
 Beknopte prijslijst per 1 mei 2022 
Vermelde prijzen zijn richtprijzen. Uiteindelijke prijs is afhankelijk van de opdracht. 

Prothese 
Volle boven - of onder prothese (ook immediaat prothese)    € 375,00 
Volledige prothese boven en onder      € 720,00 
Partiële prothese t/m 4 elementen excl. versterkingen    € 265,00 
Partiële prothese vanaf 5 elementen excl. versterkingen       € 340,00 
Partiële prothese Flexibel bk of ok All-in      € 220,00 
Klikgebit bk/ok op 4 implantaten       € 2.090,00 
Klikgebit onder inclusief bovenprothese en titaansteg    € 1.800,00 
Klikgebit onder (inclusief matrixen)    € 760,00 
Titaansteg 2 implantaten (inclusief afdrukhulpdelen, analogen, uitblokken etc.)    € 695,00 
 

Frames metaal / kunststof 
Frame t/m 4 elementen All-in                                                                                 € 550,00/525,00 
Frame vanaf 5 elementen All-in                                                                                 € 600,00/575,00 
Titaniseren     € 170,00 
 

Kroon en brug (exclusief bevestigingsmateriaal en individuele lepel) 

Kroon/brugdeel glas keramiek (LiSi) (ingekleurd)      € 220,00 
Kroon/brugdeel monolithisch zirconium Multi Layer® (ingekleurd)      € 199,00 
Kroon/brugdeel zirkonium opgebakken porselein in huis gefreesd/dummy      € 240,00/229,00 
Kroon/brugdeel zirkonium opgebakken porselein ext. gefreesd, Lava®/dummy      € 250,00/238,00 
Porselein facing      € 240,00 
Etsbrug zirconium/CrCo max 2 vleugels - 1 element *    € 360,00/335,00 
Kroon/brugdeel CrCo opgebakken porselein/dummy      € 230,00/220,00 
Kroon/brugdeel opgebakken porselein/dummy (afhankelijk v. dagprijs metaal) vanaf   € 250,00/238,00 
Kroon metaal (excl. metaal; afhankelijk v d dagprijs)      € 175,00 
Kunststof of composiet noodkroon/elk volgende    € 85,00/40,00 
Implantaat kroon (afhankelijk van merk, systeem en uitvoering)      € 550,00/850,00 
Individueel inkleuren/passen op het lab      € 30,00 
 

Diversen 
Regulatieplaat t/m 5 draaddelen      € 80,00 
Splint met knopankers      € 170,00 
Splint Ceramill gefreesd      € 160,00 
Splint uit scan (geen modellen)    € 140,00 
Splint dieptrek hard/zacht    € 105,00 
Splint geprint    € 110,00 
Bleeklepel All-in (per kaak)    € 55,00 
Mondbeschermer enkellaags (Drumschiene)    € 65,00 
Mondbeschermer meerlaags      € 80,00 
Mondbeschermer Heavy-Pro meerlaags     € 95,00 
 

Reparatie 

Herstellen breuk/scheur           € 60,00 
Vastzetten element/anker      € 45,00 
Vernieuwen/uitbreiden tand      € 60,00 
Immediaat per element      € 6,50 
Uitbreiden met draadanker/roach      € 73,00/89,00 
Gevlochten draadversterking (meerprijs)      € 30,00 
Rebasing      € 100,00 
Gegoten anker aan frame      € 182,00 
Uitbreiding frame met 1 element incl. extensie/laserlas     € 157,00 

 

* Voor prijzen van producten die niet op de lijst voorkomen, zoals grotere uitbreidingen, combinatiewerk en 

implantaatwerk kunt u altijd contact opnemen voor een begroting. 

 



Schema leveringstijden per 1 mei 2022 


