Prijslijst
Kroon & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen
Type kroon, of brugdeel

Prijs



Kroon, keramische kap met opgebakken porselein

€ 272,75



Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconium-oxyde

€ 168,80



Kroon, monolithisch, andere keramische materialen (E-Max, adhesief, incl. etsen,
silaniseren)

€ 275,45



Kroon, edele (goud)legering met opgebakken porselein
Bijkomende kosten, prijs legering per gram (variabel, dagprijs)

€ 183,80



Kroon, onedele (spaar) legering met opgebakken porselein
Bij komende kosten, prijslegering per gram(variabel,dagprijs)

€ 183,80



Kroon, volledig goud
Bijkomende kosten, prijs legering per gram(variabel, dagprijs)

€ 126,60



Kroon, monolithisch kunststof/ hybride/ nanoceramics keramiek

€ 199,85



Kroon, tijdelijk/ kunststof
Kroon, tijdelijk/kunststof met kleurkarakter

€ 36,65
€ 60,45



E-max etsbrug incl. modellen, etsen, sinaliseren

€ 275,45

Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen
Type inlay Goud/Porselein

Prijs



Inlay, volledig bestaande uit goud
Bijkomende kosten, prijs legering per gram(variabel, dagprijs)

€ 133,75



Porseleinen E-max Plus Facing
Porseleinen E-max Excellent Facing

€ 275,45
€ 318,65



Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal

€ 199,85

Kroon & brugwerk op implantaten
Type kroon, of brugdeel

Prijs



Verschroefbare kroon, zirconium-oxyde met opgebakken porselein ( variabel
i.v.m. type implantaat)

€ 318,65



Verschroefbare kroon, metaallegering met opgebakken porselein
Bijkomende kosten, prijs legering per gram. (variabel i.v.m. type
implantaatsysteem)

€ 199,00



Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde

€ 168,80



Verschroefbare kroon, monolithisch ander keramisch materiaal E-max

€ 235,00



Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxyde met opgebakken
porselein kroon

€ 272,75



Kroon gecementeerd op confectie abutment, metaallegering met opgebakken
porselein kroon
Bijkomende kosten, prijs legering per gram. (variabel i.v.m. type implantaat)

€ 199,00



Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconium-oxyde kroon € 197,85



Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch materiaal kroon Full
Contour

€ 168,80



Meerprijs individueel abutment titanium
Meerprijs individueel abutment Gold Hue

€ 264,10
€ 317,20



Meerprijs individueel abutment zirconium
Meerprijs individueel abutment gekleurd

€ 394,95
€ 414,55

Diversen

Type diverse onderdelen

Prijs



Gebitsbeschermer / hockeybitje
Gebitsbeschermer/ hockeybitje, Elastomeer

€ 49,95
€ 61,20



Harde opbeetplaat (gnathologie)

€ 223,45



Nightguard retainer (hard/zacht)

€ 81,85



Bleekbitje

€ 44,90



Studiemodellen (per stuk)
Studiemodellen, gezeept, per stel

€ 15,00
€ 45,95



Wax / mock-up per kaak / per minuut

€ 1,30



Boormal (implantologie)

€ 71,90



Individuele afdruklepel

€ 38,60



Meerprijs individueel abutment titanium
Meerprijs individueel abutment Gold Hue

€ 264,10
€ 317,20




Meerprijs individueel abutment zirconium
Meerprijs individueel abutment gekleurd

€ 394,95
€ 414,55

Prijzen uitneembare protheses

Type prothese, frame

Prijs



Volledige boven of onderprothese

€ 742,70



Opvullen / rebasen volledig kunstgebit met randcorrectie

€ 89,20



Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen

€ 71,90



Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen

€ 288,60



Frame prothese 1-4 elementen

€ 520,20



Frame prothese 5 of meer elementen

€ 590,20



Steg (prijs per implantaat) Bego

€ 228,35



Drukknop (prijs per implantaat)

€ 99,60



Meerprijs metaalplaat in de prothese

€ 290,00

