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comfort

plus

KROON EN BRUGWERK
Analoog en Digitaal

Monolitische kroon Emax/ Zirkonium/ Zolid FX
Monolitisch brugdeel Zirkonium/ Zolid FX
Opgebakken kroon/ brugdeel Emax/ Zirkonium
Monolitische inlay/ only Emax
Facing monolitisch Emax
Facing opgebakken Emax
Monolitische implantaatkroon verschroefd op abutment Straumann**
Opgebakken implantaatkroon verschroefd op abutment Straumann**

€ 205
€ 210
€ 238
€ 205
€ 210
€ 238
€ 560
€ 600

* prijzen zijn afhankelijk van het gekozen materiaal
** prijzen zijn afhankelijk van het implantaatmerk

RECONSTRUCTIEF
€ 80
€ 200
€ 300
€ 280
€ 85

Analoog en Digitaal

Studiemodellen in articulator met facebow
Waxup 1t/m 6 elementen incl. puttymal voor mockup
Waxup >6 elementen per kaak incl. puttymal voor mockup
Tijdelijke PMMA kroon op implantaat
Tijdelijke PMMA kroon

Conventionele prothese

boven of onderprothese
volledige boven- en onderprothese
met intra orale beetregistratie

verzekeraar
verzekeraar
verzekeraar

Implantaat prothese

onderprothese op twee implantaten
conventionele bovenprothese en onderprothese op twee implantaten
steg op twee implantaten
drukknoppen op twee implantaten

verzekeraar
verzekeraar
verzekeraar
verzekeraar

Noodprothese

boven of onderprothese op 1e afdrukken, t/m p2, 6mnd tot conventioneel

verzekeraar

Partiële prothese

1 - 4 elementen
5 - 13 elementen

€ 215
€ 290

Frame

1 - 4 elementen
5 - 13 elementen

€ 495
€ 535

Reparatie/uitbreiding

herstellen breuk / scheur
element vastzetten
element vernieuwen
element uitbreiden, exclusief immediaat
uitbreidingen met gegoten extensies

€ 70
€ 54
€ 63
€ 72
op aanvraag

Rebasing

partiële prothese en frameprothese onder
partiële prothese en frameprothese boven
volledige prothese

€ 105
€ 105
verzekeraar

Splint

Gefreesde michigan splint

Spalk

Spalkdraad

Essix

Essix retainer

Mondbeschermer

Mondbechermer heavy pro

Bleeklepel

Bleeklepel per kaak

PROTHETIEK

BESCHERMING
€ 185
€ 62
€ 65
€ 128

ESTHETIEK
€ 65

plus: kleurbepaling bij de tandarts en daarna passen en afbakken op het laboratorium
Prijzen geldig van 1 mei t/m 31 maart 2023. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.
Voor werstukken die niet voorkomen op deze lijst kunt u contact met ons opnemen voor een prijscalculatie.
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€ 290

€ 290
€ 690

