 
inzicht gekregen in waar aligners succesvol zijn, maar nog be-
langrijker, waar ze tekort schieten. 

Welke voordelen biedt TrioClear® ten opzichte van de 
reeds bestaande systemen?
TrioClear® is ontwikkeld met als voornaamste doel naast voor-
spelbare en comfortabele bewegingen van de tanden voor een 
perfect eindresultaat, ook de workflow van de tandarts te ver-
beteren. Hierdoor is de behandeling veel efficiënter en geb-
ruiksvriendelijker. Het is dus een win-win-situatie voor uw pa-
tiënt, maar ook zeker voor uw bedrijfsvoering!

TrioClear® staat open voor alle scansystemen. 
Ongeacht met welk merk scanner u werkt, u heeft bij TrioClear® altijd de mogelijkheid om scanbe-
standen in te sturen. 
Wij hebben connecties met alle systemen!

 Gratis certificeringscursus
Wij zien graag een tevreden patiënt en vinden het belangrijk om tijd te investeren in de nodige uitleg 
en opleiding over het correcte gebruik van TrioClear®.

Onze cursussen worden dan ook kosteloos aangeboden!

Minder stoeltijd
TrioClear® aligners hebben een grotere bedekking van het tandvlees. Hierdoor is de retentie beter en 
zijn er minder attachments nodig. 
Een kortere behandeltijd en meer winstgevendheid!

Communicatie en service
De communicatie en service rondom uw TrioClear® werkstuk gaat via de reguliere werkwijze van 
Elysee Dental. U hoeft geen afspraken te boeken. 
Overleg met een van onze specialisten wanneer het u uitkomt!

Geavanceerde software
Bij iedere case ontvangt u voor goedkeuring van het behandelplan een ontwerp met behandelsim-
ulatie. Dit is een externe link die gedeeld kan worden met de patiënt. 

Betaalbaar voor een grote groep patiënten
Buiten alle technische voordelen is de prijs natuurlijk ook van groot belang. 
Wij maken graag een behandeling betaalbaar voor de meeste patiënten!€
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“Door het draagcomfort zal uw patiënt therapie- 
trouwer blijven, waardoor sneller het optimale  
resultaat behaald wordt.” 

TrioClear® is een innovatieve drie-staps oplossing, ontworpen 
om uw patiënten een optimaal draagcomfort te bieden. Dank-
zij de unieke, innovatieve drie-staps oplossing ervaren uw pa-
tiënten nauwelijks pijn tijdens de behandeling. Ze wisselen 
geleidelijk van een zachte, naar een medium, naar een harde 
aligner voor elk onderdeel van de behandeling. Door dit fre-
quente wisselen wordt er een betere hygiëne gewaarborgd en 
worden vlekken en verkleuringen voorkomen. 

Progressieve  aligner-dikte
TrioClear® gebruikt bij elke stap van het proces verschillende 
diktes voor de aligners. Deze verschillende diktes zijn zacht, 
medium en hard en maken alle drie  deel uit van een set. Deze 
incrementele aligner-dikte zorgt ervoor dat wij het bioPro-
gressive Force-concept kunnen implementeren. Dit zorgt 
voor een geleidelijke en voorspelbare beweging van de tan-
den. Daarnaast is het draagcomfort voor de patiënt met een 
zachte uitvoering waarmee gestart wordt groter en kan de pa-
tiënt langzaam wennen aan de druk op de tanden. 

Aligner Zacht  Medium  Hard

Dagen per set* 4 dagen  7 dagen  10 dagen

Aligner dikte 0,5 mm  0,6 mm  0,7 mm

Voordelen  Brengt de behandeling ge-
leidelijk op gang, zodat de 
patiënt kan wennen aan de 
aligners en minimale pijn- 
klachten ervaart.

 Flexibel en eenvoudig in te 
brengen en uit te nemen.

 Stimuleert de herposition- 
ering van het gebit

    Stevigere aligners

  Beweegt de tanden zoveel 
mogelijk naar de gewenste 
positie. 

  Houdt tanden op de ge-
wenste plaats, terwijl het 
weefsel er omheen sluit.

  Behoudt langdurig zijn 
stevigheid zonder vervorm-
ing of verzwakking. 

  Beschermt tegen terugval 
op micro-schaal.

