
Luotettava oikomisjärjestelmä
TrioClear®-oikomiskalvo on valmistettu läpinäkyvästä, bio-
logisesti yhteensopivasta materiaalista, ja siksi sitä tuskin 
näkee. Voit jatkaa puhumista ja nauramista, huolimatta 
meneillään olevasta hoidosta, mikä antaa hyvän fiiliksen. 
Tämän voit huomata heti, kun asennat oikomiskalvon 
paikalleen. Se on miellyttävän sileä ja mukava, ilman kiin-
nikkeitä tai metallilankoja. Kun syöt tai puhdistat hampaita, 
voit helposti poistaa TrioClear®-kalvon ja pitää sen mukana 
säilytyslaatikossa.

Digitaalisesti 3D mallinnuksen avulla tehty hoitosuun-
nitelma hampaiden siirtymisestä ja lopputuloksesta 
varmistaa onnistuneen hymyn.

Anna hymysi loistaa!

Oikoo hampaasi miellyttävästi

Vastaanoton leima:

Elysee Dental (FI) | Mäkituvantie 9 | 01510 VANTAA  

Puh. +358 (0)400 994 661 | info@elysee-dental.fi | www.elysee-dental.fi 

Vaiheet optimaalisen hoitotuloksen saavuttamiseksi

1. Ota yhteyttä  
Ota yhteyttä hammaslääkäriisi selvittääksesi että 
TrioClear®-oikomiskalvohoito sopii sinulle. 

2. Tilanne 
Digitaalinen skannausjäljennös tai perinteiset jäl- 
jennökset, sekä kuvasarjat ylä- ja alaleuastasi antavat 
oikeat tiedot oikomiskalvojen valmistukseen.   

3. Kalvojen valmistus 
Kalvojen valmistus tapahtuu tietokoneen avulla 
laboratoriossa, tarkasti ja juuri sinulle räätälöitynä.  

4. Hoito 
Hammaslääkäri tarkistaa säännöllisesti TrioClear®-
hoidon edistymisen, jotta varmistetaan optimaalinen 
tulos. 



Dynaaminen kolmivaiheinen ratkaisu

Hoito on nautinnollista joka päivä, koska jokainen hoito-
vaihe varmistaa siirtymisen pehmeästä keskitason kautta 
kovaan oikomiskalvoon. Yleensä tämä johtaa vain vähäi-
seen tai olemattomaan kipuun. Hampaiden oikominen 
ja hymyn parantaminen tapahtuu vähitellen johtuen 
kalvopaksuuden asteittaisesta kasvusta. Ainutlaatuinen Trio- 
Clear® 3-vaiheinen ratkaisu luo enemmän liikettä kaikissa 
vaiheissa kuin muut järjestelmät, koska paine liikeeseen on 
tasainen eikä kalvon vaihtaminen aiheuta suurta muutosta 
paineeseen. Säännöllinen kalvojen vaihto antaa turvalli-
suutta oikomiseen ja parantaa suuhygieniaa.

Pehmeä 4 

päivää

0,5 mm Helpottaa hoidon aloittamista

Joustava, joten se on helppo asettaa 
ja irrottaa

Stimuloi hampaiden uudelleensijo-
ittumista
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päivää

0,6 mm Kalvon lisääntynyt tukevuus var-
mistaa varhaisen onnistuneen 
edistymisen

Siirtää hampaat haluttuun asentoon

Kova 10 

päivää

0,7 mm Saavuttaa halutun hampaiden 
uudelleensijoittumisen

Pitää hampaat paikoillaan, kunnes 
ienkudos on tasaantunut niiden 
ympärillä

Paksumpi kalvo on kestävä ja pysyy 
ehjänä pidempään
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Hoitomuodon edut

EdullinenTehokas

Hygieeninen

Irrotettava

Huomaamaton

Mukava käyttää

Hoidolla saavute-
taan optimaalinen ja 
tarkka tulos lyhyessä 
ajassa.

O i k o m i s k a l v o t 
puhdistetaan juok-
sevan veden alla 
hammasharjalla. Kal-
vot vaihdetaan usein, 
jolloin niihin ei kerry 
likaa ja tahroja.

Kalvo on helppo ja 
nopea irrottaa ja 
asettaa takaisin suu-
hun milloin tahansa 
(esim. syödessäsi tai 
hampaiden pesun 
ajaksi). Sen aikana 
kalvo voidaan säi-
l y t t ä ä  m u k a n a 
toimitetussa tyylik-
käässä kotelossa.

Tämän tyyppinen hoito 
on yleensä halvempaa 
kuin muut oikomisjär-
jestelmät.

Voit puhua, hymyillä ja 
nauraa huoletta.

Oikomiskalvo on miel-
lyttävän sileä, eikä siinä 
ole kiinnikkeitä tai 
metallilankoja.

Diasteema eli rako 
hampaiden välissä

Ahtautuminen

Mesiaalipurenta

Etualueen avopurentaRistipurenta

Syväpurenta

Hampaiden asettelun korjaus esteettisesti miellyttävillä 
TrioClear®-oikomiskalvoilla on tärkeä hoitovaihtoehto 
hammaslääkärin vastaanotolla. Tämä hoitotapa on 
mahdollistanut optimaalisen hoitotuloksen ja korkean 
mukavuuden jo monille nuorille (18+) ja aikuisille.

Innovatiivinen TrioClear® aligner tarjoaa monia erilaisia 
hoitovaihtoehtoja. TrioClear® soveltuu potilaille, jotka halu-
avat pienen tai kohtalaisen oikomisen hampaille, kuten 
seuraavissa tilanteissa:

Mukava, tehokas 
& moderni


