Comfortabel, efficiënt
en modern
De correctie van de tandopstelling met de esthetische
TrioClearTM aligners is een belangrijk behandelplan in de
tandartsenpraktijk. Voor jongeren (18+) en volwassenen
heeft dit concept in vele klinische gevallen een optimaal
behandelresultaat gegeven, gecombineerd met een hoog
comfortniveau.
De behandelmogelijkheden van de innovatieve TrioClearTM
aligner zijn zeer veelzijdig. TrioClearTM is geschikt voor de
behandeling van patiënten die een geringe tot middelmatige verschuiving van de tanden willen behalen zoals
bijvoorbeeld bij:

Diasteem

Overbeet

Crowding

Onderbeet

Laat je lach stralen!
Corrigeert uw gebit op een comfortabele manier

Kruisbeet

Open beet

Uw voordelen in één overzicht
Effectief
De
behandeling
bereikt in een korte
tijd een optimaal en
precies resultaat.

Betaalbaar
Over het algemeen is
deze therapie goedkoper dan andere aligner systemen.

Hygiënisch
Voor de verzorging
raden wij aan om
de aligners onder
stromend water met
een tandenborstel
schoon te poetsen.

Uitneembaar
De aligner is op elk
moment eenvoudig en snel uit de
mond te nemen en
opnieuw terug te
plaatsen (b.v. om te
eten of te reinigen).
Op dat moment kan
de aligner in de meegeleverde bewaar
box opgeborgen
worden.

Transparant
U kunt zorgeloos praten en lachen.

Comfortabel
De aligner is aangenaam glad, zonder
brackets of metalen
draden.

De dynamische driestaps oplossing

De stappen voor een optimaal behandelresultaat

U kunt elke dag van de therapie genieten, omdat bij elke

1.

Overleg

bewegingsstap van een zachte, naar een middelharde,

U bespreekt met uw tandarts uw mogelijke behan-

naar een harde aligner wordt gewisseld. Er zijn in de regel

deling met TrioClearTM.

weinig gewenningspijnen te verwachten. De verplaatsing
van uw tanden en het verbeteren van uw lach gebeurt

2.

De afdrukken of scans van uw boven- en onderkaak

geleidelijk door de stapsgewijze verhoging van de aligner-

leveren de juiste data voor het vervaardigen van de

dikte. De unieke 3-staps oplossing van TrioClearTM creëert
meer beweging per stap dan andere systemen. De regelmatige wissel van aligners zorgt voor zekerheid in het pro-

Situatie

aligners.
3.

Vervaardiging van de aligners
De vervaardiging van uw aligners gebeurt compu-

ces en een betere mondhygiëne.

tergestuurd in het laboratorium, precies en geheel

Soft

4
dagen

4.
Voordelen

Aligner-dikte

Aantal dagen

op maat gemaakt voor u.
Behandeling
Uw behandelaar controleert de voortgang van de
therapie met TrioClearTM regelmatig om een optimaal resultaat te bereiken.

0,5 mm Vergemakkelijkt de instap met
meer comfort
Flexibel, daardoor eenvoudig in- en
uit te nemen

Het betrouwbare aligner-systeem
Stimuleert de herpositionering van
het gebit

Medium

7
dagen

0,6 mm Extra stevigheid verzekert eerste
successen

10
dagen

genoemd, is uit doorzichtig biocompatibel materiaal vervaardigd en daardoor nauwelijks zichtbaar. Tijdens de
behandeling kunt u onbezorgd spreken en lachen. Dat

Beweegt de tanden naar de
gewenste positie

Hard

De TrioClearTM beugel, in de tandheelkunde aligners

0,7 mm Bereikt de gewenste verplaatsing

garandeert een goed mondgevoel. Bij het dragen wordt dit
merkbaar. De aligner is aangenaam glad en comfortabel,
geen brackets of metalen draden. Om te eten of uw tanden
te reinigen neemt u de TrioClearTM aligner makkelijk uit en

Fixeert de tanden terwijl het weefsel
er omheen sluit

bewaart u deze in de meegeleverde bewaarbox.

Aligner is langer houdbaar en blijft
langer intact
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