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Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 01-01-2018 t/m 31-12-2018. 4Dental behoudt zich het recht voor om
tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Voorwoord
4Dental Tandtechniek
Een sterke en betrouwbare partner in tandtechnisch werk. Daar draait het om bij 4Dental, dat laboratoria heeft door
heel Nederland.
Service staat bij 4Dental hoog in het vaandel. Onze eigen bodes halen en bezorgen regionaal uw werkstukken. Buiten
de regio werken wij met een professionele nachtkoerier voor een landelijke dekking. Hierdoor is 4Dental snel, flexibel
en klantgericht.
Al onze medewerkers streven hetzelfde doel na: hoogwaardige kwaliteitsproducten leveren tegen een betaalbare prijs
met een optimale service. Met onze passie voor de tandtechniek zijn wij de juiste partner voor u.

Prijslijst
4Dental werkt ook in 2018 met een prijslijst met zoveel mogelijk all-in tarieven. Dit boekje bevat zowel de Nederlandse
prijslijst van 4Dental Tandtechniek, als van het goedkopere alternatief: 4Dental BITE.

Voor producten die niet in de prijslijst staan kunt u contact opnemen met uw lokale vestigingsmanager.
De contactgegevens van al onze locaties treft u op de achterzijde van dit boekje aan.
Of bezoek onze website: www.4Dental.nl.
4Dental staat ook in 2018 klaar als sterke partner in de tandtechniek.
4Dental Tandtechniek
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In dit boekje zijn de prijzen opgenomen van de meest gevraagde producten, voorzien van een artikelcode.
Daarnaast kunt u met tariefcodes “aanvullende werkzaamheden” bestellen. Deze worden aangegeven met
een “•“ icoon.
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Verzekerde zorg
4Dental heeft als uitgangspunt dat de prijslijst transparant en duidelijk moet zijn, waarbij geen prijs- en kwaliteitsverschil per zorgverzekering wordt gemaakt. De keuze van de zorgverzekering, evenals de keuze van een aanvullende
verzekering, is aan de patiënt. Bij een niet afdoende vergoeding kunt u uw patiënt vragen om een bijbetaling.
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Levertijden/werkdagen
Kroon- en brugwerk
Kroon- en brugwerk
Implantaat kroon- en brugwerk
Grotere constructies > 6 delen
Studiemodellen

4Dental BITE
12 werkdagen
12 werkdagen
in overleg
-

5 werkdagen
5 werkdagen
5 werkdagen
5 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
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Wij adviseren u om bij prothesewerk tussen de afspraken één week aan te houden. De patiënt komt dan voor
iedere afspraak zoveel mogelijk op dezelfde dag. Voor het aanmeten van een implantaatprothese met stegconstructie geldt dat de titanium steg pas ontworpen kan worden nadat de pasprothese goed bevonden is.
Voor het maken van een stegconstructie is meer dan één week vereist. Graag hier rekening mee houden door
twee weken aan te houden tussen het passen en het plaatsen van de implantaatprothese.
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Prothesewerk
Individuele lepel
Beetplaten
Pijlpunt registratie inbouwen
Pasprothese in was
Stegconstructie
Frame/staalgedeelte
Afmaken
Noodprothese in één keer gereed
(modellen, articulator, opstellen, omzetten, afwerken en polijsten)
Splint/spalk/mondbeschermers/bleeklepel/boormal/ortho

4Dental
8-10 werkdagen
10 werkdagen
in overleg
3 werkdagen

5

Kroon- en brugwerk
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Artikel nr.
4110
4120
4124
4121
4122
5405
4130
4134
4170
4150

Keramisch kroon- en brugwerk
Zirkonium opgebakken
BruxZir ®/Full zirkonium
BruxZir ®/Full zirkonium zonder model uit mondscanner
BruxZir ® Anterior/Full zirkonium
BruxZir ® Anterior/Full zirkonium zonder model uit mondscanner
• Toeslag BruxZir ® Cutback techniek, individueel opbakken
IPS e.max ® CAD/IPS e.max ® Press
IPS e.max ® CAD/IPS e.max ® Press zonder model uit mondscanner
Ambarino up-onlay (nano composiet up-onlays)
Facing of inlay/onlay

