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Code Omschrijving

P020/021 Volledige boven OF onderprothese

P022 Volledige prothese boven 

P022 Volledige immediaat prothese 

P022 Volledige immediaat boven 

P023 Volledige noodprothese boven 

J072 

J080 
Volledige boven EN onder
Ti-steg met extensies 

J080 

J070/071 
Volledige boven EN onder op 2 implantaten met 
Locator abutments  

J080 
J072/703 

Volledige bovenprothese op 

J084 
J072 

Omvorming bestaande onder
nieuwe steg 

J080 
J087 

Volledige prothese boven 
bestaande steg 

P001 Partiële prothese 1 – 4 elementen

P002 Partiële prothese 5 – 12 elementen

P003 Frame prothese 1 – 4 elementen

P004 Frame prothese 5 – 13 elementen

P062/065 Rebase prothese/frame/partieel

J101 Rebase op implantaten, op steg zonder demontage

J102 Rebase op implantaten, op steg met staafdemontage

P068 Reparatie; breuk/scheur/vastzetten

P069 Reparatie; breuk/scheur/vastzetten element MET 1 afdruk

 Reparatie frame prothese, eenvoudig

 Reparatie frameprothese, uitgebreid

P79 Reparatie; 1 element uitbreiden

 Reparatie; prothese op drukknoppen of steg

 Vervanging drukknop  

 Vervanging ruiter / clips (kan alleen met staa

 Uitbreiding naar volledig 4 tot 6 elementen
 Uitbreiding naar volledig 7 elementen of meer

 Gebitsbeschermer hockey/rugby etc. incl naam

 Splint / knarsplaat hard kunststof

 Splint / knarsplaat hard/zacht 
 

 

 
 

Omschrijving Prijs 

onderprothese  € 405,

Volledige prothese boven EN onder  € 750,

prothese boven OF onder € 375,

boven EN onderprothese € 725,

boven OF onder  € 335,

onderprothese op 2 implantaten met 
op aanvraag

onder op 2 implantaten met standaard 
op aanvraag

op 4 implantaten met steg  op aanvraag

onderprothese op 2 implantaten met 
op aanvraag

Volledige prothese boven EN onder op 2 implantaten met 
op aanvraag

elementen € 245

12 elementen € 340,

elementen € 579,

elementen € 644,50

/frame/partieel € 119,

, op steg zonder demontage € 244,

Rebase op implantaten, op steg met staafdemontage op aanvraag

vastzetten element zonder afdruk € 69,90

/vastzetten element MET 1 afdruk € 91,50

Reparatie frame prothese, eenvoudig € 159,

Reparatie frameprothese, uitgebreid € 219,

1 element uitbreiden immediaat MET 1 afdruk € 91,50

prothese op drukknoppen of steg € 91,50

op aanvraag

(kan alleen met staafdemontage) op aanvraag

Uitbreiding naar volledig 4 tot 6 elementen € 195,
Uitbreiding naar volledig 7 elementen of meer € 215,

Gebitsbeschermer hockey/rugby etc. incl naam € 119,50

kunststof € 151,50

Splint / knarsplaat hard/zacht  € 99,00
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 Extra informatie 

,-- Merz, elementen 

,-- Merz, elementen 

,-- Incl. lepel en evt. beetplaat 

,-- Incl. lepel en evt. beetplaat 

,-- Direct afmaken altijd zonder 
lepel en of beetplaat 

p aanvraag 
Richtprijs +/- 1700 

(Merz elementen HD kiezen) 

p aanvraag 
Richtprijs +/- 1525 

(Merz elementen HD kiezen) 

p aanvraag Richtprijs +/- 2250 
(Merz elementen HD kiezen) 

p aanvraag Richtprijs +/- 1000 

p aanvraag  Richtprijs +/- 1450  
(Merz elementen HD kiezen) 

,--  Extra per anker  €19,50 

,-- Extra per anker  €19,50 

,--  

50  

,--  

,-- Excl. Matrixen /ruiters 

p aanvraag Richtprijs +/- 300/390 

69,90  

91,50  

€ 159,--  

€ 219,--  

91,50 volgend element + 19,50 

91,50  

p aanvraag Richtprijs +/- 150/200 

p aanvraag Richtprijs +/- 150/230 

195,--  

215,--  

119,50  Speciale kleur + 12,95 

€ 151,50 Inclusief knopanker + bakje 

€ 99,00 Dieptrek met inprints 
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