Standaard Prijzen Tandtechniek 2018*
Kroon en Brug
Kroon/brugdeel individueel opgebakken op basis van zirkonium
Kroon/brugdeel volledig zirkonium (Bruxzir)
Kroon/brugdeel lithiumdisilicaat (IPS E.Max)
Kroon/brugdeel VMK op basis van NEM (onedel
Kroon/brugdeel VMK op basis van palladium (halfedel zilver)
Kroon/brugdeel VMK op basis van goud (hoog edel goud)

€ 279,00
€ 279,00
€ 279,00
€ 248,00
€ 329,00
€ 350,00

Facing/Inlay
Facing/inlay lithiumdisilicaat (IPS E.Max)
Facing Inlay goud (hoog edel)

€ 279,00
€ 279,00

Implantaat kroon/brug
Implantaatkroon op basis van zirkonium gecementeerd/verschroefd
Implantaatkroon op basis van palladium gecementeerd/verschroefd
Implantaatkroon op basis van NEM gecementeerd/verschroefd

€ 710,00
€ 810,00
€ 710,00

Etsbrug
Etsbrug zirkonium met opgebakken brugdeel
Etsbrug op basis van NEM met opgebaken brugdeel
Meerprijs kleurbepaling in het laboratorium

€ 434,00
€ 313,00
€ 22,00

Diversen
Opbeetspalk individueel met hoektandgeleiding
C‐C retainer met plaatsing mal
Drumschiene/miniplastscheine/clearoverlay
Gebitsbeschermer individueel
Bleeklepel per kaak

€ 199,00
€ 69,50
€ 92,50
€ 79,50
€ 65,00

Frames
Frame 1‐4 elementen (inclusief individuele lepel)
Frame 5‐13 elementen (inclusief individuele lepel)

€ 546,00
€ 561,00

Partiële Prothese
Partiële prothese 1‐4 elementen(inclusief ind.lepel exclusief ankers)
Partiële prothese 5‐13 element. (inclusief ind.lepel exclusief ankers)
Flexibele prothese 1‐4 elementen( niet rebasebaar/ uit te breiden)
Flexibele prothese 15‐13 element.( niet rebasebaar/uit te breiden)

€ 269,00
€ 325,00
€ 233,00
€ 284,00

Volledige prothese boven / onder
Volledige prothese boven en onder
Volledige prothese boven of onder
Immediaat prothese boven of onder
Immediaat prothese boven en onder

€ 670,00
€ 320,00
€ 320,00
€ 595,00

Volledige prothese op implantaat
Prothese op implantaten nieuw
Boven en onder op drukknop
Boven en onder op cad/cam steg
Onder prothese op drukknop
Onder prothese op cad/cam steg
Prothese op implantaten op bestaande constructie
Boven en onder op drukknop
Boven en onder op bestaande steg
Reparatie`s aan prothese
Rebasing prothese
Herstellen breuk/scheur
Rebasing prothese op drukknop plus vernieuwen
Rebasing prothese op steg inclusief vernieuwen
Diversen
Individuele lepel
Ankers gebogen aan pp of spalk per 2 stuks,

op 2
op 4
implantaten implantaten
€ 1.453,00 € 2.175,00
€ 1.950,00 € 3.100,00
€ 1.175,00 € 1.899,00
€ 1.600,00 € 2.750,00

€ 1.173,00
€ 1.125,00

€ 1.609,00
€ 1.425,00

€ 95,00
€ 72,25
€ 325,00
€ 415,00

€ 50,00
€ 51,25

*: In individuele gevallen kan/moet afgeweken worden op de standaard tarieven. Patiënt zal hier
vooraf middels een begroting over geïnformeerd worden.