Prijs
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

259,175,135,198,158,71,199,159,94,215,-

4010
4060
4040
4220

Metaal kroon- en brugwerk*
Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel)
Stiftkroon opgebakken (onedel)
Volledige metaalkroon/inlay (onedel)
Opbouw indirecte (onedel)

€
€
€
€

239,304,194,129,-

4310
4117
4119
4351
4352
4353
4354

Etsbruggen, op basis van 1 dummy en 2 vleugels*
Etsbrug metaal/porselein opgebakken
Etsbrug BruxZir ®/Full zirkonium
Etsbrug zirkonium opgebakken
• Toeslag extra dummy, metaal/porselein opgebakken
• Toeslag extra dummy, zirkonium opgebakken
• Toeslag extra vleugel, metaal
• Toeslag extra vleugel, zirkonium

€
€
€
€
€
€
€

322,361,446,181,228,49,57,-

4600
4603
4601
2040

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk
Noodkroon
Noodkroon verschroefd
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element)
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon)

€
€
€
€

85,157,85,115,-

6114
5415
0101
4205
4206

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Schouderporselein
• Kleurbepaling op het laboratorium
• Opbouw (onedel/exclusief model)
• Wortelkap (exclusief precisieslot)

€
€
€
€
€

58,26,26,120,132,-

* 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
Methode
Verschroefd

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

Prijs
€
547,-

4126

BruxZir ®/Full zirkonium

Verschroefd

Zijdelingse delen
kroon/brugdeel

€

444,-

5405

• Toeslag BruxZir ® Cutback techniek, individueel opbakken

€

71,-

4128

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Verschroefd

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

464,-

4131

IPS e.max ®CAD/
IPS e.max ® Press

Verschroefd

Front/zijdelingse kronen

€

456,-

4535

Onedel metaal*/
opgebakken porselein

Verschroefd

Front/zijdelingse delen kroon/
brugdeel

€

534,-

4510

Type kroon
Zirkonium opgebakken

Methode
Cementeren

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

€

572,-

4540

BruxZir ®/Full zirkonium

Cementeren

Zijdelingse delen, kroon/brugdeel

€

469,-

5405

• Toeslag BruxZir ® Cutback techniek, individueel opbakken

€

71,-

4521

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Cementeren

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

490,-

4133

IPS e.max ®CAD/
IPS e.max ® Press

Cementeren

Front/zijdelingse kronen

€

469,-

4530

Onedel metaal*/
opgebakken porselein

Cementeren

Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

€

550,-
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Type kroon
Zirkonium opgebakken
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Artikel nr.
4520

De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren
en materiaal technische specificaties. 4Dental adviseert u graag hierbij.
De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:
1. Exclusief individuele afdruklepel
2. Exclusief afdrukstiften
3. Inclusief model analogen
4. Inclusief 4Dental abutment
5. Exclusief originele implantaat onderdelen. Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,in mindering gebracht en de originele onderdelen toegevoegd aan de technieknota op basis
van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.
* 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.

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

6114

8205

Zie pagina 6

Aanvullende opties
• Individuele lepel
(inclusief model)
€
58,• Afdrukstiften
Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier
• Origineel abutment
Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier
• Reductie bij gebruik van orginele abutments
€
50,• Digitale planning en boormal
prijs op aanvraag
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Partiële/flexibele prothese
Artikel nr.
1410
1420

Partiële prothese
Partiële prothese 1-4 elementen boven*
Partiële prothese 1-4 elementen onder*

Prijs
€
175,€
175,-

1430
1440

Partiële prothese 5-13 elementen boven*
Partiële prothese 5-13 elementen onder*

€
€

221,221,-

1510
1520

Flexibele prothese
Flexibele prothese 1-4 elementen boven*
Flexibele prothese 1-4 elementen onder*

€
€

207,207,-

1530
1540

Flexibele prothese 5-13 elementen boven*
Flexibele prothese 5-13 elementen onder*

€
€

270,270,-

€
€
€
€
€
€

58,39,10,11,15,42,-

* Inclusief elementen
* Exclusief individuele lepel
* Exclusief beetplaat
* Exclusief raderen per element bij immediaat
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6114
1253
4970
1718
1703
1709

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat
• Raderen per element (bij immediaat)
• Inleghaak/metalen versteviging per element
• Draad-/knopanker
• Gaasversteviging/sticktech per cm2

Toelichting partiële prothese
Een partiële prothese zonder individuele lepel of beetplaat is alleen mogelijk wanneer de beet vastligt en stabiel is.
De beet moet door de tandtechnicus goed te vinden zijn. De eventuele extra kosten voor het vervaardigen van een
individuele lepel of beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.
TIP
Voor een beter draagcomfort kunt u uw patiënt ook een frameprothese uit onze voordelige
4Dental BITE productlijn aanbieden.

