
238,00€        

238,00€        

380,00€        

235,00€        

245,00€        

185,00€        

205,00€        

195,00€        

350,00€        

243,00€        

238,00€        

185,00€        

257,00€        

268,00€        

219,00€        

213,50€        

312,50€        

Meerprijs buccaal opbakken volledig zirconium 64,00€          

18,00€          

46,00€          

19,50€          

80,00€          

Prijs

89,00€          

162,50€        

225,25€        

216,50€        

402,00€        

99,75€          

60,00€          

592,00€        

506,00€        

528,50€        

227,50€        

607,00€        

531,50€        

230,50€        

610,50€        

623,00€        

528,10€        

227,50€        

230,25€        

555,50€        

462,00€        

387,00€        

337,00€        

462,00€        

387,00€        

337,00€        

441,00€        

365,00€        

1ste pijler/kroon volledig zirconium multilayer translucent met titanium interface

Elke volgende pijler volledig zirconium multilayer translucent met titanium interface

Brugdeel 1 ste pijler direct opgebakken op Cares abutment

Prijzen op basis van digitale afdrukken (i.o.s.)

Kroon-en brugwerkwerk op implantaten gecementeerd

Kleur bepalen op praktijk

Overige werkzaamheden

Directe opbouw op basis van 1,5 gram Protor 3

Porselein/metaal kroon op Cares titanium abutment

1 ste pijler brug porselein/metaal op Cares titanium abutment

Elke volgende pijler porselein/metaal op Cares titanium abutment

Porselein/metaal dummy

Opgebakken zirconium kroon/brugpijler op Cares titanium abutment

Indirecte opbouw op basis van 1,5 gram Protor 3

Inlay/onlay op basis van 1,5 gram Protor 3

Wortelkap met stift op basis van 2 gram Protor 3

Volledig Zirconium multilayer translucent kroon of brugdeel 

Metaal-porselein brugdeel (excl.metaal)

Metaal-porselein kroon (excl.metaal)

Metaal-porselein etsbrug, 2 vleugels en 1 dummy

Geperste E-max kroon/facing/inlay/onlay 

KROON- EN BRUGWERK

Zirconium opgebakken porselein kroon

Zirconium opgebakken porselein brugdeel

Zirconium opgebakken porselein etsbrug, 2 vleugels en 1 dummy

E-max kroon

E-max volkeramische kroon 

Zirconium-porselein kroon/brugdeel

Onedelmetaal-porselein kroon (Cr-Co)

Onedelmetaal-porselein brugdeel (Cr-Co)

Onedelmetaal-porselein brugdeel (Cr-Co) volgende pijler

Eenvoudige kleurbepaling op laboratorium incl.digitale foto's

Uitgebreide kleurbepaling op laboratorium, passen en kleurcheck:

Elk volgend element (tot max.3 elem.)

1ste element

Onedelmetaal-porselein brugdeel (Cr-Co) dummy

Volledig metalen kroon op basis van 2,5 gram Protor 3

Extra's

Volledig Zirconium multilayer translucent kroon of brugdeel

Wortelkap met Dalbo knop compleet

Noodkroon of 1ste pijler noodbrug

Noodbrug volgende pijler of dummy

Brugdeel elke volgende pijler direct opgebakken op Cares abutment

Dummy 

Kroon direct opgebakken op Atlantis titanium abutment

Elke volgende kroon direct opgebakken op Atlantis titanium abutment

Dummy

Elke volgende kroon/brugpijler opgebakken zirconium op titanium Cares abutment

Opgebakken zirconium dummy

Porselein/metaal kroon op Atlantis titanium abutment

1 ste pijler brug porselein/metaal op Atlantis titanium abutment

Elke volgende pijler porselein/metaal op Atlantis titanium abutment

Porselein/metaal dummy

Zirconium-porselein brugdeel 

Kroon-en brugwerkwerk op implantaten verschroefd
Kroon direct opgebakken op Cares abutment



