Tandtechniek prijslijst 2018
Onderstaande prijslijst zijn onze prijzen van enkel het tandtechnische gedeelte,
hier komt dus veelal de tandartsfee bij met de bijbehorende UPT codering. Deze
UPT coderingen, daar zijn de prijzen van vastgelegd door de NZA.
Heeft u vragen over verschillen, vraag dit aan uw tandarts zodat we u kunnen
helpen een keuze te maken.
Intern werk, dit maken we in de praktijk.
Studiemodellen moldano per kaak
Studiemodellen superhard in rock per kaak
Schoorsteenlepel met een rimlock tbv implantaatafdruk
Bleeklepels maken incl de gipsmodellen per kaak
Spalk materiaal toeslag per verbinding

€ 10,00
€ 12,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 14,00

Stomp inkerven
Middenwaarde articulator plaatsen
Monteren volgens Face bow registratie

€ 10,00
€ 16,00
€ 16,00

Kroon- en brugwerk, Nederlandse lijn.
Wordt vervaardigd bij Artfull Dental Touch te Nootdorp door technieker Peter Kulkens. Onze keuze valt
op Peter Kulkens vanwege zijn echt super mooie kroon en brugwerk. We werken dan ook al ruim 4 jaar
samen.
Zirconium geheel porselein opgebakken (zijdelinkse delen en front)
Zirconium venster buccaal opgebakken (zijdelinkse delen en front)
Zirconium vol anatomisch (denk aan bruxisme)
Zirconium vol anatomisch (transparant of met kleurlaagse opbouw )
(bovengenoemde incl stainen indien nodig)

€ 240,00
€ 190,00
€ 160,00
€ 160,00

(Lithinium disicaat E-max kroon volledig opgebakken
Lithinium disicaat E-max full contour monolytisch kroon
Lithinium disicaat E-max (onlay/inlay)
Lithinium disicaat E-max facing volledig opgebakken
VMK (Halfedel Metaal - Aurolite)
LET OP; dit is een richtprijs ivm de metaalkosten die variabel zijn.
Toeslag – Kroon onder frame
Toeslag – Schouderporselein bij VMK
Toeslag – kleurbepalen aan de stoel
Toeslag – steun tbv frame
Brug van bovengenoemde materialen (prijs dummy gelijk aan kroon)
Maryland etsbrug (Halfedel Metaal – Aurolite)
Zirconium etsbrug
één vleugel
twee vleugels

€ 240,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 240,00
€ 285,00
€ 25,00
€ 25,00
GRATIS
€ 25,00
idem
€ 290,00
€ 300,00
€ 325,00
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Implantaatwerk, Nederlandse lijn.
Wordt vervaardigd bij Artfull Dental Touch te Nootdorp door technieker Peter Kulkens. Onze keuze valt
op Peter Kulkens vanwege zijn echt super mooie kroon en brugwerk. We werken dan ook al ruim 4 jaar
samen.
Op het gebied van implantologie werken we uitsluitend met gerenommeerde merken zoals Dentsply,
Straumann, Nobel biocare en Colelog. De kaakchirug of tandarts-implantoloog plaatst het implantaat en
het abutment wat wij maken is altijd van hetzelfde merk als het implantaat. Dit om te zorgen voor de
volledige fabrieksgaranties bij falen. We leveren dan ook geen merkloze abutments. Wij vinden dat je hier
niet op moet bezuinigen. Onze voorkeur heeft het om het abutment individueel te ontwerpen ook al
hebben veel merken standaard abutments, individuele ontwerpen zijn verruit het fraaist.
Astra implantaten met Atlantis abutments (beide Dentsply) hebben onze voorkeur van werken.
Abutment tbv implantaatkroon (Atlantis individueel ontworpen)
Implantaat kroon verlijmd aan Atlantis abutment en verschroefbaar te
plaatsen incl alle onderdelen
Implantaatkroon incl abutment (bovenste 2 samen)
Implantaat dummy’s bij een brug (pijlers zijn gelijk aan solitair)

€ 350,00
€ 300,00
€ 650,00
€ 240,00

LET OP; Bij bovenstaande kosten komen aanvullend de kosten van een schoorsteenlepel die intern
gemaakt wordt a € 45,Diversen, Nederlandse lijn
Wordt vervaardigd bij Artfull Dental Touch te Nootdorp door technieker Peter Kulkens. Onze keuze valt
op Peter Kulkens vanwege zijn echt super mooie kroon en brugwerk. We werken dan ook al ruim 4 jaar
samen.
Gipsmodel/stone (studiemodellen)
Mock up/opwas (per element)

