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Stiftkroon Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs
Stiftkroon - onedel metaal opgebakken met porselein (incl. metaal) 4060 € 333 7550 € 168 

Etsbruggen1

Etsbrug metaal opgebakken met porselein (excl. metaal) 4310 €  352 7150 €  178 
Etsbrug volledig zirkonium multi coloured 4117 € 394 7550 €  168 

Etsbrug zirkonium opgebakken met porselein 4119 €  487 7152 € 326 

Facings / Inlays / Onlays
Lithiumdisilicaat facing / inlay / onlay (E.max) 4150 €  237 7230 €  177 
Nano composiet up-onlay (table top) 4170 € 99 - €  - 

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon  4600 € 94 - €  - 
Noodkroon verschroefd2 4603 € 173 - €  - 
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element) 4601 € 94 - €  - 
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon) 2040 € 128 - €  - 

Aanvullende opties

• Individuele lepel (incl. model) T6114 €  59 T6114 €  59 

• Kleurbepaling op het laboratorium T101 € 29 T101 €  29 

• Opbouw (onedel – exclusief metaal) T4205 €  133 - €  - 

• Wortelkap (exclusief precisieslot) T4206 € 145 - €  - 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                  4Dental NL                                      4Dental BITE
Kroon- en brugwerk 9 11

Grotere constructies > 6 delen In overleg In overleg
Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk 4 -

Individuele lepel (inclusief model) 4 -

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
1Op basis van 1 dummy en 2 vleugels
2Inclusief tijdelijk abutment
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Implantaatprothese met drukknoppen
J-Sectie in de prestatie codes                                                                                    

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop Werkstuk nr. PrijsPrijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 5003 € 1.5931.593

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5004 € 1.9171.917

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5005 € 2.2942.294

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5030 € 1.2051.205

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5031 € 1.5721.572

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5032 € 1.8961.896

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5000 € 1.8961.896

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5001 € 2.2202.220

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5002 € 2.5442.544

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 5009 € 1.2301.230

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5010 € 1.3991.399

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5011 € 1.5671.567

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5033 € 785785

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5034 € 952952

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5035 € 1.1191.119

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5006 € 1.1191.119

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5007 € 1.2871.287

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5008 € 1.4541.454

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                

Individuele lepel 4

Beetplaten 4
Intra-orale beetregistratie 4
Pasprothese in was 4/94/9

Afmaken/in één keer gereed 4/94/9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Implantaatprothese met stegconstructie  
J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                            

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg Werkstuk nr. PrijsPrijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5015 € 1.9561.956

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5016 € 2.4292.429

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5017 € 2.9022.902

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5036 € 1.5991.599

Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5037 € 2.0732.073

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5038 € 2.5472.547

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5012 € 2.5472.547

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5013 € 3.0193.019

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5014 € 3.4933.493

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

* Gouden staaf/steg                                                                                                                                                                               (Prijs op aanvraag)

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)1 5021 € 1.1031.103

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)1 5022 € 1.2361.236

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)1 5023 € 1.3671.367

Onderprothese op 2 impl. (steg)1 5039 € 769769

Onderprothese op 3 impl. (steg)1 5040 € 927927

Onderprothese op 4 impl. (steg)1 5041 € 1.0841.084

Bovenprothese op 4 impl. (steg)1 5018 € 1.0841.084

Bovenprothese op 5 impl. (steg)1 5019 € 1.2421.242

Bovenprothese op 6 impl. (steg)1 5020 € 1.4001.400

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

• Weekblijvende basis per kaak T1595 € 125

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                               

Individuele lepel 4

Beetplaten 4
Intra-orale beetregistratie 4
Pasprothese in was 4/94/9

Stegconstructie 5

Afmaken/in één keer gereed 4/94/9
1 Bij bestaande situatie is deze prijs exclusief goudhuls per cm
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Reparaties
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                             

Reparaties regulier Werkstuk nr. Prijs
Reparatie prothese - breuk/scheur repareren 1910 t/m 1912 € 61 

Reparatie prothese - één element vastzetten 1920 t/m 1925 € 51 (+ €14 per extra element)

Reparatie prothese - één element/anker vernieuwen 1931 t/m 1935 
en 1940 t/m 1945

€ 59 (+ €22 per extra element)

Reparatie prothese - uitbreiden één element/anker 1946 t/m 1949 € 77 (+ €22 per extra element)

