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Prothese-werkstukken

BASIC-uitvoering
Frameprothese........................................................................................................................€ 451,40

Prothese op implantaten:
Volle onderprothese op twee solitaire implantaten................................................................€ 729,65
Volle onderprothese i.c.m. een N.E.M.-steg (niet-edel-metaal) op twee implantaten.........€ 1226,05
Volle onderprothese i.c.m. een N.E.M.-steg op 4 implantaten.............................................€ 1846,35
Volle bovenprothese i.c.m. een van de drie bovenstaande uitvoeringen................................€ 304,25

N.B.
De prijs van een implantaatwerkstuk is exclusief implantaatonderdelen en attachments waarvan 
de prijs afhankelijk is van het implantaatmerk.
Een prothese op implantaten, wordt vervaardigd op het model uit een individuele composiet 
implantaatlepel, de relatie wordt bepaald met een schellakbasisplaat met waswal, met de gewenste 
elementen volgens Gysi opgesteld en met attachment(s) in kunststof gegoten. 

VANAF-prijzen
Volle A-prothese: boven OF onder........................................................................................€ 215,95
Volledige A-prothese: boven EN onder.................................................................................€ 395,80
Volle B-prothese: boven OF onder........................................................................................€ 319,65
Volledige B-prothese: boven EN onder.................................................................................€ 603,35
Volle C-prothese: boven OF onder........................................................................................€ 439,45
Volledige C-prothese: boven EN onder.................................................................................€ 729,05
Partiële B-prothese: boven OF onder 1 element (zonder individuele lepel).........................€ 153,45
Partiële B-prothese: boven OF onder 2 elementen (zonder individuele lepel)......................€ 167,00
Partiële B-prothese: boven OF onder 3 t/m 4 elementen.......................................................€ 274,65
Partiële B-prothese: boven OF onder 5 t/m 13 elementen.....................................................€ 296,20
Frameprothese boven.............................................................................................................€ 635,40
Frameprothese onder..............................................................................................................€ 662,40

De specificaties van de werkstukken vindt u op pagina 3, de mogelijke opties sturen we u graag op 
aanvraag toe.
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Kroon- en brugwerk werkstukken

Composiet kroon....................................................................................................................€ 175,85
Monolithische lithiumdisilicaat kroon (ingekleurd)...............................................................€ 205,00
Monolithische zirconium kroon (ingekleurd).........................................................................€ 205,00
P.O.S.-kroon (porselein-op-spaarlegering) – partiële modellen.............................................€ 238,55

– volledige modellen..........................................€ 257,00
Monolithisch brugdeel zirconium per deel (ingekleurd)........................................................€ 225,90
P.O.S.-brugdeel (porselein-op-spaarlegering) per deel..........................................................€ 283,60
Keramische kroon...................................................................................................................€ 307,00
Keramisch brugdeel per deel..................................................................................................€ 334,50

Porseleinen facing (enkele facing).........................................................................................€ 290,90
Extra porseleinen facing in het zelfde model.........................................................................€ 244,15

Keramische etsbrug................................................................................................................€ 472,00
Etsbrug...................................................................................................................................€ 357,20

P.O.G.-kroon (porselein-op-goudlegering).......................................................................ca. € 388,75
N.B.  Prijs is ongeveer, nl. afhankelijk van het gewicht aan goudlegering.

Implantaatkronen

Monolithische lithiumdisilicaat kroon op implantaat (ingekleurd)........................................€ 328,90
Monolithische zirkonium kroon op implantaat (ingekleurd).................................................€ 328,90
Implantaatkroon monolithisch occlusaal verschroefd (ingekleurd).......................................€ 358,85
Implantaatkroon P.O.S. occlusaal verschroefd.......................................................................€ 433,50
Implantaatkroon keramisch occlusaal verschroefd................................................................€ 484,40

Opgebakken implantaatkroon
P.O.S.-kroon (porselein-op-spaarlegering).............................................................................€ 403,55
P.O.G.-kroon (porselein-op-goudlegering, ca. 3 gram goud).................................................€ 590,05
Keramische kroon...................................................................................................................€ 455,85

Toeslag voor verschroeven.......................................................................................................€ 29,95

N.B. Exclusief implantaatonderdelen, waarvan de prijs afhankelijk is van het implantaatmerk.

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief modellen, stompen inkerven en het zetten van de modellen 
in articulator.
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Vanaf prijzen kroon- en brugwerk premium plus

Monolithische lithiumdisilicaat kroon.....................................................................................€ 257,40
Facing......................................................................................................................................€ 394,00
Elke volgende facing in hetzelfde model................................................................................€ 357,20
Keramische kroon, opgebakken..............................................................................................€ 394,00
Keramische brugdelen, opgebakken........................................................................................€ 472,80
Verschroefde keramische implantaatkroon.............................................................................€ 567,35
Keramisch brugdeel titaniumabutment...................................................................................€ 625,15
Keramisch brugdeel per implantaatpijler – dummy................................................................€ 472,80
Individueel opgebakken prothese-element................................................................................€ 78,85
Individueel inkleuren van kunststof rond de elementen............................................................€ 78,85

Specificaties van de prothesewerkstukken genoemd op pagina 1

BASIC frameprothese
Een frameprothese gegoten in een chroomcobaltlegering, met daarop Cosmo-elementen op een 
model dat is verkregen door een afdruk gemaakt met een individuele lepel. De relatie tussen boven- 
en onderkaak is bepaald met behulp van een schellakbasisplaat met waswal.

Standaard frameprothese
Een frameprothese gegoten in een chroomcobaltlegering, met daarop de door uw gewenste 
elementen, op een model dat is verkregen door een afdruk gemaakt met een individuele lepel naar 
wens. De relatie tussen boven- en onderkaak is bepaald met behulp van basisplaat en waswal 
volgens uw wensen vervaardigd. De zadels onder de elementen worden geacryleerd. Dit verbetert 
de hechting van kunststof op metaal en voorkomt dat het metaal donker doorschijnt.

A-prothese
Een prothese vervaardigd op het eerste model, de relatie bepaald met een schellakbasisplaat met 
waswal, met Cosmo-elementen volgens Gysi opgesteld en in kunststof gegoten.

B-prothese
Een prothese vervaardigd op het model uit een individuele lepel, de relatie bepaald met een 
schellakbasisplaat met waswal, met de gewenste elementen volgens Gysi opgesteld en in kunststof 
gegoten.

C-prothese
Een prothese geheel naar wens vervaardigd wat betreft de individuele lepel, de basisplaat voor 
relatiebepaling, de elementen, de opstelmethode en in kunststof omgezet volgens de Ivocap-pers-
methode of volgens de gietmethode.

Partiële B-prothese
Specificaties gelijk aan de B-prothese. De partiële prothese wordt, pas geslepen, afgeleverd op 
model.
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