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Työn eteneminen
Aikajana

ALKU
Ota PVS-jäljennös,

valokuvat ja röntgen/KKTT

Tilaa nouto Elysee Dentalilta

Käytä TrioClear® Doctor -ohjelmaa,
täytä työtilauslomake ja lataa röntgenkuvat, 

valokuvat ja skannatut tiedostot järjestelmään.

Skannaa jäljennös ja ota
valokuvat ja röngen/KKTT

Työtilauksen vahvistusviesti 
saapuu TrioClear® Doctor -sivustolt

Hoitosuunnitelma
nähtäväksi lääkärille

Hyväksy tai 
ehdota 

muutoksia

Ensimmäisen erän oikomiskal-
vosarja saapuu vastaanotolle

Myöhempien vaiheiden kalvot 
saapuvat vastaanotolle*

1-2 päivää

3-4 päivää

1-2 päivää

5 päivän sisällä

Hyväksy

Muutos

7 päivän sisällä

* Muista klikata: "Process your next sets of aligner” (=Käsittele 
seuraavat oikomiskalvot) TrioClear® Doctor -sivustolla.
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Online
Lähetyksen vaiheet

1. Klikkaa “New Case” (=uusi työtilaus)
sivulla http://ecom.trio-clear.com

2. Syötä potilaan tiedot
3. Lataa potilaan naamakuva
4. Aloita hoito-ohje

5. Lataa potilaan kuvasarjat ala ja yläleuasta, 
jäljennökset ja röntgenkuvat

6. Valitse toimitusosoite
7. Esikatsele ja lähetät tilaus

Oikomiskalvo- 
paketin
vastaanottaminen
Kun oikomiskalvot on vastaanotettu, laatikosta pitäisi löytyä 
seuraavat asiat:

1. Pakkaús oikomiskalvoja
2. Yleiskuvaus hoidosta
3. Potilaan aloituspakkaus

Oikomiskalvo- 
paketin
tarkistuslista
Arkista jokaisen oikomiskalvopakkauksen osalta:

1. Paketit on merkitty oikein
2. Oikomiskalvot kuuluvat kyseiselle potilaalle
3.  Tilatut lisävarusteet, jos niitä on

(Muotti, kiinnikkeet, joustavat materiaalit jne.)
4. Säilytysrasiat

Potilaan aloitus-
pakkauksen
ohjeet
Potilaan aloituspakkaus sisältää kaksi säilytyskoteloa:

 • Yksi, jossa potilas voi pitää käytössä olevaa kalvoerää
 • Yksi, jossa voidaan säilyttää edellistä kalvoerää

(käytettävä, jos nykyinen nykyinen on vaurioitunut tai 
kadonnut)

 • Pidä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta
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Oikomiskalvo
Ongelmat ja takuu

On erittäin tärkeää, että ilmoitat myyntitiimillemme, jos oiko-
miskalvoissa ilmenee ongelmia. Kun olemme tietoisia ongel-
mista, voimme estää niiden toistumisen tulevaisuudessa.

Skenaariot:
1. Kolme ensimmäistä oikomiskalvoa eivät istu suuhun
2. Oikomiskalvot, joiden reunat on huonosti viimeistellyt
3. Murtuneet oikomiskalvot
4. Vääristyneet oikomiskalvot
5. Kalvoissa ylimääräistä materiaalia
6. Vastaanotettu väärät oikomiskalvot

 • Jos ensimmäinen oikomiskalvo ei istu hyvin, kokeile 1 
erän keskikovaa (M) oikomiskalvoa.

 •  Jos tämäkään ei istu hyvin, OTA VALOKUVAT molem-
mista oikomiskalvoista erikseen POTILAAN SUUSSA, 
selvästi osoittamalla sopimaton alue. Ota myös uusi 
jäljennös/skannaus kyseessä olevasta hammaskaar-
esta

 • Ota yhteys myyntitiimiimme ja toimita heille ottama-
si valokuvat ja jäljennökset. Myyntitiimi järjestää 
takuuna tilalle uudet oikomiskalvot.

 • Myyntitiimimme neuvoo sinulle miten prosessi ete-
nee tällaisessa tapauksessa.

Jos oikomiskalvot ovat murtuneet hoidon aikana:
 • TOta erillinen valokuva oikomiskalvosta ja ongelma- 

alueesta.
 • Anna myyntitiimillemme seuraavat tiedot: potilaan 

numero, potilaan nimi, kuinka kauan murtunutta/ 
haljennutta oikomiskalvoa on käytetty, murtuman 
sijainti

 • Sillä välin potilaan tulee jatkaa edellisen, hyvin istuvan 
ja ehjän kalvon käyttämistä.
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