Aanvullende opties

• Tegenmodel T1009 € 14

• Raderen per element bij immediaat T4970 € 13

• In articulator zetten (noodzakelijk wanneer er meerdere  

   elementen bijgeplaatst moeten worden

T1052 € 26

Reparaties frame

Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel) 1980 € 112
• Vernieuwen van een extra anker T3707 € 76
• Tegenmodel T1009 € 14
• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame T3826 € 45

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Rebasingen 
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                            

Rebasing (regulier) Werkstuk nr. Prijs
Rebasing, indirect met randopbouw (boven) 1951 € 110

Rebasing, indirect met randopbouw (onder) 1952 € 110

Rebasing, frame/partiële prothese (boven) 1955 € 89

Rebasing, frame/partiële prothese (onder) 1956 € 89

Rebasing met weekblijvende basis 1961 € 198

Rebasing met anti-allergische kunststof                                                                                                                                          (Prijs op aanvraag)

Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)

Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1963 € 170

Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1964 € 226

Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1965 € 281

Rebasing implantaatprotheses (steg)

Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter 1966 € 226

Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter 1967 € 281

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter 1968 € 337

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Functionele apparatuur - klasse III Werkstuk nr. Prijs

Fränkel III 8014 € 196

R.M.R. Baccetti met 3 Way screw 8021 € 159

Vaste apparatuur

Distalizer (Motion II) per paar 8010 € 180

Springplank excl. banden 8022 € 52

T.P.A. excl. banden 8023 € 21

Transforce transverse excl. banden boven en onder 8024 € 154

Transforce transverse excl banden per kaak 8025 € 77

Molar Rotator excl. Banden 8017 € 45

Palatal expander excl. Banden 8018 € 65

Retentie apparatuur

C-C Retainer boven en onder met mal 8005 € 92

C-C Retainer boven en onder 8006 € 75

C-C Retainer per kaak met mal 8007 € 42

C-C Retainer per kaak 8008 € 33

Damon retainer 8009 € 134

Invisible retainer boven en onder 8015 € 78

Invisible retainer boven of onder 8016 € 39

Positioner kompleet 8019 € 225

R.M.R Baccetti 8020 € 134

Wrap around en morales 8032 € 93

Wrap around 8033 € 82

Wrap around + schroeven en voorbeet 8034 € 113

Van der Linden Retainer 8036 € 72

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                               

   Orthodontie 11

  Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw
  lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Overige producten                                           
4Dental NL   4Dental BITE

Studie/gipsmodellen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen
Gipsmodel 1001 € 14 1 - € - -

Werkmodellen in occlusie (ongezeept) 1006 € 30 3 - € - -

Studiemodellen in articulator (gezeept) 1011 € 58 3 - € - -

Digitaal model geprint - set 1004 € 32 3 - € - -

Gebitsbeschermers1

Gebitsbeschermer Junior 2210 €  69 9 7930 € 50 11

Gebitsbeschermer Medium 2220 € 79 9 7935 € 67 11

Gebitsbeschermer Heavy-pro 2230 € 98 9 7940 € 77 11

• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer T1964 € 17 - T1964 € 17 -

• Toeslag 2 afwijkende kleuren gebitsbeschermer T1965 € 23 - T1965 € 23 -

Overige producten2

Splint met knopankers (maximaal 4) 2110 €  199 9 7920 €  132 11

• Toeslag extra knopanker (per stuk) T1703 €  18 - T1703 €  18 -

Splint zonder knopankers (hard van buiten en 
zacht van binnen) 2120 €  171 9 7921 €  130 11

Splint digitaal gefreesd 2130 €  199 9 - €  - -

Miniplastschiene (harde beschermplaat) 2020 € 65 9 - € - -

Night guard2/Drumschiene (zachte beschermplaat) 2030 €  65 9 7900 €  48 11

Bleeklepel 2010 € 79 9 7910 € 49 11

Anti-snurk apparatuur (MRA)

Tap-T 2430 € 440 11 - € - -

Easy Comfort 2420 € 428 11 - € - -

Herbst® Appliance/IST-Gerät 2410 € 278 11 - € - -

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen. 
1Gebitsbeschermer junior is voor kinderen onder de 7 jaar. Gebitsbeschermer medium is geschikt voor medium contact sporten zoals judo en soft ball, en heeft  een Gebitsbeschermer junior is voor kinderen onder de 7 jaar. Gebitsbeschermer medium is geschikt voor medium contact sporten zoals judo en soft ball, en heeft  een 
medium dikte. Gebitsbeschermer heavy-pro is onze dikste beschermer en is geschikt voor heavy contact sporten zoals boksen, hockey, etc.
2Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.