*   21 dagen in totaal. Dit kan verminderd  worden op aanwijzing van de tandarts wanneer de voortgang van de behandeling het toelaat.
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Wetenschappelijke innovatie
TrioClear® biedt drie mogelijkheden, afgestemd op de behoefte van de verschillende behandelingen. TrioClear® Touch-Up en 
Simple zijn speciaal ontwikkeld voor de algemene tandheelkunde. Het gebruik van TrioClear® Complete raden wij u  
alleen aan indien u beschikt over jarenlange orthodontische kennis en ervaring.. 

TrioClear® Complete Touch-Up  Simple  Permanente 
 retainers (Ecodont)

Behandelplan Volledige behandeling  Tot 6 behandelstappen  Een enkele stap  Retainers voor na de 
 behandeling

Inclusief (tot) 30 sets aligners
2 gratis aanpassingen 
gedurende 3 jaar

 6 sets aligners
 1 gratis aanpassing  
 gedurende 1 jaar

 1 set aligners  2 sets aligners
 Voor een enkele of 
 dubbele tandboog

Grotere bedekking van het tand-vlees
TrioClear® biedt tot wel 3 mm bedekking van het tandvlees en geeft daardoor een 
betere retentie en aanpassing dan aligners die enkel de tand zelf bedekken:

Er wordt een grotere druk uitgeoefend op de gehele tand
De bewegingen zijn nauwkeuriger
Een esthetischer uiterlijk, doordat de randen van de aligner minder goed te 
zien zijn
Een betere retentie vanwege minder aanhechtingspunten

Gingival
Coverage

Randen die tot 3 mm over het tandvlees vallen, oefenen een aanzienlijk grotere 
bewegingskracht uit, in vergelijking met aligners die niet het tandvlees bedekken. 
Wanneer de aligner dikte toeneemt, wordt deze bewegingskracht groter, waar-
door een continue orthodontische kracht in stand gehouden wordt. 
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TrioDim Force
TrioClear® maakt gebruik van TrioDim Force. Dit zijn speciaal ge-
positioneerde divot drukpunten die nauwkeurig in de aligners 
ontworpen zijn. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken heb-
ben aangetoond dat aligners met divotpunten effectiever ro-
tatiekrachten kunnen uitoefenen dan aligners zonder divots. 

Minimale attachments
Vanwege het gebruik van TrioDim Force kan TrioClear® mini-
male attachments gebruiken en toch voorspelbare en effectieve 
resultaten geven. Dit scheelt u als behandelaar veel kostbare 
stoeltijd en de patiënt veel ongemak. 

1. Draairegeling

2. Extrusie 3. Intrusie

4. Tip-regeling

Door het gebruik van TrioDim force kunnen de volgende 
bewegingen behaald worden:

Divot
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5. Rotatie

6. Expansie

7. Proclinatie 8. Lingualisatie

9. Distalisatie 10. Mesialisatie

Behandelingen kunnen afhankelijk zijn de situatie per casus.
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Behandelmogelijkheden
TrioClear® is een buitengewoon veelzijdige oplossing. Maak gebruik van deze behandeling en voldoe aan de groeiende es-
thetische wensen van uw patiënten. TrioClear® geeft u de mogelijkheid om minimale tot middelmatige esthetische aan-
passingen van het gebit te realiseren of te kunnen helpen wanneer malocclusies rechtgezet moeten worden. 

Diasteem

Kruisbeet

Onderbeet Open beet

Crowding

Overbeet
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Klinische simulatie software
TrioClear® laat u nauwkeurig de gewenste bewegingen van het gebit plannen en voorspellen dankzij de unieke klinische 
simulatie software:

Duidelijke visualisatie van de exacte, voorspelde bewegingen per casus
Helder en begrijpbaar door meerdere aanzichten per fase
Handige externe link die eenvoudig besproken kan worden met collega’s of patiënten

Geavanceerde CBCT wortel-simulatie
Bekijk het volledige beeld met TrioClear®. De optionele geavanceerde wortel-simulatie (Root Simulation) geeft u extra onder-
steuning in cases waar voorspellingen van de klinische kroon-beweging niet genoeg is:

Ideaal in gevallen met slechte wortelconfi guratie of dun buccaal bot
Voorspel nauwkeurig de bewegingen van de wortel en andere limiterende factoren
Beschikbaar voor alle praktijken met toegang tot “low-dose”  CBCT-technologie

Training en ondersteuning

Gratis certifi ceringscursus
Voordat u begint met de behandeling van patiënten met TrioClear® dient u eerst deel te nemen aan een online certifi cer-
ingscursus. Deze cursus wordt u kosteloos aangeboden door Elysee Dental. Na de cursus kunt u beginnen met het insturen 
van uw werkstukken. Daar waar nodig kunnen de specialisten van Elysee Dental u telefonisch ondersteunen en adviseren. 

