Techniekkosten 2018
Tandtechnisch laboratorium Van Ineveld
UPT
prestatie

Omschrijving

Materiaal Techniekkosten

C29

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 9.10

G69

Opbeetplaat

€ 100.00

J40

Twee magneten/drukknoppen

€ 320.00

J41

Elke volgende maagneet/drukknop

€ 175.00

J42

Staaf tussen twee implantaten, in dezelfde € 875.00 - € 925.00
kaak

J43

Elke volgende staaf tussen implantaten in
dezelfde kaak

J50

Boven- en onder klikgebit
Drukknoppen (2,3,3,4,5,6)
Stegen (2,3,4,5)

€ 900.00 - € 1200.00
€ 650.00 - € 1100.00

J51

Onder klikgebit
Drukknoppen (2,3,4,5,6)
Stegen (2,3,4,5)

€ 665.00 - € 1220.00
€ 700.00 - € 1160.00

J52

Boven klikgebit
Drukknoppen (2,3,4,5,6)
Stegen (2,3,4,5)

€ 665.00 - € 1220.00
€ 700.00 - € 1160.00

J53

Omvorming klikgebit
Drukknoppen (2,3,4,5,6)
Stegen (2,3,4,5)

€ 650.00 - € 1200.00
€ 1200.00 - €1750.00

J54

Omvorming klikgebit bij staven tussen
twee implantaten

€ 450.00

J55

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie
of vier implantaten

€ 600.00 - € 750.00

J56

Omvorming klikgebit tussen meer dan vier
implantaten

€ 900.00 - € 1050.00

J70

Opvullen/rebasing
Drukknoppen (2,3,4,5,6)
Stegen (2,3,4,5)
Opvullen zonder staafdemontage
Stegen (2,3,4,5)

J70

€ 325.00

€ 200.00 - € 450.00
€ 200.00 - € 450.00

J71

Opvullen met staafdemontage op twee
implantaten

€ 200.00 - € 380.00

J72

Opvullen met staafdemontage op drie of
vier implantaten

€ 250.00 - € 510.00

J73

Opvullen met staafdemontage op meer dan € 350.00 - € 600.00
vier impantaten

J74

Reparatie zonder staafdemontage
Drukknoppen (2,3,4,5,6)

J75

Reparatie met staafdemontage op twee
implantaten

€ 280.00

J76

Reparatie met staafdemontage op drie of
vier implantaten

€ 500.00

J77

Reparatie met staafdemontage op meer
dan vier implantaten

€ 750.00

P01

Opvullen volledig kunstgebit, indirect
zonder randopbouw, per kaak

€ 66.50

P02

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met
randopbouw, per kaak

€ 78.50

P04

Opvullen volledig kunstgebit, direct met
randopbouw, per kaak

€ 78.50

P07

Reparatie volledig kunstgebit, zonder
afdruk, per kaak

€ 44.50

P08

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk,
per kaak

€ 60.00

P10

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4
elementen

€ 150.00

P15

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 € 210.00
elementen

P21

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 320.00

P25

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 320.00

P30

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 615.00

P45

Noodkunstgebit

€ 335.00

P57

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/
framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 140.00

P58

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/
framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 170.00

P78

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met
element(en) tot volledig kunstgebit,
inclusief afdruk, per kaak

€ 185.00

P79

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met
element of anker, inclusief afdruk, per
kaak

€ 85.00

€ 200.00 - € 750.00

