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 Noodprothese boven of onder      194.60 

 Noodprothese boven en onder      363.05 
               Immediaat per element (max 6 p.k.)    4.90 

 

 Volledige prothese boven of onder (incl. VB model)    324.05 

 Volledige prothese boven en onder (incl. beetregistratie & VB model)  640.25 

 

 Volledige prothese boven of onder volledig immediaat  347.55 

 Volledige prothese boven en onder volledig immediaat  668.95 

 

 Partiële prothese 1-4 el. boven of onder*             179.30 

 Partiële prothese 5-13 el. boven of onder*    204.30 

 (*excl. elementen) 

  

 Frame prothese 1-4 el. boven of onder*    405.80 

 Frame prothese 5-13 el. boven of onder*    437.05 

 (*excl. elementen)  
 

 Vita Physiodens Tanden per stuk  11,75 

 Vita Physiodens Tanden per set  46,75 

 Condyloform NFC kiezen per stuk   8,50 

 Condyloform NFC per set  47,00 

              

 

          Volledige prothese op 2 implantaten op steg onder of boven** 1429.00(696) 

 Volledige prothese boven en onder op 2 implantaten op steg **1745.00(940) 

 

 Volledige prothese op 3 implantaten op steg onder of boven** 1825.00(823) 

 Volledige prothese boven en onder op 3 implantaten op steg** 2141.00(1139) 

 

 Volledige prothese op 4 implantaten op steg onder of boven**2236.00(974) 

 Volledige prothese boven en onder op 4 implantaten op steg**2552.00(1290) 

 (** excl afdrukstiften, incl. vb model, beetregistratie en 1 jaar garantie op breuk)                 (prijzen op best. Steg    ) 

           

           Volledige prothese op 2 locators onder of boven***                  599.00 

          Volledige prothese boven en onder op 2 locators***                   915.00 

 

           Volledige prothese op 3 locators onder of boven***                   711.00 

           Volledige prothese boven en onder op 3 locators***                  1027.00 

 

           Volledige prothese op 4 locators onder of boven***                  824.00 

           Volledige prothese boven en onder op 4 locators***                 1140.00 
 (*** excl. abutment 135.25 p.st en matrix 28.50 p.st. / incl. vb model, beetreg. en 1 jaar garantie op breuk) 
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Steg op 2 impl.                                                                  1047.25            

Steg op 3 impl.                                                                  1419.00           

Steg op 4 impl.                                                                  1779.00 

 

Reparatie breuk                                                                   36.25 

Reparatie vastzetten element        30.75   

 Rebasing            58.25   

 Rebasing/omvormen* op 2 locators      119.25  

 Rebasing/ omvormen* op 3 locators               149.75  

 Rebasing/ omvormen* op 4 locators      180.25  

 Rebasing/ omvormen* op 2 steg-implantaten     143.75  

 Rebasing/ omvormen* op 3 steg-implantaten     174.25  

 Rebasing/ omvormen* op 4 steg-implantaten     229.25 

 (* excl. matrix, locators c.q. steg) 

          (meerprijs weekblijvende of anti-allergeen bassis  ) 

         

 

Gebitsbeschermer enkele laag        42.50      

Gebitsbeschermer 3 lagen (Playsafe Heavy Pro)*     99.75      

*incl. ingebeten onderfront 

Meerprijs op maat gemaakte kleuren        15.00          

 

Boormal/mal voor noodvoorziening 1 mm                               35.75                 

Bleeklepel            48.00  

Dieptrekretainer 2 mm zacht                                               42,50 

Dieptrekretainer 2mm hard                                                  50.00           

Splint (zonder knopankers)                                                  129.50          

 

IPS E-max/Zirkonium CAD kroon                                         195.00                                       

IPS Zirkonium CAD implantaat kroon                               500.00                             

Volledige Zirkonium brug op 4 impl.                                    3560.00 

     Volledige Zirkonium brug op 6 impl.                                    4170.00       

 

 

 

 

 

 


