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                                                                                                                                                         4Dental Premium                            4Dental NL 4Dental BITEBITE

Keramisch kroon- en brugwerk Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs
Volledig keramisch

Volledig zirkonium (mono coloured) enkele kroon - €  - - €  - 7205 € 99 

 Volledig zirkonium (individual coloured) kroon/
brugdeel

- €  - 4120 €  222 7210 € 151

Lithiumdisilicaat kroon/brugdeel (E.max) - € - 4130 € 247 7241 €  199

Volledig keramisch met cutback techniek (partiële porselein opbak)
Volledig zirkonium met cutback techniek kroon/
brugdeel

4909 € 464 4190 €  294 7250 €  215 

Keramisch met opgebakken porselein
 Zirkonium opgebakken met porselein kroon/

brugdeel
4910 €  464 4110 €  309 7220 € 229 

Lithiumdisilicaat opgebakken met porselein kroon/
brugdeel

4940 €  464 4140 €  309 7248 € 229

Lithiumdisilicaat press met porselein kroon/
brugdeel

4941 €  464 4141 €  320 - € -

Metaal kroon- en brugwerk1

Volledig metaal

Volledige metaalkroon / inlay (onedel) (excl. metaal) - €  - 4040 €  215 7510 € 132 
Opbouw indirecte (onedel) (excl. metaal) - €  - 4220 €  150 - €  -

Kroon- en brugwerk
R-Sectie in de prestatie codes                                          

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
1Wanneer een (half) edel legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend.

Onze producten die het vaakst worden gekozen.

4Dental 
adviseert

De cutback techniek is een methode waarbij het buccaal vlak gereduceerd wordt (cutback 
in het Engels) voor een partiële porselein opbak. Occlusie en articulatie vindt plaats over 

het monolitische gedeelte, waardoor dus geen chipping van het porselein plaats vindt.

Pagina 10 | regulier kroon & brugwerk

Pagina 12 & 13 | implantaat kroon & brugwerk

Pagina 11 | Etsbruggen en overige

1 KROON

€ 99,-
4Dental Bite

(werkstuk nr. 7205)
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                                                                                                                                                         4Dental Premium                            4Dental NL 4Dental BITE

Metaal met opgebakken porselein

Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs

Onedel metaal opgebakken met porselein kroon/
brugdeel (excl. metaal)

- €  - 4010 €  283 7110 € 168 

Spaarlegering opgebakken met porselein kroon/
brugdeel (excl. spaarlegering)

- € - 4002 € 283 7120 € 168 

Edel metaal opgebakken met porselein kroon/
brugdeel (excl. edel legering)

- € - 4005 € 283 7140 € 168

Etsbruggen1

Etsbrug metaal opgebakken met porselein (excl. metaal) - €  - 4310 €  393 7150 €  199 
Etsbrug volledig zirkonium individual coloured - € - 4117 € 431 7151 €  327 

Etsbrug zirkonium opgebakken met porselein - €  - 4119 €  539 7152 € 363 

Facings / Inlays / Onlays
Lithiumdisilicaat facing (E.max) 4950 €  464 4150 €  269 7230 €  198 
Porselein facing 4960 € 464 4160 € 264 - €  - 
Lithiumdisilicaat press met Nano composiet 
up-onlay (table top) 

- € - 4170 € 111 - € -

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon  - € - 4600 € 99 - €  - 
Noodkroon verschroefd2 - € - 4603 € 215 - €  - 
Nood etsbrug (gebogen twistfl exdraad met één 
prothese element)

- € - 4601 € 105 - €  - 

Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting 
van de implantaatkroon)

- € - 2040 € 143 - €  - 

Wax-up / Try-in

Basis tarief wax-up voor 1e element
(+ €15 per vervolg element)  

- € - 4608 € 39 - €  - 

Diagnostische wax up per kaak - € - 4620 € 200 - €  - 
Try-in | mal voor mock-up, per kaak - € - 4621 € 120 - €  - 
Try-in | geprinte veneers (tijdelijk), per element 
(max. 8 elementen)

- € - 4622 € 25 - €  - 

Aanvullende opties

• Individuele lepel (incl. model) T6114 € 64 T6114 €  64 T6114 €  64 

• Opbouw (onedel – exclusief metaal) T4205 €  144 T4205 €  144 - €  - 

• Wortelkap (exclusief precisieslot) T4206 € 158 T4206 € 158 - €  - 

• Kleurbepaling op het laboratorium T0101 € incl. T0101 € 39 T0101 €  39 

• Kleurfi nishing op het laboratorium T0133 € 81 T0133 € 81 T0133 €  81 

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

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                             4Dental Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                             Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                             PremiumProductietijden (aantal werkdagen)                                                                                                             
   In overleg