Frame prothese
Artikel nr.
1310
1320

Frame prothese
Frame prothese 1 - 4 elementen boven (all-in)
Frame prothese 1 - 4 elementen onder (all-in)

Prijs
€
497,€
497,-

1330
1340

Frame prothese 5 -13 elementen boven (all-in)
Frame prothese 5 -13 elementen onder (all-in)

€
€

3704
3703
3700
3405
3222

Aanvullende opties
• Vergulden frame (2 klammers)
• Vergulden frame per extra klammer
• Titaniseren frame
• Acetal klammer
• Metalen kauwvlak
• Precisiesloten

564,564,-

€
53,€
17,€
142,€
50,€
30,prijs op aanvraag
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Bij een frameprothese zijn het aantal benodigde werkfasen afhankelijk van de situatie in
de mond. Bij een stabiele beet en weinig elementen kan het opstellen en afmaken in één
keer gedaan worden. Ook de beetplaat kan in sommige gevallen worden overgeslagen
door een frame met waswal te kiezen.
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Immediaat frames worden afgeraden. Na het extraheren moet de kaak eerst herstellen.
Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de pasvorm van een frame. Een immediaat frame
valt daarom buiten de garantievoorwaarden.

9

Immediaat-/noodprothese
Artikel nr.
1650

Immediaat prothese
Immediaat prothese boven en onder (volledig)
Inclusief lepel en beetplaat (is noodzakelijk voor goede pasvorm)

Prijs
€
720,-

1630
1640

Immediaat prothese boven
Immediaat prothese onder
Inclusief lepel en beetplaat

€
€

372,372,-

1660
1670

Immediaat prothese boven
Immediaat prothese onder
Inclusief lepel
Exclusief beetplaat

€
€

333,333,-

€
€

275,275,-

€
€

58,39,-

1621
1622
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6114
1253

Noodprothese
Noodprothese boven
Noodprothese onder
In één keer gereed (indien de beet vastligt)
Exclusief lepel (geen optie)
Exclusief beetplaat (geen optie)
Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat

Toelichting immediaat prothese
Deze prothese is bedoeld als een definitieve prothese. Maximaal 6 elementen per kaakdeel te
extraheren. Na een rebasing dient deze prothese net zo lang mee te gaan als een B- of C-prothese.
Toelichting noodprothese (in één keer gereed)
Een noodprothese is geen definitieve oplossing. Voor intensief bijten en kauwen is de noodprothese
niet sterk genoeg. Een breuk/scheur zal sneller ontstaan, omdat de pasvorm zelden perfect is.
Wanneer de noodprothese gedurende een langere periode gedragen wordt is het aan te raden om
deze tijdig te laten rebasen. Zowel reparaties van een breuk/scheur of een rebasing vallen bij een
noodprothese niet onder de garantiebepalingen.
Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na
zes maanden worden vervangen voor een definitieve prothese. Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de zorgverzekering van uw patiënt.

Volledige prothese
Artikel nr.
1100

Volledige prothese
Volledige prothese methode B, boven en onder*

Prijs
€
674,-

1110
1120

Prothese boven*
Prothese onder*

€
€

363,363,-

€

739,-

* Individuele lepel
* Beetbepaling
* Passen in was
* Gereed

1200

Volledige prothese methode C, boven en onder**
** Individuele lepel
** Intra-orale beetregistratie
** Passen in was
** Gereed

Aanvullende opties
• Monomeer vrije prothese (anti-allergisch)
• Toeslag luxe elementen (per boven of onder)
• Weekblijvende basis
• Inleghaak/metalen versteviging per element
• Naam inpersen

prijs op aanvraag
€
27,€
113,€
11,€
18,-

Graag altijd een afdruk van de oude prothese maken, zodat de tandtechnicus op basis van het
voorbeeldmodel, de vorm en de positie van de bestaande situatie beter kan benaderen.

|

1724
1406
1595
1718
1751
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** Beetbepaling
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Implantaat prothese met drukknoppen

