
GODKÄNNANDE AV SAMTYCKE
OCH AVTAL FÖR PATIENTEN
Detta formulär ska undertecknas av din TrioClear™-patient före behandlingen och bör sparas
bland era journaler. Det får inte lämnas vidare till en tredje part.

PATIENTENS GODKÄNNANDE AV SAMTYCKE OCH AVTAL INFÖR TANDREGLERING
Din tandläkare har rekommenderat TrioClear™ aligners för din ortodontiska behandling. Även om en ortodontisk
behandling kan leda till ett friskare och vackrare leende, bör du också vara medveten om att all ortodontisk behand-
ling (inklusive ortodontisk behandling med TrioClear™) har begränsningar och potentiella risker som du bör överväga
före behandlingen. Resultaten kan variera och simuleringen är endast en ungefärlig vägledning.

BAKGRUND
TrioClear™-aligner, har utvecklats av Perfection Aligner System Hong Kong Limited, och består av en serie av avtagbara
skenor (aligners) av genomskinlig plast som flyttar dina tänder i små steg. Med avancerad datorgrafikteknik och din tandläkares 
diagnostik skapar TrioClear™ en behandlingsplan som anger den önskade rörelsen av dina tänder under behandlingens gång. 
Efter godkännande av behandlingsplanen skapas en serie skräddarsydda TrioClear™-skenor specifikt för din behandling.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Du måste genomgå en rutinundersökning före behandlingen, inklusive röntgenbilder och kliniska bilder. Din tandläkare kommer
att ta ett konventionellt avtryck eller scanna dina tänder som sedan skickas till TrioClear™-laboratoriet tillsammans med en terapi-
planering. TrioClear™ kommer utifrån din tandläkares terapiplanering att skapa en simulering samt en behandlingsplan.

När din tandläkare har godkänt behandlingsplanen tillverkar och skickar TrioClear™ en uppsättning individanpassade skenor
till din tandläkare. Det totala antalet skenor varierar beroende på hur komplicerad ditt bett är och på tandläkarens behandlings-
plan. Skenorna kommer att vara individuellt markerade och lämnas till dig av din tandläkare med specifika instruktioner för din
användning. Om din tandläkare inte givit dig andra instruktioner bör du bära dina skenor cirka 22 timmar per dygn, och ta av dem
endast för att äta, borsta och användning av tandtråd. Du följer tandläkarens anvisningar och byter till nästa skena i serien enligt
anvisningen. Behandlingens längd varierar beroende på hur komplicerad behandlingsterapin är.

Om inget annat anges bör du boka ett uppföljningsmöte med din tandläkare minst var sjätte till åttonde vecka. De flesta
patienter kommer att behöva bondade estetiska attachments och/eller gummiband fästa på en eller flera tänder för att
underlätta specifika tandregleringsrörelser. Efter avslutad behandling kan ett mindre antal skenor behövas för att göra små
justeringar. 



FÖRDELAR

• TrioClear™ tandreglering är ett estetiskt alternativ till konventionell tandställning.
• Skenorna är praktiskt taget osynliga, många kommer inte att märka att du är under tandregleringsbehandling.
• Behandlingsplanen kan visualiseras med hjälp av simulering.
• Med avtagbara skenor är det möjligt att borsta och använda tandtråd som vanligt,  vilket vanligtvis inte är möjligt med 
 konventionell tandställning. 
• Skenorna har inga metalltrådar eller fästen som är förknippade med konventionella tandställningar.

RISKER OCH OLÄGENHETER
Liksom andra tandregleringsbehandlingar kan användningen av TrioClear™ produkter innebära några av de risker
som beskrivs nedan:

i. Att inte bära TrioClear™ skenan de antal timmar per dag som krävs, eller att du inte använder produkten enligt tandläkarens anvisningar och/eller 
 missar inbokade möten med din tandläkare, diastema och atypisk formade tänder kan förlänga din behandlingsperiod samt påverka möjligheten 
 att uppnå önskat resultat och även öka behandlingskostnaderna.

ii. Tänderna kan kännas ömma när du byter till nästa skena i serien.

iii. Tandköttet, kinderna och läpparna kan bli irriterade under underbehandlingstiden.

iv. Tänderna kan ändra position efter behandlingen. Konstant användande av retainer efter behandling motverkar detta, så användande av retainer är av 
 största vikt.

v. För att undvika karies, paradontal sjukdom, tandköttsinflammation, eller missfärgningar bör du borsta tänderna och använda tandtråd 
 efter konsumtion av mat/dryck innan du återplacera skenorna.

vi. Det kan ta ett par dagar för din tunga att vänja sig vid att ha TrioClear™ skenan i munnen, detta kan göra att du läspar något. Detta brukar upphöra  
 inom en till två veckor.

vii. Skenorna kan orsaka en tillfällig ökning av salivproduktion eller muntorrhet, och vissa mediciner kan förstärka denna effekt.