164,00€        

NFC € 715,50 674,00€        

NFC € 743,70 698,50€        

NFC € 375,75 355,00€        

330,00€        

330,00€        

550,00€        

650,00€        

301,00€        

232,75€        

331,00€        

297,00€        

362,50€        

450,00€        

510,00€        

460,00€        

535,00€        

490,00€        

550,00€        

500,00€        

575,00€        

Prijs

49,95€          

Reparatie barst/breuk partieel boven of onder 52,50€          

€ 48,50 met model 60,75€          

88,00€          

88,00€          

327,25€        

129,95€        

360,25€        

1.041,00€     

Prijs

27,61€          

11,78€          

6,59€            

8,08€            

Uitbreiding zadel per sectie 8,85€            

Plaatsen in eenvoudige articulator 16,07€          

15,53€          

7,62€            

12,00€          

Kies porselein/acryl 6,37€            

62,12€          

40,65€          

47,99€          

33,99€          

Prijs

52,35€          

149,50€        

161,50€        

54,65€          

129,25€        

74,50€          

319,00€        

295,00€        

160,00€        

Gebitsbeschermer Playsafe (hard buiten/zacht binnen) in occlusie

Tand porselein/acryl

Bleeklepel per stuk

Regulatie

C-C retainer

Rebasen op 2 drukknoppen exclusief matrixen, bruikleen analogen

Rebasen op 2 drukknoppen inclusief vernieuwen matrixen, bruikleen analogen

Rebasen volle prothese per kaak

Rebasen op bestaande steg zonder extenties inclusief vernieuwen matrix, bruikleen analogeb

Rebasen/relinen partiële prothese per kaak

Grote rand aanpersen

Candulor composiet NFC tand

Candulor composiet NFC kies

Relaxatie splint met 2 knopankers

Splint gefreesd via IOS

Anti snurk apparaat A.S.S.A/IST/TAP-T Appliance

Ap no-more

Gebitsbeschermer 1 laag niet in occlusie

Immediaat per element

Uitbreiding per element (excl.element)

NTI spalk

Set kiezen (vanaf 6 stuks porselin/acryl

Reparatie barst/breuk vol boven of onder

Frame per boven of onder alleen kiezen 1-4 elem.kunststof/pors.zonder ind.lepel

Frame per boven of onder alleen kiezen 5-13 elem.kunststof/pors.zonder ind.lepel

Basistarief

Losse prijzen

Omvorming boven of onderprothese op 2 implantaten zonder extenties, excl.afdrukhulpdelen

Tand vernieuwen (NFC)

Frame boven of onder tanden en/of tanden en kiezen 5-13 elem.kunststof/pors. met ind.lepel

Set tanden (vanaf 4 stuks) porselein/acryl

Reparaties 

Set tanden (vanaf 4 stuks) composiet NFC

Set kiezen (vanaf 6 stuks) composiet NFC

Frame per boven of onder tanden en/of tanden en kiezen 1-4 elem.kunststof/pors.zonder ind.lepel

Frame per boven of onder tanden en/of tanden en kiezen 5-13 elem., zonder ind.lepel

Frame boven of onder alleen kiezen 1-4 elem.kunststof/pors.met individuele lepel

Frame boven of onder alleen kiezen 5-13 elem.kunststof/pors.met individuele lepel

Frame boven of onder tanden en/of tanden en kiezen 1-4 elem.kunststof/pors.met ind.lepel

Volledige prothese per boven of onder

Volledig immediaat prothese per boven of onder zonder individuele lepel

Volledig immediaat prothese per boven of onder met individuele lepel

Volledige immediaat prothese, boven en onder zonder individuele lepel

Part.prothese per boven of onder 5-13 elem.zonder ind.lepel,wel beet, 4 tanden en 4 kiezen zonder ankers

Volledige immediaat prothese, boven en onder met individuele lepel

Frame's, vaste prijzen

Partiële prothese per boven of onder 1-4 elem.met ind.lepel en beet, 4 tanden en 2 ankers

Partiële prothese per boven of onder 1-4 elem.zonder ind.lepel en beet, 4 tanden en 2 ankers

Noodprothese onbetande kaak per boven of onder zonder individuele lepel, onbetand

Protheses op implantaten alleen op aanvraag/begroting

Volledig zirconium multilayer translucent dummy

Part.prothese per boven of onder 5-13 elem.met ind.lepel en beet, 4 tanden en 4 kiezen zonder ankers

PROTHESEWERK

Volledige prothese B-methode

Volledige prothese C-methode (met intra-orale beetregistratie)


