Volledige prothese
Volledige prothese
Volledige prothese boven en onder*
Volledige prothese boven*
Volledige prothese onder*

prijs
650,00
350,00
350,00

max.
max.
max.

€
€
€

per kaak
per kaak
per kaak

€
32,50
€
97,50
€
24,75
op aanvraag
€
46,50
€
39,20

Inclusief:
* Model(len)
* Individuele lepel + model
* Beetplaat
* Opstellen in was
* gereed maken
* Elementen (Merz Dental Artegral)

Aanvullende opties
Lucitone Sirona Dentsply HI Kunststof
Toeslag weekblijvende basis
Buccale en labiale verdikking aanbrengen
Toeslag luxe of porseleinen elementen
Bijzondere opstelling bijv. LOC/Gerber
Registratie app. aanbrengen + ingipsen

Toelichting volledige prothese
Graag altijd een voorbeeldmodel van de oude bovenprothese.

Partiële/flexibele prothese
Partiële prothese
Partiële prothese 1 elementen boven/onder**
Partiële prothese 1‐4 elementen boven/onder*
Partiële prothese 5‐13 elementen boven/onder*
Inclusief:
* Model(len)
* Individuele lepel + model
* Beetplaat
* Opstellen in was
* Gereed maken
* Elementen (Merz Dental Artegral)
** inclusief element, direct afmaken

max.
max.

€
€
€

prijs
121,50
241,00
325,00

Aanvullende opties
Raderen 1‐6 elementen (bij immediaat)
Raderen 7‐14 elementen (bij immediaat)
Lucitone extra harde kunststof
Toeslag Valplast flexibele prothese

per element
per kaak
per kaak

€
€
€
€

4,30
25,50
28,50
108,50

Toelichting partiële prothese
Een partiële prothese zonder beetplaat is alleen mogelijk indien de beet door de tandtechnicus goed te
vinden is.

Suggestie
Indien uw patiënt en allergie heeft voor kunsthars, dan is de flexiblele prothese van Valplast een goede
keuze.
Daarnaast biedt deze flexibele prothese een groter draagcomfort en een betere pasvorm
De tandtechnicus beoordeelt vooraf de situatie van de betande kaak en adviseert op grond daarvan of
het aanmeten van een flexibele prothese mogelijk is.

Immediaat‐/noodprothese
Volledige prothese immediaat
Volledige prothese immediaat boven en onder*
Volledige prothese immediaat boven*
Volledige prothese immediaat onder*

max.
max.
max.

€
€
€

prijs
686,50
375,50
375,50

€
€

prijs
480,00
570,00

Inclusief:
* Model(len)
* Individuele lepel + model
* Beetplaat
* Raderen elementen
* Opstellen in was
* gereed maken
* Elementen (Merz Dental Artegral)
Toelichting immediaat prothese
Individuele lepel is noodzakelijk voor een goede pasvorm

Frame prothese
Frame prothese
Frame prothese 1‐4 elementen*
Frame prothese 5‐13 elementen*

max.
max.

Inclusief:
* Model(len)
* Individuele lepel + model
* Waswal op metaal
* Opstellen in was
* Gereed maken
* Elementen (Merz Dental Artegral)

Aanvullende opties
Volle pallatumplaat
Intraframe
Titaniseren

€
€
€

Toelichting frame prothese
Bijzondere frames, Ceka of op implantaten

op aanvraag

210,50
118,50
175,00

Implantaat prothese met stegconstructie
Implantaatprothese met steg
Volledige prothese boven en onder op 2 implantaten*
Volledige prothese boven en onder op 3 implantaten*
Volledige prothese boven en onder op 4 implantaten*

max. tarieven 2018
CZ, Delta Lloyd, Ohra
prijs
€ 1.910,00
€ 2.775,00
€ 2.915,00

Volledige prothese onder op 2 implantaten*
Volledige prothese onder op 3 implantaten*
Volledige prothese onder op 4 implantaten*

€ 1.620,00
€ 2.485,00
€ 2.625,00

Volledige prothese boven op 5 implantaten**
Volledige prothese boven op 6 implantaten**

€ 3.200,00
€ 3.750,00

* Inclusief steg
** Bij 4 of meer implantaten in de bovenkaak inclusief intraframe
Implantaatgedragen protheses worden vanaf 1 februari 2018 geperst met Lucitone High Impact
kunststof.

