Tarieven van de meest voorkomende werkstukken:
werkstuk

tarief

zonder ind.lepel

Prothesewerk
Volledige prothese b+ o

650

Immediaat prothese b+ o

700

B -methode b of o prothese

350

Part.prothese 1-4 elementen

269

228

Part.prothese 5-13 elementen

325

284

Noodplaatje 1 element

120

Noodplaatje 2 elementen

132

600

Kroon&brugwerk
A1-D4 Monolithische kroon (Basic)

189

alleen

A1-D4 Monolithisch brugdeel (Basic)

205

glaze!!

Esthetisch Monolithische kroon

225

ingekleurd

Esthetisch Monolitisch brugdeel

235

ingekleurd

Partiële zirkoniumkroon Monolitisch

220

e.Max CAD kroon (Lithium Disilicaat)

250

Opgebakken Keramische kroon

265

Opgebakken Keramisch brugdeel

280

Individuele frontkroon *

290

Individueel brugdeel *

305

Overige
1 facing per stuk

220 (Basic)

Zirconium etsbrug 1 vleugel

326

Extra zirconium etsbrugvleugel

40

Zirconium etsbrug mono 1 vleugel

291

Nood-kroon pmma

75

Nood-brugdeel pmma

75

TelioCad noodkroon (ingekleurd)

95

*kleurbep.+ indiv. inkleuren met patient

245 individueel*

Tarieven van de meest voorkomende werkstukken:
werkstuk

tarief

Frame prothese
Frame 1 – 4 elementen

495

Frame 5 – 13 elementen

560

Stalen verhemelteplaat gegoten

200

Variabele kosten frame
Metalen kauwvlak per element

0

Metalen backing per element

0

Etsen/opaqueren framemetaal

40

Rebasing
Rebasing boven of onder

99

Rebasing boven en onder

198

Rebasing met glasvezel versterking

120

Rebasing met weke basis onderkaak

170

Overige werkstukken
Splint, gemodelleerd in was + gegoten +
pasgeslepen op 2e model

215

Splint Cad Cam

170

Gebitsbeschermer

75

1 bleeklepel

65

2 bleeklepels

105

CC-bar inclusief puttyslot tbv plaatsen

65

Tarieven van de meest voorkomende werkstukken:
werkstuk

tarief

zonder ind.lepel

implantaat

701

650

Esthetisch monolithische
implantaat kroon

verschroefbare

666

615

A1-D4
monolithische
implantaat kroon

verschroefbare

626

575

1 implantaatkroon + custom abutment

750

699

Surgical guide, boorplaat

100

Boormal – 2 vleugels, om te vormen tot
temporary noodkroon

100

1 kunstharslepel t.b.v. implantaat

51

1 nood-kroon pmma

75

1 nood-brugdeel pmma

75

Verschroefbare implantaat nood-kroon +
interface

175

1 Ti-Base Implantaat kroon zijdelingse
delen A1 t/m D4 (Basic, imitatie
onderdelen!)

550

Implantaten
Individuele
kroon

verschroefbare

Subframe
Gegoten subframe chroom cobalt bij stegprothesen BK of OK

200

DSD smile design digital (geprint model)
Set-up tbv try-BK (front) + Siliconenmal

180

Functionele set-up per kaak compleet

200

Memosil mal per stuk

50

499

Prijzen techniekkosten prothesen implantaten worden aangepast aan vergoeding
zorgverzekeraar

werkstuk
All-in tarieven implantaten/prothese
steg op 2 implantaten incl proth b+o
steg op 3 implantaten incl proth b+o
steg op 4 implantaten incl proth b+o
2 locators/drukknop incl. prothese b+o
3 locators/drukknop incl. prothese b+o
4 locators/drukknop incl. prothese b+o
Boven of onderprothese + steg 2 impl
Boven of onderprothese + steg 3 impl.
Boven of onderprothese + steg 4 impl.
2 locator/drukknop incl. prothese b of o
3 locator/drukknop incl. prothese b of o
4 locator/drukknop incl. prothese b of o

Werkstukken op 6 implantaten bespreken
om een correcte begroting te maken
bovenprothese 6 impl. stegconstructie
bovenprothese 6 impl. drukknoppen
Prothesen op bestaande constructies
Prothese op bestaande constructies in
overleg, prijs afhankelijk van wat er precies
gemaakt moet worden.

tarief

zonder ind.lepel