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018

|

12

Artikel nr.
5003
5004
5005

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)

Prijs
€ 1.488,€ 1.796,€ 2.155,-

5030
5031
5032
5000
5001
5002

Onderprothese op 2 impl. (drukknop)
Onderprothese op 3 impl. (drukknop)
Onderprothese op 4 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 6 impl. (drukknop)

€
€
€
€
€
€

1.129,1.478,1.786,1.786,2.094,2.401,-

3214

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

€

174,-

5009
5010
5011

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)

€ 1.129,€ 1.283,€ 1.437,-

5033
5034
5035
5006
5007
5008

Onderprothese op 2 impl. (drukknop)
Onderprothese op 3 impl. (drukknop)
Onderprothese op 4 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)
Bovenprothese op 6 impl. (drukknop)

€
€
€
€
€
€

719,873,1.026,1.026,1.180,1.334,-

3214

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

€

174,-

Implantaat prothese met stegconstructie
Artikel nr.
5015
5016
5017

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)

Prijs
€ 1.858,€ 2.319,€ 2.781,-

5036
5037
5038
5012
5013
5014

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*)
Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*)

€
€
€
€
€
€

1.529,1.991,2.453,2.453,2.914,3.376,-

3214

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

€

174,-

prijs op aanvaag

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)

€ 1.026,€ 1.155,€ 1.283,-

5039
5040
5041
5018
5019
5020

Onderprothese op 2 impl. (steg)
Onderprothese op 3 impl. (steg)
Onderprothese op 4 impl. (steg)
Bovenprothese op 4 impl. (steg)
Bovenprothese op 5 impl. (steg)
Bovenprothese op 6 impl. (steg)

€
€
€
€
€
€

719,873,1.026,1.026,1.180,1.334,-

3214
1595

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)
• Weekblijvende basis

€
€

174,113,-

De prijzen voor prothese werk op implantaten zijn:
1. Inclusief individuele lepel
2. Exclusief afdrukstiften
3. Inclusief model analogen
4. Exclusief evt. tussen abutments
5. Exclusief originele implantaat onderdelen. Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,in mindering gebracht en de originele onderdelen toegevoegd aan de technieknota op basis
van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.

|

5021
5022
5023
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* Gouden staaf/steg
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Reparaties en rebasingen
Reparaties
Basistarief reparatie zonder model
Breuk/scheur
• Extra breuk/scheur

Prijs
€
37,€
52,€
11,-

1920
1813

Vastzetten per element
• Extra element vastzetten

€
€

43,11,-

1960
1709
1970

Prothese reinigen
• Gaasversteviging/sticktech per cm2
Naam in prothese

€
€
€

44,42,45,-

1930
1814
4002
4970
1052

Basistarief reparatie met model (exclusief tegenmodel en elementen)
• Element vernieuwen/uitbreiden (per element)
• Tegenmodel
• Raderen per element (bij immediaat)
• In articulator zetten
(noodzakelijk wanneer er meerdere elementen bijgeplaatst moeten worden)

€
€
€
€
€

51,20,11,10,23,-

€
€
€
€

103,69,11,39,-

1980
3707
4002
3826

Frame reparaties
Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel)
• Vernieuwen van een extra anker
• Tegenmodel
• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame

1951
1952
1955
1956
1961
1962

Rebasing (regulier)
Rebasing, indirect met randopbouw (boven)
Rebasing, indirect met randopbouw (onder)
Rebasing, frame/partiële prothese (boven)
Rebasing, frame/partiële prothese (onder)
Rebasing met weekblijvende basis
Rebasing met anti-allergische kunststof

1963
1964
1965

Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)
Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix
Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix
Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018
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Artikel nr.
1900
1910
1819

1966
1967
1968

1751
1595
1834

Rebasing implantaatprotheses (steg)
Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter
Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter
Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter
• Exclusief lab analoog
Aanvullende opties
• Precisie sloten (drukknop/ruiter)
• Naam in prothese
• Weekblijvende basis per kaak helft
• Prothese reinigen

€
100,€
100,€
80,€
80,€
181,prijs op aanvraag

€
€
€

154,206,257,-

€
€
€

206,257,308,-

prijs op aanvraag
€
18,€
113,€
15,-

Overige producten
Artikel nr.
1001
1006
1011

Studie/gipsmodellen
• Gipsmodel
• Werkmodellen in occlusie (ongezeept)
• Studiemodellen gezeept in articulator