Nadat de order is ingevoerd in ons systeem ontvangt u enkele dagen later een klinische simulatie en eventueel een geavan-
ceerde CBCT wortel-simulatie. Op dat moment kunt u nog wijzigingen aanbrengen in het behandelplan. Nadat u het behan-
delplan goedgekeurd heeft,  worden de aligners vervaardigd. Binnen zeven werkdagen ontvangt u dan de complete set met 
aligners. 
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Een effi ciënte workfl ow
Eenvoudig en betrouwbaar

1 2 3

4 5 6

7

1

Neem een 
intraorale scan of 

analoge afdruk

Het behandel-
plan wordt 

opgestuurd voor 
uw goedkeuring

De aligner wordt 
3D-geprint met 
door de NVWA 

gekeurde 
materialen

De defi nitieve 
aligner-sets worden 

bij u afgeleverd, 
inclusief een link 
naar de klinische 

simulatie software

De aligners gaan door 
een eindcontrole en 
worden waar nodig 

verfi jnd

Vul de opdrachtbon 
in en stuur deze + 
scan / afdruk op 

naar Elysee Dental

TrioClear kijkt uw 
bestanden na en 

stelt vervolgens een 
behandelplan op

6
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Voordelen voor uw 
praktijk

Voordelen voor uw 
patiënten

Professionele oplossing voor en door tandartsen
TrioClear® werkt nauw samen met tandartsen en ortho-
dontisten
Een revolutionair ontwerp wat orthodontische be-
handelkeuzes innovatief maakt en verbetert. 
Levering van een nieuwe, voorspelbaardere en eco-
nomisch gunstige clear aligner-oplossing

Voorspelbare en veilige resultaten
Voorspel nauwkeurig de tandbewegingen met de kli-
nische simulatie software
Stippel fysiek veilige bewegingen uit met de CBCT wor-
tel-simulatie
Overleg en deel gemakkelijk bevindingen met collega’s
Ontvang een overzicht van voor- en na de behandeling 
en zo nodig ook een interproximaal reductierapport

Kortere behandeltijd, meer winstgevendheid
Het unieke divotsysteem vereist een minimaal aantal 
attachments
Attachementen komen minder snel los
De patiënt hoeft slechts eens in de 2-3 maanden een 
afspraak te maken
Het 3-staps plan levert sneller resultaten 

Een patiënt-vriendelijke 3-staps oplossing 
Groter comfort en minder pijn door de verminderde 
druk van de zachte aligner
Het vaker wisselen naar nieuwe aligners verhoogt de 
orale hygiëne
Bijna onzichtbaar, meer bedekking van het tandvlees

Ondersteuning en service
Overleg met specialisten mogelijk wanneer het u uit-
komt
Bestellen en service zoals u van Elysee Dental gewend 
bent
Gratis toegang tot de online certifi ceringscursus 

Comfortabel en bijna niet zichtbaar
Minder druk in de eerste fase van de behandeling
Aligners met minder attachments
Hogere bedekking van het tandvlees, waardoor de align-
er minder zichtbaar is wanneer de patiënt praat en lacht

Veilig om te gebruiken tijdens (sport)activiteiten
Blijft op zijn plek met minder attachments die los kun-
nen raken
Bredere rand die zowel tand als tandvlees tijdens bewe-
gingen beschermen

Hygiënischer
Met de 3-staps oplossing wisselt de patiënt vaker van 
aligners, waardoor er minder kans is op verkleuring
Minder attachments waar rondom plaque kan aan-
hechten
Gemakkelijk te verwijderen en te vervangen

Op maat gemaakt voor uw patiënt
Iedere oplossing is op maat gemaakt door gebruik van 
scans, CAD en 3D-prints
Een uniek ontwerp gericht op milde tot middelmatige 
behandelingen

Er zijn vele redenen waarom het voor u, uw team en zeker ook voor uw patiënten een voordeel zou zijn om met TrioClear®

aligners te gaan werken. Hieronder zetten we ze nog even voor u op een rij:



11.

Wilt u starten met TrioClear®?
Ga naar onze website www.elysee-dental.be en schrijf  vandaag nog in voor de volgende 

introductiecursus. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw account-

managers of onze adviseurs op telefoonnummer: 016/27 00 40
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