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Nieuwe prothese?
Is uw prothese aan vervanging toe? Of is de
pasvorm zodanig dat u een klikprothese of
een drukknopprothese overweegt? Bij ons
kunt u voor iedere prothese terecht!
Uw prothese is aan slijtage onderhevig. Voor optimaal
gebruikscomfort wordt aanbevolen eenmaal per zeven
jaar uw prothese te vervangen. Deze periode komt
overeen met de termijn die zorgverzekeraars in het
algemeen hanteren voor vergoeding van een nieuwe
prothese. Prothetiek is echter meer dan alleen een

Prothesen
boven- en/of onderprothese, er bestaan ook andere
indicaties waar een frameprothese de beste oplossing
is, bijvoorbeeld als u nog eigen tanden en kiezen hebt.
Bij een frameprothese is sprake van een metalen basis
waarop kunststof tanden of kiezen zijn aangebracht.
Een frameprothese heeft houvast op uw eigen tanden
en kiezen. Een partiële prothese is hetzelfde alleen met
een basis van kunststof in plaats van metaal. Afhankelijk
van uw gebitssituatie kiest de tandarts samen met u de
best passende oplossing.

9

Reparaties

Classic dagen

Reparatie prothese breuk

€€ 64

Reparatie prothese element vastzetten/vernieuwen

€€ 59

Reparatie element uitbreiden

€€ 75

Toeslag extra tand/kies/anker

€€ 20

Afmaken

3

Rebasing prothese/partieel/frame

€€ 93

Select elke fase

10

Select

1

dagen

Levertijden conventionele prothese

dagen

Individuele lepel

3

Beetplaat

3

Passen

3

Inclusief model en tand/kies/anker indien van toepassing.

Prothese conventioneel
Partiële noodprothese 1 element

€€ 145

Partiële prothese 1-4 elementen

€€ 259

€€ 179

Partiële prothese 5-13 elementen

€€ 369

€€ 215

Volledige prothese

€€ 699

Volledige boven/onder prothese

€€ 369

Volledige prothese basis

€€ 659

€€ 550

Volledige boven/onder prothese basis

€€ 349

€€ 275

Noodprothese boven/onder immediaat exclusief
individuele lepel

€€ 329

€€ 165

Volledige prothese immediaat

€€ 765

Volledige boven/onder prothese immediaat

€€ 415

Volledige prothese immediaat basis

€€ 705

€€ 589

Volledige boven/onder prothese immediaat basis

€€ 369

€€ 295

Inclusief modellen, articulator, tanden, kiezen en individuele lepel indien van toepassing.
Basis prothese wordt vervaardigd met basis tanden/kiezen.
Select: exclusief individuele lepel en beetplaat.

EXCENT PROTHESE
De volledige prothese wordt standaard
vervaardigd met luxe en hoog esthetische
elementen (tanden).

3D-GEPRINTE INDIVIDUELE
LEPELS & BEETPLATEN
Excent Tandtechniek levert individuele lepels
en beetplaten, vervaardigd op basis van
3D-printing. Dankzij deze gepersonaliseerde
techniek wordt uw prothese nog sneller en
preciezer aangemeten.

Het aanmeten van uw nieuwe kunstgebit is
nu gemakkelijker dan ooit!

Prothesen
Frame prothese

Met slechts twee bezoeken aan de tandarts

DIGITAAL. STERK.
PERFECT PASSEND.

heeft u binnen twee weken een nieuw

De FlitZ®-prothese wordt binnen twee weken
geplaatst;

meerdere uitvoeringen, zo bestaat er voor

FlitZ® prothese

 oor digitale data-opslag kan een reserve
D
prothese binnen afzienbare tijd geleverd
worden;
 heeft vijf jaar garantie op prothesebreuk
U
en -slijtage van het Excent Tandtechnisch
laboratorium.

Levertijden FlitZ®-prothese

kunstgebit. De digitale FlitZ -prothese kent
iedere patiënt een passende digitale prothese.

De FlitZ®-prothese is vervaardigd uit
weefselvriendelijk homogeen materiaal,
waardoor de FlitZ®-prothese beter
reinigbaar en reukvriendelijk is;

dagen

Classic

dagen

Reparatie frame eenvoudig

€€ 155,00

2

Reparatie frame uitgebreid

€€ 225,00

3

Select

dagen

Eenvoudig is maximaal 1 gegoten klammer of extensie.

®

 oor nog betere passing heeft u minder
D
kans op pijnplekken;

11

Classic dagen

Select

dagen

Frame prothese 1-4 elementen

€€ 545,00

€€ 279,00

Frame prothese 5-13 elementen

€€ 625,00

€€ 329,00

Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen en individuele lepels indien van toepassing.
Select: exclusief individuele lepel.

Levertijden frame prothese

Individuele lepel

3

Esthetisch frame anker (dentine kleurig)

€€ 55,00

1

Beetplaat

3

Gegoten intra frame

€€ 140,40

6

Passen met frame structuur

7

Volledige prothese

€€ 699

Volledige boven/onder prothese

€€ 369

Splint

Reserve volledige boven/onder prothese

€€ 249

Splint (harde opbeetplaat)

€€ 209,00

Volledige prothese basis

€€ 659

Splint Clear

€€ 157,50

Volledige boven/onder prothese basis

€€ 349

WhiteSplint

€€ 148,00

Volledige prothese immediaat

€€ 765

Inclusief werkmodellen en articulator.

Volledige boven/onder prothese immediaat

€€ 415
€€ 205

dagen

Afmaken

3

Select elke fase

10

€€ 119,00
10

15

MRA

Digitale goedkeuring

3

Reserve volledige boven / onder prothese basis

Afmaken

6

Inclusief modellen, articulator, tanden, kiezen en individuele lepel indien van toepassing.

MRA Easy Comfort snurkbeugel (3 jaar garantie)

€€ 395,00
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Inclusief werkmodellen en articulator.

Extra’s

Classic

dagen

Gipsmodel

€€ 13,30

1

Individuele lepel

€€ 46,40

3

Toeslag weekblijvende basis

€€ 124,10

Monomeervrije kunststof (bijvoorbeeld Luxene)

Select

dagen

Diverse applicaties
€€ 31,00

10

Bleeklepel

€€ 57,00

1

Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat)

€€ 57,00

€€ 83,00

1

Inclusief model.

Volle palatumplaat - gegoten palatumplaat in
CrCoMo

€€ 233,00

3

Draad- steekanker

€€ 16,60

Immediaat per element

€€

8,00

5

€€ 49,00
€€ 45,00
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SLAPEN ZONDER SNURKEN?
Kunt u (of uw partner) het snurken missen als
kiespijn? Vraag uw tandarts om informatie en
oplossingen, want die zijn vaak makkelijker dan
u denkt.