Prijs
€
11,€
27,€
52,-

2210
2220
2230

Gebitsbeschermers*
Gebitsbeschermer Junior**
Gebitsbeschermer Medium**
Gebitsbeschermer Heavy-pro**

€
€
€

62,72,88,-

€
€

14,20,-

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

1964
1965

• Toeslag 1 afwijkende kleur
• Toeslag 2 afwijkende kleuren

€
€
€

58,73,58,-

2430
2420
2410

Anti-snurk apparatuur (MRA)
Tap-T
Easy Comfort
Herbst® Appliance/IST-Geräte

€
€
€

417,417,257,-

2041
7960
7970

Orthodontie
CC retainer**
Activator
Twinblok

€
€
€

55,132,132,-

2061
2062
2063

Orthodontische plaatjes
Regulatieplaat t/m 4 draaddelen
Regulatieplaat t/m 6 draaddelen
Regulatieplaat t/m 7 draaddelen

€
€
€

95,105,127,-

** Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.

|

199,15,155,199,148,-
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€
€
€
€
€

2020
2010
2030

Overige producten
Stabilistatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 knopankers**
• Toeslag extra knopanker (per stuk)
Carger splint (zonder knopankers), hard van buiten en zacht van binnen**
Digitale gefreesde stabilisatie/repositie splint zonder klammers
Digitale gefreesde stabilisatie/repositie splint zonder klammers,
uit mondscanner en zonder model
Miniplastschiene (harde beschermplaat)**
Bleeklepel
Night guard**/Drumschiene (zachte beschermplaat)

2110
1703
2120
2130
2131
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BITE PRIJSLIJST

Kroon- en brugwerk
Prijs
€
€
€
€
€

177,156,167,167,156,-

7110
7550
7510

Metaal kroon- en brugwerk*
Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel)
Stiftkroon opgebakken (onedel)
Volledige metaalkroon/inlay (onedel)

€
€
€

137,152,105,-

7150
7151
7152
0914
0915
0916
0917

Etsbruggen op basis van 1 dummy en 2 vleugels*
Etsbrug metaal/porselein opgebakken (onedel)
Etsbrug full zirkonium (BruxZir ®)
Etsbrug full zirkonium opgebakken
• Toeslag extra dummy, metaal/porselein
• Toeslag extra dummy, zirkonium
• Toeslag extra vleugel, metaal
• Toeslag extra vleugel, zirkonium

€
€
€
€
€
€
€

162,267,298,85,132,27,43,-

6114
0101

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Kleurbepaling op het laboratorium

€
€

58,26,-

* Prijzen exclusief individuele lepel/afdrukstiften en (half)-edel legering.

• Afdrukstiften verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaat leverancier
• Wanneer een (half)- edel legering gewenst is wordt deze op basis van de dagprijs
per gram doorberekend

|

Keramisch kroon- en brugwerk
Zirkonium opgebakken
BruxZir ®/Full zirkonium
BruxZir ® Anterior/Full zirkonium
IPS e.max ® CAD/IPS e.max ® Press
Facing /inlay/onlay

4Dental BITE prijslijst 2018

Artikel nr.
7220
7210
7211
7241
7230
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Implantaat kroon- en brugwerk
Type kroon
Zirkonium opgebakken

Methode
Verschroefd

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

Prijs
€
473,-

7461

BruxZir ®/Full zirkonium

Verschroefd

Zijdelingse delen kroon/brugdeel

€

393,-

7462

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Verschroefd

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

404,-

7468

IPS e.max ®CAD/
IPS e.max ® Press

Verschroefd

Front/zijdelingse kronen

€

397,-

7466

Type kroon
Zirkonium opgebakken

Methode
Cementeren

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

Prijs
€
478,-

7464

BruxZir ®/Full zirkonium

Cementeren

Zijdelingse delen kroon/brugdeel

€

446,-

7465

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Cementeren

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

456,-

7469

IPS e.max ® CAD/
IPS e.max® Press

Cementeren

Front/zijdelingse kronen

€

446,-

7467

Onedel metaal*/
opgebakken porselein

Cementeren

Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

€

457,-

4Dental BITE prijslijst 2018
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Artikel nr.
7463

De keuze van type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren
en materiaal technische specificaties. 4Dental adviseert u graag hierbij.
De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:
1. Exclusief individuele afdruklepel
2. Exclusief afdrukstiften
3. Inclusief model analogen
4. Inclusief 4Dental abutment
5. Exclusief originele implantaat onderdelen.
Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,- in mindering gebracht en de originele onderdelen
toegevoegd aan de technieknota op basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.
* 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.