Implantaat prothese met drukknoppen
Implantaatprothese met drukknoppen
Volledige prothese boven en onder op 2 implantaten*
Volledige prothese boven en onder op 3 implantaten*
Volledige prothese boven en onder op 4 implantaten*

max. tarieven 2018
CZ, Delta Lloyd, Ohra
prijs
€ 1.295,00
€ 1.550,00
€ 1.835,00

Volledige prothese onder op 2 implantaten*
Volledige prothese onder op 3 implantaten*
Volledige prothese onder op 4 implantaten*

€ 1.005,00
€ 1.260,00
€ 1.545,00

Volledige prothese boven op 5 implantaten**
Volledige prothese boven op 6 implantaten**

€ 1.843,75
€ 2.450,00

* Prijzen zijn inclusief abutments en matrixen
** Bij 4 of meer implantaten in de bovenkaak inclusief intraframe
Implantaatgedragen protheses worden vanaf 1 februari 2018 geperst met Lucitone High Impact
kunststof.

Frame op drukknoppen
Frame op drukknoppen
Frame op 2 drukknoppen 1‐4 elementen (inclusief)
Frame op 2 drukknoppen 5‐13 elementen (inclusief)

max.
max.

prijs
€ 1.225,00
€ 1.350,00

Rebasing Implantaatprothese (steg)
Rebasing implantaatprothese met steg
Rebasing prothese op 2 implantaten (steg)*
Rebasing prothese op 3 implantaten (steg)*
Rebasing prothese op 4 implantaten (steg)*
* Exclusief ruiter

€
€
€

prijs
200,00
250,00
300,00

€
€
€

prijs
130,00
180,00
230,00

€
€

prijs
91,00
97,50

Rebasing Implantaatprothese (drukknoppen)
Rebasing implantaatprothese met drukknoppen
Rebasing prothese op 2 implantaten (drukknop)*
Rebasing prothese op 3 implantaten (drukknop)*
Rebasing prothese op 4 implantaten (drukknop)*
*Exclusief matrix

Rebasing volledige‐/partiële prothese
Rebasing
Volledige‐/ partiële prothese / frame
Toeslag weekblijvende basis

Reparaties
Reparatie volledige prothese
Breuk/scheur*
Extra breuk
Vastzetten 1 element*
Extra element vastzetten
Vernieuwen element*, **
Prothese reinigen en polijsten*

prijs
incl. model

€
€
€
€
€
€

69,50
8,50
52,20
8,50
52,20
48,75

excl. model
excl. model
excl. model
excl. model

€
€
€
€
€

21,20
26,50
15,75
28,50
21,75

* Inclusief basistarief reparaties
** Exclusief elementen
Extra handelingen/opties
Draadversterking*
Gaasversterking*
Postdam aanbrengen*
Rand aanpersen*
Naam in prothese*

*Prijzen extra handelingen zijn exclusief basistarief reparaties, tenzij gecombineerd met een reparatie.

Reparatie partiële prothese
Breuk*
Extra breuk
Vastzetten 1 element*
Extra element vastzetten
Vernieuwen element/anker*, **
Uitbreiding immediaat 1 elem./anker (incl. raderen)*, **
Raderen

incl. model

incl. model
incl. model
per elem.

€
€
€
€
€
€
€

prijs
69,50
8,50
52,20
8,50
60,20
64,50
4,30

€
€
€
€
€
€
€

8,50
18,50
21,20
26,50
15,75
28,50
21,75

* Inclusief basistarief reparaties
** Exclusief element/anker
Extra handelingen/opties
Tegenmodel
Monteren in articulator
Draadversterking*
Gaasversterking*
Postdam aanbrengen*
Rand aanpersen*
Naam in prothese*

excl. model
excl. model
excl. model
excl. model

*Prijzen extra handelingen zijn exclusief basistarief reparaties, tenzij gecombineerd met een reparatie.

Reparatie frame
Reparatie frame
Klammer of extensie (lasersoldering)*
Herstellen kunststof na lasersoldering

€
€

prijs
78,25
17,50

€
€
€
€
€
€
€
€

prijs
195,00
65,50
55,00
41,50
82,50
46,00
11,00
38,50

* Exclusief basistarief reparaties en model

Diverse werkstukken
Diverse werkstukken
Occlusale opbeetplaat met knopankers
Splint dieptrek hard/zacht
Drumschiene zacht
CTC retainer
Gebitsbeschermer Heavy pro 3‐laags, harde tussenlaag
Bleeklepel uitgeblokt met Cenit‐L
Studiemodel klasse 4 gips
Studiemodellen, gezeept en in occlusie geslepen

incl. model
incl. model
incl. model
incl. model
incl. model
incl. model
per paar

