
Prijslijst 2019

Rebasingen implantaatprothese

Volledige prothese boven & onder (zonder intra orale registratie) 5122 688€                  rebasen prothese op 2 implantaten met steg 5113 225€             

Volledige prothese boven & onder (met intra orale registratie) 5123 743€                  rebasen prothese op 4 implantaten met steg 5114 339€             

Volledige prothese boven 5124 381€                  rebasen prothese op 2 implantaten met drukknoppen 5110 163€             

Volledige prothese onder 5125 381€                  rebasen prothese op 4 implantaten met drukknoppen 5112 216€             

Volledige prothese onder met weekblijvende basis 5126 500€                  

Gedeeltelijk kunstgebit

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 5132 238€             

Immediaatprothese boven- en onderkaak 5127 698€                  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 5133 317€             

Immediaatprothese bovenkaak 5128 370€                  Gedeeltelijk kunstgebit zonder lepel en beetplaat 1-4 elementen 5134 185€             

Immediaatprothese onderkaak 5129 370€                  Frame kunstgebit, 1-4 elementen 5135 560€             

Frame kunstgebit, 5-13 elementen 5136 680€             

Techniekkosten bij een nieuwe of vervangingsprothese (inclusief mesostructuur) 

Prothese diverse

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met steg 5060 1.692€               Reparatie breuk/tand vastzetten/nieuwe tand. Zelfde dag volgens afspraak 5139 80€               

Onder of- bovenprothese op 4 implantaten met een doorlopende steg 5062 2.609€               Reparatie breuk/tand vastzetten/nieuwe tand. V ia koerier of a.h. lab. 5152 50€               

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten onder met steg 5066 2.021€               Bijplaatsen tand aan huidige prothetische voorziening excl.lassen. Zelfde dag volgens afspraak 1819 95€               

Onder- en bovenprothese op 4 implantaten met steg 5068 2.950€               Bijplaatsen tand aan huidige prothetische voorziening excl.lassen. Via koerier of a.h. lab 5153 65€               

Rebasen boven, onderprothese, frame of partiele prothese. Zelfde dag volgens afspraak 5130 110€             

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met drukknoppen 5070 1.243€               Rebasen boven, onderprothese, frame of partiele prothese. Via koerier of a.h. lab 5154 80€               

Onder- of bovenprothese op 4 implantaten met drukknoppen 5072 1.780€               Extra per element 1820 20€               

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten onder met drukknoppen 5075 1.590€               Extensie en laserlas 3822 95€               

Laserlas 3826 45€               

Techniekkosten bij een  vervangingsprothese (exclusief mesostructuur) Roachanker 1821 25€               

Prothese op een bestaande stegconstructie Draadanker 1822 25€               

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met steg 5080 911€                  Individuele lepel al dan niet geperforeerd 1104 45€               

Onder- of bovenprothese op 4 implantaten met steg 5082 1.162€               Toeslag weekbijvende basis bij rebasing 5131 105€             

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten onder met steg 5085 1.185€               

Onder- en bovenprothese op 4 implantaten onder met steg 5087 1.507€               Dieptrek-techniek

Prothese op een bestaande drukknopconstructie Occlusale opbeetplaat/knarsplaat all incl. 5143 150€             

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met drukknoppen 5088 834€                  Bleeklepel per kaak all incl. 1118 65€               
Onder- of bovenprothese op 4 implantaten met drukknoppen 5090 1.046€               Invisible retainer all incl. 2506 55€               

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten onder met drukknoppen 5091 1.215€               Gebitsbeschermer all incl. 1907 75€               

Onder- en bovenprothese op 4 implantaten onder met druknoppen 5093 1.427€               Sport/hockey bitje all incl. 1906 145€             

MRA silensor anti snurk apparaat all incl. 5144 228€             
Techniekkosten  bij een omvorming (inclusief mesostructuur)

Omvorming op 2 implantaten met drukknoppen 5094 899€                  Overige techniekkosten

Omvorming op 4 implantaten met drukknoppen 5096 1.746€               Occlusale opbeetplaat/knarsplaat volgens Hanson met knopankers all incl. 5145 195€             

Omvorming op 2 implantaten met steg 5099 1.269€               Draadspalk met fixatiemal all incl. 5146 66€               

Omvorming op 4 implantaten met steg 5101 2.380€               Studiemodel 2011 15€               

Alle protheses worden door ons vervaardigd in Ivoclar's Ivobase. Alle bovengenoemde werkstukken worden door ons zelf vervaardigd in het laboratorium 

Voor de vervaardiging van de diverse werkstukken gebruiken wij tanden en kiezen van Ivoclar. m.u.v. het frame-metaal, deze laten wij elders in Nederland vervaardigen. 

Immediaatprothese

Bij deze ontvangt u de nieuwe prijslijst met de meest voorkomende werkstukken van Teamwork Dental welke per 1 

januari 2019 gehanteerd zal worden. Er wordt gewerkt met blokprijzen. Offerte graag aanvragen via e-mail naar 

info@teamworkdental.nl o.v.v. patiëntnaam en geboortedatum.
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