
Prijslijst 4Dental Tandtechniek 2018

Omschrijving Prijs

Keramisch kroon- en brugwerk

Zirkonium opgebakken € 259,00

BruxZir®/Full zirkonium € 175,00

BruxZir®/Full zirkonium zonder model uit mondscanner € 135,00

BruxZir® Anterior/Full zirkonium € 198,00

BruxZir ® Anterior/Full zirkonium zonder model uit mondscanner € 158,00

• Toeslag BruxZir® Cutback techniek, individueel opgebakken € 71,00

IPS e.max® CAD/IPS e.max® Press € 199,00

IPS e.max® CAD/IPS e.max® Press zonder model uit mondscanner € 159,00

Ambarino up-onlay (nano composiet up-onlays) € 94,00

Facing of inlay/onlay € 215,00

Metaal kroon- en brugwerk*

Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel) € 239,00

Stiftkroon opgebakken (onedel) € 304,00

Volledige metaalkroon/inlay (onedel) € 194,00

Opbouw indirect (onedel) € 129,00

Etbruggen, op basis van 1 dummy en 2 vleugels*

Etsbrug metaal/porselein opgebakken € 322,00

Etsbrug BruxZir®/Full zirkonium € 361,00

Etsbrug zirkonium opgebakken € 446,00

• Toeslag extra dummy, metaal/porselein opgebakken € 181,00

• Toeslag extra dummy, zirkonium opgebakken € 228,00

• Toeslag extra vleugel, metaal € 49,00

• Toeslag extra vleugel, zirkonium € 57,00

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon € 85,00

Noodkroon verschroefd € 157,00

Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element) € 85,00

Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon) € 115,00

Aanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model) € 58,00

• Schouderporselein € 26,00

• Kleurbepaling op het laboratorium € 26,00

• Opbouw (onedel/exclusief model) € 120,00

• Wortelkap (exclusief precisieslot) € 132,00

* Prijzen exclusief individuele lepel en (half)- edel legering. Wanneer een (half)-edel 

legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend

Implantaat kroon- en brugwerk

Zirkonium opgebakken, verschroefd € 547,00

BruxZir®/Full zirkonium, verschroefd € 444,00

• Toeslag BruxZir® Cutback techniek, individueel opgebakken € 71,00

BruxZir® Anterior/Full zirkonium, verschroefd € 464,00

IPS e.max®CAD/IPS e.max® Press, verschroefd € 456,00

Onedel metaal*/opgebakken porselein, verschroefd € 534,00

Zirkonium opgebakken, gecementeerd € 572,00

BruxZir®/Full zirkonium, gecementeerd € 469,00



• Toeslag BruxZir® Cutback tecniek, individueel opgebakken € 71,00

BruxZir® Anterior/Full zirkonium, gecementeerd € 490,00

IPS e.max®CAD/IPS e.max® Press, gecementeerd € 469,00

Onedel metaal*/opgebakken porselein, gecementeerd € 550,00

* Bij een metaal/porselein opgebakken implantaatkroon wordt uitgegaan

 van een onedele legering. Bij een (half)-edel legering worden de materiaalkosten 

op basis van de dagprijs per gram doorberekend.

Partiële prothese

Partiële prothese 1-4 elementen boven * € 175,00

Partiële prothese 1-4 elementen onder * € 175,00

Partiële prothese 5-13 elementen boven * € 221,00

Partiële prothese 5-13 elementen onder* € 221,00

Flexibele prothese

Flexibele prothese 1-4 elementen boven * € 207,00

Flexibele prothese 1-4 elementen onder * € 207,00

Flexibele prothese 5-13 elementen boven* € 270,00

Flexibele prothese 5-13 elementen onder* € 270,00

* Inclusief elementen

* Exclusief individuele lepel

* Exclusief beetplaat

* Exclusief raderen per element bij immediaat

• Individuele lepel (inclusief model) € 58,00

• Beetplaat € 39,00

• Raderen per element (bij immediaat) € 10,00

• Inleghaak/metalen versteviging per element € 11,00

• Draad-/knopanker € 15,00

• Gaasversteviging/sticktech per cm² € 42,00

Frame prothese

Frame prothese 1-4 elementen boven (all-in) € 497,00

Frame prothese 1-4 elementen onder (all-in) € 497,00

Frame prothese 5-13 elementen boven (all-in) € 564,00

Frame prothese 5-13 elementen onder (all-in) € 564,00

• Vergulden frame (2 klammers) € 53,00

• Vergulden frame per extra klammer € 17,00

• Titaniseren frame € 142,00

• Acetal klammer € 50,00

• Metalen kauwvlak € 30,00

Immediaat prothese

Immediaat prothese boven en onder (volledig) € 720,00

Inclusief lepel en beetplaat (is noodzakelijk voor goede pasvorm)

Immediaat prothese boven  € 372,00

Immediaat prothese onder € 372,00

Inclusief lepel en beetplaat  

Immediaat prothese boven € 333,00

Immediaat prothese onder € 333,00

Inclusief lepel, exclusief beetplaat

Noodprothese

Noodprothese boven € 275,00

Noodprothese onder € 275,00

In één keer gereed (indien de beet vastligt)



Exclusief lepel (geen optie)

Exclusief beetplaat (geen optie)

• Individuele lepel (inclusief model) € 58,00

• Beetplaat € 39,00

Volledige prothese

Volledige prothese methode B, boven en onder * € 674,00

Prothese boven * € 363,00

Prothese onder * € 363,00

* Individuele lepel

* Beetbepaling

* Passen in was

* Gereed

Volledig prothese methode C, boven en onder ** € 739,00

** Individuele lepel

** Beetbepaling

** Intra-orale beetregistratie

** Passen in was

** Gereed

• Monomeer vrije prothese (anti-allergisch) p.o.a.

