Tarieven vanaf 1 februari 2019

Gebitsprothese:
Partiële prothese 1-4 elementen

€ 259.00

Partiële prothese 5-13 elementen

€ 369.00

Volledige prothese

€ 699.00

Volledig prothese boven

€ 369.00

Volledig prothese onder

€ 369.00

Volledige immediaat prothese

€ 765.00

Volledige boven of onder immediaat prothese

€ 415.00

Rebasing prothese/partieel/frame

€ 95.00

Toeslag weekblijvende basis

€ 124.10

Frame Prothese:
Frame prothese 1-4 elementen

€ 545.00

Frame prothese 5-13 elementen

€ 625.00

Steg op implantaten:
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. steg

€ 1.773,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. steg

€ 2.822,00

Onder prothese met steg op 2 implantaten

€ 1.443,00

Onder prothese met steg op 4 implantaten

€ 2.472,00

Rebasing/omzetten prothese, met 2 implantaten excl. Steg

€ 225.00

Rebasing/omzetten prothese, met 4 implantaten excl. Steg

€ 315.00

Steggen zijn gemaakt van titanium en CAD/CAM gevreesd.
Steggen zijn inclusief schroef en exclusief afdruk hulpdelen en model analogen.

Drukknop of Locator op implantaten:
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. drukknop

€ 974.00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. drukknop

€ 1.218,00

Boven of onder prothese met 2 drukknoppen

€ 684.00

Boven of onder prothese met 4 drukknoppen

€ 908.00

Rebasing/omzetten implantaat prothese 2 drukknoppen

€ 225.00

Rebasing/omzetten implantaat prothese 4 drukknoppen

€ 315.00

Afhankelijk van het systeem worden de drukknoppen of locators doorberekend.
Werkstukken zijn inclusief model analoog en exclusief afdruk hulpdeel.

Kroon – Zirkonium opgebakken

€ 178.50

Kroon - e.max Press/CAD

€ 119.00

Kroon – Zirkonium monolitisch

€ 99.00

Kroon – Zirkonium monolitisch Ultra

€ 109.00

Brugdeel/Etsbrugdeel – Zirkonium opgebakken

€ 178.50

Brugdeel/Etsbrugdeel - e.maxPress/CAD

€ 119.00

Brugdeel – Zirkonium monolitisch

€ 99.00

Brugdeel – Zirkonium monolitisch Ultra

€ 109.00

Kroon metaal porselein – spaarlegering

€ 184.24

Brugdeel Metaal met Porselein – Spaarlegering

€ 184.24

Kroon Geheel Metaal (excl. edelmetaal)

€ 107.27

Inlay/onlay/facing – e.maxPress/CAD

€ 119.00

Inlay/onlay - Zirkonium monolitisch

€ 99.00

Studiemodellen, gezeept set incl. in occlusie geslepen

€ 20.08

Digitaliseren van een model

€ 31.00

Stabilisatiesplint (incl. imprint antagonist) + 2 oogankers

€ 91.26

Basis splint incl. hoektandgeleiding

€ 65.80

Sportbeschermer standaard 5mm

€ 55.00

Bleeklepels regular seal

€ 36.12

