
 

 

TRIOCLEAR ARBETSGÅNG 
 

- Kontakta CDI Dental, så ordnar vi inloggning på TrioClear portalen åt dig. 
- Logga in på portalen när du fått lösenord och användarnamn av oss.  

https://pro.trioclear.com/ 
- Uppdatera dina kontaktuppgifter när du loggat in på din sida. 
- För att ladda upp ett fall klicka på ”New Case”, uppe i vänstra hörnet. 
- Välj behandling: Complete, Touch-up, Touch-up Plus, Simple eller Retainer 
- Fyll i varje steg och i portalen; Patient information – Orderformulär – Foto uppladdning – Röntgen bilder – 

Avtryck – Leverans – Sammanställning 
Alla nödvändiga uppgifter är markerade med röd stjärna och måste fyllas i eller bifogas annars kan man 
inte skicka in fallet. Du kan logga in senare och komplettera dessa uppgifter. 
Patientinformation ( Patient info) : Fyll i Fullständigt namn, födelsedata och kön. Ladda gärna upp ett foto 
på patienten här. 
Orderformulär( Questionaire) : Viktigt att fylla i om vissa tänder ej skall flyttas 
Foto(Photo): Alla foto enligt nedan skall uppladdas. Titta noga på sidobilderna att patienten har en korrekt 
bitning då dessa kommer jämföras med avtrycket. Använd spegel för ocklusions bilder. Fungerar bra att ta 
bilderna med en mobiltelefon.  
 

 
 
Röntgen bilder ( Radiographs): Obligatorisk. OPG eller helstatus. 
Avtryck: Mycket viktigt att avtrycket är av hög kvalitet och att 3-4 mm av gingivan är med på avtrycket 
oavsett om det är analogt eller digitalt. Alla tänder skall vara med i avtrycket. 
Klicka för att välja metod: ”Upload STL file impression” eller ”Physical impressions by courier” 
Analoga avtryck skickas till CDI Dental. 
Digitala avtryck laddas upp: STL fil, Överkäke, Underkäke och två bitningar. Kontakta CDI Dental om du vill 
ha hjälp hur man laddar ner filerna. 
Leverans ( Delivery): Kontrollera leverans adressen 
Sammanställning ( Summary) : Sista steget, Sammanställning, kontrollera och välj ”Submit”  för att 
skicka iväg all information till TrioClear. 
Du kan nu se ditt TrioClear fall i din portal.  
Du får mail om det uppstår en fråga eller när fallet är färdig behandlat. 

- Behandlingsplan klar efter ca 5 dagar: Gå in på patienten och klicka på höger sidan på ”View Treatment 
Plan” och ”Clinical Simulations and Live Support”. 

https://pro.trioclear.com/


-  
 
”View Treatment Plan” visar Behandlingsplanen och visar antal steg samt även om det behövs IPR eller 
annat. När du vet antal steg kan du också räkna ut vad behandlingen kommer att kostar. 
 

          
 
”Clinical Simulations and Live Support” Här ser du simuleringen, som du kan visa patienten för att se 
slutresultatet. Är du inte nöjd med behandlingsförslaget har du här skriver in andra önskemål via Live 
supporten på sidan. 

 

 
- Är du nöjd med behandlingsplanen godkänner du genom att gå in på  ”View Treatment Plan” och klicka på 

”Approve Plan”, och du har dina första skenor inom ca en vecka. 
 

 

- De första 6 stegen skickas till kliniken när de är klara, med behandlingsplan och schema för åtgärder såsom 
tex IPR. 

- Om behandlingen är mer än 6 steg, glöm inte att beställa fler skenor när patienten börjar på sitt sista steg. 
Detta gör du på portalen. Kontrollera alltid innan beställning av nya skenor att behandlingen fortskrider 
som planerat.  

- Viktigt att kontrollera patienten regelbundet under behandlingen. Tandsten kan förhindra förflyttning, och 
viktigt att patienten meddelar om skenan inte kommer på plats ordentligt. 

- Beställ alltid retainer efter behandlingen. Viktigt för att bibehålla det fina behandlingsresultatet. 

För mer information kontakta oss: CDI Dental 040-607 77 70 
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