7161
7247
7980

6114

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één composiet tand)
Noodkroon verschroefd
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon)
Aanvullende opties
• Individuele lepel
Afdrukstiften

€
€
€

85,95,105,-

€
58,Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier

Volledige/partiële/flexibele prothese
BITE volledige prothese
BITE Volledige prothese (boven + onder)*
BITE Volledige prothese boven*
BITE Volledige prothese onder*

Prijs
€
325,€
178,€
178,-

Artikel nr.
7810
7820

BITE Partiële prothese
BITE Partiële prothese 1-4 elementen boven*
BITE Partiële prothese 1-4 elementen onder*

€
€

146,146,-

7830
7840

BITE Partiële prothese 5-13 elementen boven*
BITE Partiële prothese 5-13 elementen onder*

€
€

174,174,-

7850
7860

BITE Flexibele prothese
BITE Flexibele prothese 1-4 elementen boven*
BITE Flexibele prothese 1-4 elementen onder*

€
€

204,204,-

7870
7880

BITE Flexibele prothese 5-13 elementen boven*
BITE Flexibele prothese 5-13 elementen onder*

€
€

234,234,-

€
€
€

58,39,32,-

* Inclusief elementen
* Exclusief individuele lepel
* Exclusief beetplaat

4Dental BITE prijslijst 2018

Artikel nr.
7710
7720
7730

|

6114
1253
0801

BITE Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat
• Toeslag passen in was

19

Frame prothese / overige producten
Artikel nr.
7610
7650

BITE Frame prothese
BITE Frame prothese 1-4 elementen boven
BITE Frame prothese 1-4 elementen onder

Prijs
€
271,€
271,-

7620
7660

BITE Frame prothese 5-13 elementen boven
BITE Frame prothese 5-13 elementen onder

€
€

312,312,-

6114
1253
0801
0954

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat
• Toeslag passen in was
• Acetal klammer

€
€
€
€

58,39,32,44,-

7930
7935
7940

Overige producten BITE
Gebitsbeschermer Junior**
Gebitsbeschermer Medium**
Gebitsbeschermer Heavy-pro**

€
€
€

50,60,70,-

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

4Dental BITE prijslijst 2018

|

20

1964
1965

• Toeslag 1 afwijkende kleur
• Toeslag 2 afwijkende kleuren

€
€

14,20,-

7920
1703
7921
7910
7900

Stabilisatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 knopankers**
• Toeslag extra knopanker (per stuk)
Carger splint (zonder knopankers), hard van buiten en zacht van binnen
Bleeklepel
Night guard**

€
€
€
€
€

117,15,117,55,42,-

** Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.

Garantiebepalingen
Kroon- en brugwerk
Vijf jaar aflopende garantie op de kleur, pasvorm, breuk/scheur en chipping van het porselein
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar

100% garantie
80% garantie
60% garantie
40% garantie
20% garantie

Prothese- en framewerk
Mocht er in het eerste jaar een breuk of scheur in de prothese of frame ontstaan, of een element blijft niet vast zitten,
dan valt dit bij normaal gebruik onder de garantieregeling. Veranderingen van de kaak en beschadigingen zijn
uitgesloten van garantie.

Geen garantie

Reparaties
Breuk/scheur
Uitbreiding
Metaalversteviging
Vernieuwen/vastzetten
Rebasing

geen garantie
3 maanden
3 maanden
1 maand
1 maand

Splinten, spalken en dieptrek voorzieningen
Zacht/harde beschermplaat
Bleeklepel
Splint
Gebitsbeschermer
Anti-snurkapparatuur. Standaard 1 jaar garantie. Uitbreiding mogelijk.

