Centrum voor Tandtechniek Lent BV.
Prijslijst 2018.
Kroon en Brugwerk (all-in).
VKM Kroon
Op basis van NEM.
Op basis van palladium. *
Op basis van hoogedel. *

€ 175,00
€ 220,00
€ 280,00

* bij meer dan 2 gram per deel, dan prijs per gram extra.

VKM Brugdeel
Op basis van NEM.
Op basis van palladium. *
Op basis van hoogedel. *

€ 185,00
€ 245,00
€ 295,00

Kroon of brugdeel vol metaal.
Op basis van NEM.
Op basis van palladium, kleur wit. *
Op basis van hoogedel, kleur geel. *

€ 125,00
€ 215,00
€ 280,00

* bij meer dan 2,5 gram per deel, dan prijs per gram extra.

Opties:
Schouder porselein
Kronen verblokken (per kroon).
Occlusale steun.
Kroon onder bestaand frame anker.
Frezen kroon ten behoeve van verankering
Monteren precisieverankering aan kroon (incl. Patrix + matrix)

€ 32,50
€ 28,50
€ 39,50
€ 39,50
€ 39,50
€ 96,50

Zirkonium Kroon
Vol zirkonium kroon (volledig cad-cam + staining).*
Zirkonium kroon (volledig individueel opgebakken porselein).

€ 150,00
€ 195,00

Zirkonium brugdeel.
Vol zirkonium brugdeel (volledig cad-cam + staining).*
Zirkonium brugdeel (volledig individueel opgebakken porselein)

€ 167,50
€ 220,00

Facing/Inlay/Onlay
Facing (volledig individueel opgebakken porselein).
Vol zirkonium inlay/onlay (volledig cad-cam + staining).*

€ 215,00
€ 157,50

* alleen geschikt in posterior gebied.

Etsbrug met 2 vleugels + 1 dummy.
Op basis van palladium.
Vol zirkonium (volledig cad-cam + staining)*
Zirkonium brugdeel (volledig individueel opgebakken porselein).
Etsbrug Composiet met Stictec.

€ 397,00
€ 265,00
€ 385,00
€ 247,50

* alleen geschikt in het posterior gebied

Meerprijzen Goud/Spaarlegering (per gram).
Hoog edele-opbaklegering geel
Palladium-basis-opbaklegering wit.
Hoog edele-gietlegering geel

dagprijs
dagprijs
dagprijs
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Implantaatwerk (all-in).
Surgical guide/boorplaat.
Prothese op Implantaat.
Volledige prothese onder op implantaat met steg.
(op 2 implantaten inclusief steg, abutments en andere onderdelen)

€ 67,50

€ 1.038,50

Volledige prothese onder op implantaat met drukknop.
(op 2 implantaten inclusief locators of bol abutments en andere onderdelen)

€ 1.125,00

Volledige prothese boven en onder op implantaat met steg .
(op 2 implantaten inclusief steg, abutments en andere onderdelen)

€ 1.363,50

Volledige prothese boven en onder op implantaat met drukknop.
(op 2 implantaten inclusief locators of bol abutments en andere onderdelen)

€ 1.415,00

Implantaatkroon
(inclusief zirkonium cutom made abutment)
Vol zirkonium implantaat kroon (cad-cam+ staining)*.
Zirkonium implantaat kroon (volledig individueel opgebakken porselein).
Vmk implantaat kroon op basis van NEM.
Zirkonium individueel opgebakken porselein met schroef.
Vol zirkonium met schroef.
Vmk implantaat kroon op basis van NEM met schroef.
*alleen geschikt in het posterior gebied

Voor een implantaat brugdeel gelden dezelfde prijzen als een normaal
brugdeel (zie prijzen Kroon- en brugwerk).

€ 560,00
€ 650,00
€ 580,00
€ 582,50
€ 512,50
€ 555,50
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Prothesewerk (all-in)
Volledige prothese boven of onder.
Methode A

€ 275,00

Volledige prothese boven en onder.
Methode A

€ 550,00

Volledige prothese boven of onder.
Methode B

€ 325,00

Volledige prothese boven en onder.
Methode B

€ 630,00

Partiele prothese.
1-4 elementen
5-9 elementen
10-13 elementen

€ 155,00
€ 205,00
€ 255,00

Opties
Eenvoudige klammer .
Gaas/draadversterking (per element).
Immediaat per element (max. 6 per prothese).
Overkapping per element.

€ 12,25
€ 11,75
€ 4,75
€ 8,50

Reparatie werkzaamheden prothese.
Overzetting onder of boven.
Rebasing onder of boven.
Rebasing onder of boven weekblijvende basis
Breuk onder of boven.

€ 155,00
€ 75,00
€ 112,50
€ 47,10

Overige werkzaamheden op aanvraag.
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Framewerk (all-in).
Frame boven of onder.
1-4 elementen
5-9 elementen
10-13 elementen

€ 375,00
€ 430,00
€ 455,00

Opties
Kauwvlak metaal.
Backing metaal.
Montage matrix (voor precisieverankering).
Frame badvergulden.
Badvergulden per anker.
Tico-coating.

€ 35,00
€ 25,00
€ 32,50
€ 117,25
€ 41,50
€ 225,00

Overig werk (all-in).
Digitale splint
Relexatie splint dieptrek.
Relexatie splint.
NTI splint.
Bleeklepel.
CC-bar (inclusief fixatiemal).
Gebitsbeschermer.
Gebitsbeschermer extra.
Aktivator.
Anti-snurkapparaat (MRA).
Studiemodel per stel in occlusie.

€ 160,00
€ 79,50
€ 145,00
€ 62,50
€ 42,25
€ 52,50
€ 79,50
€ 92,50
€ 165,00
€ 385,00
€ 30,00