€ 10,00
€ 20,00

Kroon- en brugwerk, Aziatische lijn
Wordt vervaardigd door Spring Dental te Amsterdam, deze stuurt het werk door naar Azië.
Zie ook www.springdental.nl Onze keuze valt op Spring dental betreffende een budget lijn kronen, zeer
fraaie kroon, goede garantie, wel minder fraai als de Nederlandse lijn.
Zirconium kroon met volledig opgebakken porselein
Zirconium kroon occusale vlak full zir – venter opgebakken porselein
Zirconium kroon – volledig anatomisch
IPS e.max Press (lithiumdisilicaat – voor front kronen)
VMK - Spaarlegering volledig opgebakken porselein (incl legering)
Noodkroon PMMA kunsthars

€ 130,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 130,00
€ 145,00
€ 35,00

Toeslag occusale steun – enkel in zirconium kroon – volledig anatomisch
Toeslag montage slot aan kroon – enkel bij VMK kroon

€ 9,00
€ 28,00
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Implantaatwerk, Aziatische lijn
Wordt vervaardigd door Spring Dental te Amsterdam, deze stuurt het werk door naar Azië.
Zie ook www.springdental.nl. Het abutment is hier gelijk als bij de Nederlandse lijn want het is een merk
abutment. Ook hier is de keuze van ons als tandarts om altijd te werken met hetzelfde merk abutment als
het merk implantaat dat de kaakchirug of tandarts-implantoloog heeft gebruikt. Dit om de
fabrieksgaranties te kunnen blijven waarborgen. Ook vinden we als tandarts dat je hierop niet moet
bezuinigen. Het verschil in kosten zit hem dan ook in de kroon op het abutment in vergelijking met de
Nederlandse lijn.
Abutment tbv implantaatkroon (Atlantis individueel ontworpen)
Implantaat kroon verlijmd aan Atlantis abutment en verschroefbaar te
plaatsen incl alle onderdelen
Implantaatkroon incl abutment (bovenste 2 samen)
Implantaat dummy’s bij een brug (pijlers zijn gelijk aan solitair)

€ 350,00
€ 190,00
€ 540,00
€ 130,00

LET OP; Bij bovenstaande kosten komen aanvullend de kosten van een schoorsteenlepel die intern
gemaakt wordt a € 45,-
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Uitneembaar werk, denk aan kunstgebitten in allerlei varianten, denk aan beschermplaten tijdens het
knarsen of klemmen, denk aan sportbeschermers en bitjes en denk aan een zo genoemde snurkbeugel
(MRA).
Wordt allemaal vervaardigd door ZTL te Zoetermeer, kijk ook op www.ztlzoetermeer.nl
PROTHESE REPARATIES
Breuk/tand vastzetten met afdruk
Breuk/tand vastzetten zonder afdruk
Uitbreiden (part) prothese tand of anker met afdruk
Uitbreiden (part)prothese tot volledige prothese
Rebasing (part) prothese per kaak

€ 93,75
€ 84,60
€ 93,75
€ 93,75
€ 96,15

FRAME
Frame 1 t/m 4 el
Frame 5 t/m 13 el

€ 500,30
€ 600,90

PROTHESE
Ind. Lepel
B+O prothese
B of onder prothese
Part proth 1 t/m 4 elementen (excl lepel)
Part proth 5 t/m 13 elementen(excl lepel)
Anti allergeen flexibele part proth 1 t/m 4 elementen
Anti allergeen flexibele part proth 5 t/m 13 elementen
LET OP; FLEXIBEL NIET VRIJEINDIGEND MAKEN
Noodprothese volledig immediaat
Noodprothese (1 element – spoon denture)
SPLINT EN GEBITSBESCHERMER
Splint (geperst met ivocap – stabilisatieopbeet – met doosje)
Splint (voor 1 jr – semi tijdelijk - hard 3 mm dieptrek)
Gebitsbeschermer (2 kleuren keuze incl doosje – hockey)
Gebitsbeschermer professional ((kick)boxen)
DIVERSEN
Schellak plaat met waswallen (los)
Boormal met buisjes/pinnen
(dwingende boormal - diameter bekend – röntgenopaque)
Boormal dieptrekplaat (1 element)
MRA snurkplaat

€ 46,85
€ 713,65
€ 363,00
€ 200,05
€ 295,15
€ 179,15
€ 298,15
€ 222,90
€ 103,41

€ 227,73
€ 81,85
€ 61,20
€ 178,65

€ 30,00
€ 142,40
€63,95
€ 421,50
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