• Toeslag luxe elementen (per boven of onder) € 27,00

• Weekblijvende basis € 113,00

• Inleghaak/metalen versteviging per element € 11,00

• Naam inpersen € 18,00

Implantaat prothese met drukknoppen

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) € 1.488,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) € 1.796,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) € 2.155,00

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) € 1.129,00

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) € 1.478,00

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) € 1.786,00

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) € 1.786,00

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) € 2.094,00

Bovenprothese op 6 impl (drukknop) € 2.401,00

Nieuwe prothese op bestaande implanten met drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) € 1.129,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) € 1.283,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) € 1.437,00

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) € 719,00

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) € 873,00

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) € 1.026,00

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) € 1.026,00

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) € 1.180,00

Bovenprothese op 6 impl (drukknop) € 1.334,00

Implantaat prothese met stegconstructie

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 1.858,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 2.319,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 2.781,00

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 1.529,00



Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 1.991,00

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 2.453,00

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 2.453,00

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 2.914,00

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg) € 3.376,00

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl (steg) € 1.026,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl (steg) € 1.155,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl (steg) € 1.283,00

Onderprothese op 2 impl. (steg) € 719,00

Onderprothese op 3 impl. (steg) € 873,00

Onderprothese op 4 impl. (steg) € 1.026,00

Bovenprothese op 4 impl. (steg) € 1.026,00

Bovenprothese op 5 impl. (steg) € 1.180,00

Bovenprothese op 6 impl. (steg) € 1.334,00

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) € 174,00

• Weekblijvende basis € 113,00

Reparaties

Basistarief reparatie zonder model € 37,00

Breuk/scheur € 52,00

• Extra breuk/scheur € 11,00

Vastzetten per element € 43,00

• Extra element vastzetten € 11,00

Prothese reinigen € 44,00

• Gaasversteviging/sticktech per cm² € 42,00

Naam in prothese € 45,00

Basistarief reparatie met model (exclusief tegenmodel en elementen) € 51,00

• Element vernieuwen/uitbreiding (per element) € 20,00

• Tegenmodel € 11,00

• Raderen per element (bij immediaat) € 10,00

• In articulator zetten € 23,00

(noodzakelijk wanneer er meerdere elementen bijgeplaatst moeten worden)

Frame reparaties

Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegemodel) € 103,00

• Vernieuwen van een extra anker € 69,00

• Tegenmodel € 11,00

• Bevestiging, buiten en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame € 39,00

Rebasing (regulier)

Rebasing, indirect met randopbouw (boven) € 100,00

Rebasing, indirect met randopbouw (onder) € 100,00

Rebasing, frame/partiële prothese (boven) € 80,00

Rebasing, frame/partiële prothesen (onder) € 80,00

Rebasing met weekblijvende basis € 181,00

Rebasing met anti-allergische kunststof p.o.a.

Rebasing implantaatprotheses (drukknop)

Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix € 154,00

Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix € 206,00

Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix € 257,00

Rebasing implantaatprotheses (steg)

Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter € 206,00



Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter € 257,00

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter € 308,00

Aanvullende opties

• Precisie sloten (drukknop/ruiter) p.o.a.

• Naam in prothese € 18,00

• Weekblijvende basis, per kaak helft € 113,00

• Prothese reinigen € 15,00

Studie/gipsmodellen

• Gipsmodel € 11,00

• Werkmodellen in occlusie (ongezeept) € 27,00

• Studiemodellen gezeept in articulator € 52,00

Gebitbeschermers *

Gebitbeschermer Junior ** € 62,00

Gebitbeschermer Medium ** € 72,00

Gebitsbeschermer Heavy-pro ** € 88,00

** de prijs is gebaseerd op de standaard transparante plaat met naam/tegenbeet

• Toeslag 1 afwijkende kleur € 14,00

• Toeslag 2 afwijkende kleuren € 20,00

Overige producten

Stabilisatie/repositiesplint, inclusief maximaal 4 knopankers ** € 199,00

• Toeslag extra knopanker (per stuk) € 15,00

Carger splint (zonder knopankers), hard van buiten en zacht van binnen ** € 155,00

Digitale gefreesde stabilisatiesplint/repositie splint zonder klammers € 199,00

Digitale gefreesde stabilisatiesplint/repositie splint zonder klammers, € 148,00

uit mondscanner en zonder model

Miniplatschiene (harde beschermplaat) ** € 58,00

Bleeklepel € 73,00

Night guard **/Drumschiene (zachte beschermplaat) € 58,00

Anti-snurk apparatuur (MRA)

Tap-T € 417,00

Easy Comfort € 417,00

Herbst® Appliance/IST-Geräte € 257,00

Orthodontie

CC retainer ** € 55,00

Activator € 132,00

Twinblok € 132,00

Orthodontische plaatjes

Regulatieplaat t/m 4 draaddelen € 95,00

Regulatieplaat t/m 6 draaddelen € 105,00

Regulatieplaat t/m 7 draaddelen € 127,00

Typfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 01-01-2018 t/m 31-12-2018.

4Dental behoudt zich het recht voor om tussentijds prijswijzigingen door te voeren. 


