PRIJSLIJST 2021
Kroon- en brugwerk all-in
Vol zirkonium kroon
Vol zirkonium brugdeel
Multilayer kroon
Multilayer inlay/onlay
Multilayer brugdeel (max. 3 delig)
Opgebakken zirkonium kroon of brugdeel)
Etsbrug zirkonium of metaal (1 element/max.2 vleugels, excl. metaallegering))
E-max kroon
E-max inlay/onlay
Keramische facing (excl. Panavia V5 )

194,00
209,00
204,00
220,00
214,00
263,50
299,50
204,00
225,00
246,00

Implantaat cad/cam werkzaamheden all-in
Zirkonium opgebakken kroon /brugdeel op titanium abutment
ieder volgend zirkonium abutment + kroon/brugdeel zelfde casus
Zirkonium opgebakken kroon/brugdeel op gold hue abutment
ieder volgend gold hue abutment + kroon/brugdeel zelfde casus
Zirkonium opgebakken kroon /brugdeel op zirkonium abutment
ieder volgend zirkonium abutment + kroon/brugdeel zelfde casus
Meegeleverde afdrukstiften en/of lepels worden naar ratio verrekend!

725,00
600,00
773,00
638,00
789,50
664,00

Uitneembare voorzieningen op implantaten all-in
Volledige prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 2 implantaten
Boven óf onder prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 2implantaten
Volledige prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 4 implantaten
Boven óf onder prothese op titanium steg Atlantis ISUS op 4 implantaten
Voor alle andere implantaatwerkstukken maken wij graag een vrijblijvende offerte!

1698,00
1395,00
2817,00
2514,00

Prothese en frame werkzaamheden (met originele Vita en/of Candulor tanden en kiezen)
Volledige prothese
Onder óf boven prothese
Volledige immediaat prothese
Onder óf boven immediaat prothese
Partiële prothese 1-4 elementen
Partiële prothese 5-9 elementen
Frame 1-4 elementen
Frame 5-9 elementen

648,50
339,00
699,50
356,50
238,50
343,00
455,00
499,00
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Reparaties (inclusief tand/kies)
Rebasing prothese/frame
Reparatie breuk prothese
Reparatie vastzetten element
Reparatie element vernieuwen
Toeslag extra tand/ anker
Toeslag extra kies
Reparatie frame eenvoudig(max.1 gegoten klammer of extensie)
Reparatie frame uitgebreid
Prothese reinigen/polijsten
Naam in prothese

92,00
58,00
53,50
62,00
19,00
13,00
125,00
159,00
38,50
31,50

Overig (inclusief model,articulator)
Gebitsbeschermer
Gebitsbeschermer met tegenbeet
CC-retainer/bleeklepel
Splint(hard) met 2 knopankers
Splint(hard) gedisigned en gefreesd(zonder ankers)
Schouderporselein per element
Kroon onder bestaand frame aanpassen
Draad-/gaasversterking per boven of onder prothese
Weekblijvende basis per boven of onder prothese
Monomeer vrije prothese per boven of onder
Kleur/vorm variatie per boven- of onderprothese

61,50
83,00
54,50
172,00
158,00
36,00
48,00
28,50
107,00
75,00
17,00

Voor overige prijzen kunt u bellen en maken wij desgewenst een , vrijblijvende, offerte.

Werktijden in werkdagen:
Rebasings, reparaties = bellen voor 9.30uur, retour voor 16.30 uur!)
Reparaties nieuwe ankers etc.(frame), directe opbouw,
Lepels, beetplaten, drumschiene, gebitsbeschermer, bleeklepel, overpassen
Passen in was, prothese afmaken ,opbakken werk uit pasfase, indirecte opbouw
Splint, kroon- en brugwerk in metaal passen,
Goudkroon, inlay, onlay, zirkonium, staalframe in metaal
Staalframe met waswal, Cad/Cam stegconstructie
Afmaken prothese op implantaat, kroon- en brugwerk, staalframe passen met el.
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