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Reparatie/uitbreiding herstellen breuk / scheur € 67,00            

element vastzetten € 54,00            

extra element vastzetten (per element) € 17,00            

element vernieuwen € 71,50            

extra element vernieuwen (per element) € 17,00            

element uitbreiden (basis, incl 2 modellen) € 87,00            

extra element uitbreiden (per element) € 17,00            

uitbreidingen aan frames waarbij gegoten

extensie(s) nodig zijn

Rebasing volledig / partieel / Frame € 97,00            

plaatselijk rebasen € 64,50            

Nieuwe prothese boven of onderprothese All-in € 350,00          

volledige boven- en onderprothese All-in € 645,00          

inclusief intra orale beetregistratie All-in € 675,00          

Partiële prothese 1 - 4 elementen All-in € 215,00          

5 - 13 elementen All-in € 290,00          

Frames 1 - 4 ementen All-in € 490,00          

5 - 13 elementen All-in € 530,00          

Toeslag per B/O monomeervrij / flexibele kunstsof € 250,00          

Meerkosten bij: immediaat per element (max. 8 stuks) € 6,61              

* Reparaties weekblijvende basis (Vertex warm) € 97,00            

* Uitbreidingen monomeervrije of flexibele kunststof per boven / onder € 98,00            

* Rebasingen gebogen knop of Jackson klammer € 14,00            

* Nieuwe prothese gebogen roachklammer € 25,00            

linguale bar (ingesloten) of gaasversterking € 45,00            

Immediaat/ per element 6,61              

Splints digitale cad / cam splint € 185,00          

digitaal gereproduceerde splint € 100,00          

ind. gemodelleerde splint incl. knopklammers € 195,00          
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Kroon en brugwerk E-max / Zolid FX monolitische kroon € 195,00          € 235,00           

E-max onderstructuur opgebakken € 225,00          € 275,00           

volledig zirkonium € 195,00          € 235,00           

zirkonium onderstructuur opgebakken kroon € 225,00          € 275,00           

zirkonium onderstructuur opgebakken brug per deel € 230,00          € 280,00           

E-max keramische facing monolitisch € 195,00          € 235,00           

E-max opgebakken facing € 225,00          € 275,00           

Vol Metaal Keramiek kroon (VMK/POG) basisprijs € 225,00          € 265,00           

Vol metaal Keramiek brug per deel (VMK/POG) basisprijs € 250,00          € 290,00           

3shape E-max gereduceerd opgebakken met modellen € 240,00          

3shape E-max zonder modellen € 180,00          

3shape ZI monolitisch FX met modellen € 240,00          

3shape ZI monolitisch FX zonder modellen € 180,00          

3shape geprint contactblokje € 20,00            

Meerkosten afhankelijk van gewicht en metaalsoort

Indicatie per deel spaarlegering (edel) prijs per gram € 68,20 (gem. 2,5 gr. per deel) € 170,50          per deel

Indicatie per deel hoogedele legering prijs per gram € 73,50 (gem. 3,5 gr. per deel) € 257,25          per deel

Implantaatwerk implantaat gedragen kroon, afhankelijk van:

implantaatmerk,soort een aantal implantaatonderdelen

Meerkosten individueel opbakken met patient op lab. (2 uur) € 50,00            

voor combinatiewerk, of andere producten gewoon even bellen of mailen! (0342 - 74 52 38 of info@ttmn.nl)

incl. kleurbepalen

en passen op lab.

op aanvraag