1 maand
1 maand
3 maanden
6 maanden

|

Noodprothese/ immediaat protheses/noodplaatje

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018

Immediaat protheses en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. Van de meeste
zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes maanden worden
vervangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.
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4Dental Inclusive

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018
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4Dental Inclusive
In 2016 is 4Dental gestart met het 4Dental Inclusive concept en speelt hiermee in op de digitalisering in de
implantologie en tandtechniek. Dit heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen.
De digitalisering biedt volop nieuwe mogelijkheden
in behandelingen en heeft voordelen op het vlak
van kostenreductie, comfort en tijd. De combinatie
tandtechniek, tandarts en kaakchirurg vullen elkaar
steeds beter aan, waardoor een hoog serviceniveau
ontstaat.

concept ‘4Dental Inclusive’ en het gebruik van onze
zeer eenvoudige web-applicatie als oﬀerte tool.

Denk hierbij aan digitale afdrukken zonder
investering in uw praktijk en implantaatkronen
vanaf € 335. Wij informeren u graag over het unieke

4Dental Inclusive
E: info@4dentalinclusive.nl
T: 088 - 848 44 15

Wilt u meer informatie over dit unieke concept?
Bezoek de website: www.4di.nl of neem telefonisch
contact op.

4Dental gaat digitaal en is
TRIOS® Ready Lab certified

TRIOS®3 van 3Shape
De TRIOS®3 van 3Shape is de meest geavanceerde en
snelste mondscanner die op dit moment verkrijgbaar is.
Deze intra-orale digitale mondscanner geeft u meer tijd,
meer tevreden patiënten en een beter eindresultaat. U
bent volledig vrij in uw keuze voor materialen, merken
en mogelijkheden.

Vraag naar de unieke mogelijkheden om een mondscanner aan te schaﬀen. E-mail uw contactgegevens
naar digitaal@4Dental.nl en wij maken op korte termijn
een afspraak.

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018

Onze tandtechnische organisatie is zeer ervaren in
digitale processen en de productie hebben wij volledig
in eigen beheer. Van digitale modellen, het design tot het
eindresultaat. Dit garandeert u en uw patiënt de beste
kwaliteit.

|
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4Dental Alkmaar
Edisonweg 24
1821 BN Alkmaar
T. 088 - 848 44 70
E. Alkmaar@4Dental.nl

4Dental Castricum
Van Egmondstraat 7
1901 BA Castricum
T. 0251 - 65 36 53
E. Castricum@4Dental.nl

4Dental Lelystad
Botter 11-43
8232 JS Lelystad
T. 088 - 848 45 20
E. Lelystad@4Dental.nl

4Dental Amsterdam
Talmastraat 21
1073 JT Amsterdam
T. 088 - 848 44 50
E. Amsterdam@4Dental.nl

4Dental Eindhoven
Wilhelminaplein 15
5611 HE Eindhoven
T. 088 - 848 44 55
E. Eindhoven@4Dental.nl

4Dental Reeuwijk
Jan Tinbergenstraat 1
2811 DZ Reeuwijk
T. 088 - 848 44 20
E. Reeuwijk@4Dental.nl

4Dental Apeldoorn
Molenmakershoek 21
7328 JK Apeldoorn
T. 088 - 848 45 00
E. Apeldoorn@4Dental.nl

4Dental Epe
Korte Veenteweg 9-B
8161 PC Epe
T. 088 - 848 45 40
E. Epe@4Dental.nl

4Dental Vlissingen
Handelsweg 3
4387 PC Vlissingen
T. 088 - 848 44 60
E. Vlissingen@4Dental.nl

4Dental Arnhem
Wilhelminastraat 25
6812 CT Arnhem
T. 088 - 848 44 10
E. Arnhem@4Dental.nl

4Dental Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 73
3844 DG Harderwijk
T. 088 - 848 45 10
E. Harderwijk@4Dental.nl

4Dental Volendam
Sportlaan 21
1131 BK Voldendam
T. 088 - 848 44 80
E. Volendam@4Dental.nl

4Dental Breda
Lage Kant 196
4817 GL Breda
T. 088 - 848 44 40
E. Breda@4Dental.nl

4Dental Hoogerheide
Laan Olieslagers 1
4631 JE Hoogerheide
T. 088 - 848 44 68
E. Hoogerheide@4Dental.nl

4Dental Zwolle
Spui 325
8032 VS Zwolle
T. 088 - 848 44 30
E. Zwolle@4Dental.nl

Bezoek voor meer informatie onze website:

www.4Dental.nl