viii. Under behandlingen kan attachments fästas på en eller flera tänder för att underlätta rörelser av tänderna. Dessa avlägsnas efter behandlingen. 

ix. Det är möjligt att attachments lossnar, vid förlust kontakta omedelbart din tandläkare.

x. Det kan vara nödvändigt att slipa tänderna interaproximalt för att skapa det utrymme som behövs för att flytta på tänderna. 

xi. Bettet kan förändras under behandlingsperioden vilket kan leda till tillfälligt obehag hos patienten.

xii. I sällsynta fall kan det förekomma ett lätt slitage på skenan om patienten gnisslar eller är en hårdbitare. Detta är i allmänhet inget problem 
 eftersom den övergripande formen och styrkan hos skenan förblir intakt.

xiii.  Efter TrioClear™ behandlingen kan ocklusionen kräva en justering (en så kallad inslipning).

xiv. Avvikande/eruptíon/saknad av tänder kan påverka passformen av skenan och förmågan att uppnå önskat resultat.

xv. Behandling av svårt öppet bett, djupt bett, eller en blandning av olika bettrelationer samt smal käke kan kräva kompletterande behandling 
 utöver alignerbehandling.



xvi. Kompletterade tandreglerings hjälpmedel så som användning av bondade knappar, gummiband, och andra hjälpapparaturer kan behövas 
 vid mer komplicerade behandlingar där enbart aligners inte är tillräckliga för att uppnår önskat resultat.

xvii. Tänder som har överlappats under lång tidsperiod kan sakna gingivalvävnad, när tanden förflyttas kan det leda till ett utseende av en svart 
 triangel i mellanrummet.

xviii. Aligners kan inte förflytta implantat eller ankylósis dentis. 

xix. Allmänna medicinska tillstånd och användning av läkemedel kan påverka tandregleringsbehandlingen.

xx. Befintliga tandersättningar (t.ex. kronor) kan lossna och kräva omcementering eller i vissa fall göras om.

xxi. Korta kliniska kronor kan utgöra problem för retention av skenorna och hämma tandrörelsen.

xxii. Produktbrott är mer sannolikt hos patienter med svår trångställning och/eller flera saknade tänder.

xxiii. Ortodontiska apparaturer eller delar därav kan oavsiktligt sväljas eller aspireras.

xxiv. I sällsynta fall kan problem också uppstå i käkleden, vilket kan orsaka ledvärk, huvudvärk eller öronvärk.

xxv. Allergiska reaktioner kan förekomma.

xxvi. Tänder som inte täcks av alignerskenan kan elongera.

xxvii. I sällsynta fall kan patienter med ärftligt angioödem (HAE), en genetisk sjukdom, uppleva snabb lokal svullnad av subkutana vävnader 
 inklusive struphuvudet, HAE kan triggas av milda stimuliering inklusive tandbehandling.

xxxviii. När visdomständer utvecklas kan dina tänder ändra riktning. Din tandläkare och/eller ortodontist bör övervaka dem för att avgöra när och om 
 visdomstanden behöver avlägsnas.

xxix.  Under behandlingen kan det vara nödvändigt att använda om tidigare skenor. Det är därför viktigt att behålla alla skenor tills behandlingen 
är slut. 



EFTER TANDREGLERING
Efter behandlingen rekommenderar vi att du använder en retainerskena. Annars kommer tänderna att förskjutas och flyttas
tillbaka till det ursprungliga läget. Din tandläkare kommer att diskutera och ordinera den mest lämpliga retaineralternativet
för dig, fast retainer, avtagbar retainerskena eller en kombination av båda. Vi rekommenderar Ecodont™ Retainer om din 
tandläkare rekommenderat avtagbar retainer. Det är ett set som består av två skenor för varje käke, vilka kan köpas mot en 
extra kostnad. De bör bäras på lång sikt och de två första månaderna efter slutförd behandling bör retainerskenan bäras 22 
timmar om dygnet. Därefter används retainerskenan nattetid. Skenan kommer att behöva bytas ut då och då eftersom de 
kommer att slitas, mjukas upp eller gå sönder beroende på hur de behandlats eller om du är tandpressare. Du bör fortsätta 
träffa din tandläkare för efterkontroll av dina retainerskenor, samt att de kan ge dig råd om hur ofta de bör bytas ut.

GODKÄNT SAMTYCKE
Jag har fått tillräckligt med tid att läsa och har läst ovanstående information som beskriver den ortodontiska behandlingen 
med TrioClear™ aligners. Jag förstår fördelarna, riskerna och eventuella olägenheter i samband med behandlingen. Jag har 
blivit tillräckligt informerad och har fått möjlighet att ställa och diskutera frågor kring min behandling med TrioClear™
med min tandläkare.

Förnamn

Adress

Stad

Efternamn

Postnummer

Underskrift

* Om undertecknad är under 18 år måste föräldern eller 
vårdnadshavaren också skriva under avtalet.

Födelsedatum

Datum


