
Prothese Reparaties Frame Prothese Vitallium

P07 Reparatie prothese breuk €59,75 P34 Frame prothese 1-4 elementen €525,00 

P07 Reparatie prothese element vastzetten €49,50 P35 Frame prothese 5-13 elementen €585,00 

P07 Reparatie element uitbreiden/vernieuwen (1e) €71,00 

Toeslag extra tand / kies €20,80 Incl. modellen, articulator, tanden,  kiezen en individuele lepels. 

P02 Rebasing prothese / partieel / frame €100,00 Indien van toepassing.

Incl. model en tand/kies/anker indien van toepassing.

Specifieke en/of uitgebreidere reparaties prijzen op aanvraag. Frame Prothese extra’s

Esthetisch frame anker (dentine kleurig) €50,00 

Frame Reparaties met solderen Gegoten intra frame (frame metaal ingebouwd in prothese) €215,00 

Reparatie frame eenvoudig €140,00 Toeslag Vitallium frame metaal op implantaten €250,00 

Reparatie frame uitgebreid €200,00 Titaniseren €230,00 

Eenvoudig is maximaal 1 gegoten klammer of extensie, en 1 element. Volledige Vitallium plaat voor volledige prothese €180,00 

Uitgebreid 2 of meerdere extensies. Eenvoudig  is max. 1 gegoten klammer of extensie.

Volledige Prothese Ivobase geinjecteerd Supratructuren exclusief Prothese

P30/J50 Volledige boven & onder prothese €695,00 J42 Gefreesde Titanium steg Cad/Cam op 2 implantaten met extensies € 1.225,00

P21/P25 Volledige boven of onder prothese €350,00 J42/J43 Gefreesde Titanium steg Cad/Cam op 3 implantaten met extensies € 1.750,00

P45 Noodprothese boven of onder immediaat excl. individuele lepel €300,00 J42/J43 Gefreesde Titanium steg Cad/Cam op 4 implantaten met extensies € 2.250,00

Individuele lepel (geperforeerd) €23,95 J40 2 Locators incl. matrixen, lab analogen, en verwerken in prothese € 765,00

J40/J41 4 Locators incl. matrixen, lab analogen, en verwerken in prothese € 1.465,00

Prijzen zijn excl. prothese, incl. alle meer werken en toeslagen voor implantaat prothese. 

Partiële Protheses

P10 Partiële prothese 1 element €140,00 Vervangings Prothese op bestaande suprastructuur

P10 Partiële prothese 1-4 elementen €257,50 J50/J57 Volledige prothese op 2 implantaten met steg boven & onder €980,00 

P15 Partiële prothese 5-13 elementen €360,00 J51/J52/J57 Volledige prothese op 2 implantaten met steg boven of onder €680,00 

J50/J58 Volledige prothese op 4 implantaten met steg boven & onder €1.150,00 

J51/J52/J58 Volledige prothese op 4 implantaten met steg boven of onder €850,00 

Prothese extra’s

Individuele lepel €42,50 Omvorming bestaande Prothese op nieuwe suprastructuur

Toeslag weekblijvende basis €105,00 J54/J42 Volledige prothese op 2 implantaten met steg €1.255,00 

Monomeervrije kunststof €135,00 J53/J40 Volledige prothese op 2 locators €750,00 

Volle palatumplaat- gegoten palatumplaat in CrCo €210,00 

Anker of draadversteviging per element €24,25 Rebasingen op implantaat gedragen Prothese

Draadversterking €21,00 J71/J74 Rebasing op 2 implantaten met staafdemontage & vervanging ruiter €360,00 

Immediaat per element €6,50 J71* Rebasing op 2 implantaten steg zonder staafdemontage €200,00 

J70 Rebasing op 2 locators zonder vervanging & demontage matrix €190,00 

Diversen J70/J74 Rebasing op 2 locators met demontage & vervanging matrix €350,00 

Regulatie (incl. klammers / veren) €65,00 J72/J76 Rebasing op 3  implantaten steg met staafdemontage €385,00 

Expansie (incl. schroef / klammers / veren €117,00 J73/J76 Rebasing op 4 implantaten met staaf demontage & vervanging matrix €510,00 

Bleeklepel per stuk €58,00 Rebasing op 4 locators met vervanging matrixen €510,00 

Drumschiene / Retainer €58,00 

Splint (Ivobase & knopklammers) €180,00 

Incl. werkmodellen en articulator.

Flexibele Partiële Protheses

Flexibele Partiële prothese basis toeslag boven op partiële prothese €40,00 

Toeslag per element €6,00 

Let op extra levertijd (10 werkdagen)  bij afmaken pp

Incl. modellen, articulator, tanden, kiezen en individuele lepel. Indien van toepassing.
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