In overleg

In overleg

In overleg
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Implantaat kroon- en brugwerk
J-Sectie in de prestatie codes

                                                                          4Dental Premium                            4Dental NL 4Dental BITEBITE

Type kroon, verschroefd Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs

Volledig zirkonium - implantaatkroon - €  - 4126 €  549 7461 € 389 

Lithiumdisilicaat  (E.max) - implantaatkroon - €  - 4131 €  549 7468 €  421 

Volledig zirkonium met cutback techniek (partiële 
porselein opbak) – implantaatkroon.

- €  - 4191 €  617 7491 €  485 

Zirkonium opgebakken met porselein - 
implantaatkroon

4990 € 759 4520 € 660 7463 €  499 

Type kroon, gecementeerd

Volledig zirkonium - implantaatkroon - €  - 4540 €  570 7464 €  419 

Zirkonium opgebakken met porselein - 
implantaatkroon

4991 €  759 4510 €  686 7466 € 519

De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:

x Exclusief individuele afdruklepel en model

x Exclusief afdrukstift en/afdrukhulpdelen

✓ Inclusief model analogen

✓ Inclusief 4Dental Titanium base (Tibase) abutment - 

        hoogwaardig alternatief voor originele merk abutments. Origineel tegen meerprijs

U heeft  twee belangrijke keuzes:

Keuze 1:  Standaard = Titantium Base Confectie Abutment (geen meerprijs)

                   Meerprijs = Op maat gemaakt CAD/CAM abutment (+€ 99)

Keuze 2:  Standaard = 4Dental onderdelen. Hoogwaardig alternatief voor originele merk onderdelen, 

                   bijvoorbeeld Medentika ipv Straumann

                  Meerprijs = Originele onderdelen in lijn met het implantaat. Dus een origineel TiBase abutment OF CAD/CAM abutment.   = Originele onderdelen in lijn met het implantaat. Dus een origineel TiBase abutment OF CAD/CAM abutment.  

                  Bij het CAD/CAM abutment is de insert door de merkfabrikant zelf gemaakt. (+€ 49)

Aanvullende opties

• Individuele lepel (incl. model) T6114 € 64 T6114 € 64 T6114 € 64

• Titanium 4Dental (niet-origineel) 
CAD/CAM abutment (indicatie – kan afwijken)                                                                                                                                                                                                         

• Originele onderdelen (indicatie – kan afwijken)                                                                                                                                                                                                      

• Digitale planning en boormal                                                                                                                                                                  (Prijs op aanvraag)

4Dental 
adviseert

De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie en de 
technische specifi caties van het materiaal. 4Dental adviseert u graag hierbij.

T8208 € 99 T8208 € 99 T8208 € 99

T8207 € 49 T8207 € 49 T8207 € 49
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Partiële / fl exibele prothese
P-Sectie in de prestatie codes                                          

4Dental NL 4Dental BITE

Partiële prothese Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs
Partiële prothese 1-4 elementen boven 1410 € 249 7810 €  199 

Partiële prothese 1-4 elementen onder 1420 €  249 7820 €  199 

Partiële prothese 5-13 elementen boven 1430 €  309 7830 €  234

Partiële prothese 5-13 elementen onder 1440 €  309 7840 €  234 

Flexibele prothese

Flexibele prothese 1-4 elementen boven 7850 €  259 

Flexibele prothese 1-4 elementen onder 7860 €  259 

Flexibele prothese 5-13 elementen boven 7870 € 308

Flexibele prothese 5-13 elementen onder 7880 € 308

De partiele en fl exibele prothese prijzen zijn exclusief

x Individuele lepel (en model)

x Beetplaat

Aanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model) T6114 € 64 T6114 €  64 

• Beetplaat T1253 €  49 T1253 €  49 

• Raderen per element (bij immediaat) T4970 €  16 T4970 €  16 

• Inleghaak/metalen versteviging per element T1718 €  17 T1718 €  17 

• Draad-/knopanker T1703 €  21 T1703 €  21 

• Gaasversteviging/sticktech per cm2 T1709 €  53 T1709 €  53 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                            4Dental NL                      4Dental BITE

Individuele lepel 4 4

Beetplaten 4 4

Pasprothese in was 4 9

Afmaken/in één keer gereed 4 9

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

4Dental 
adviseert

Een partiële prothese zonder individuele lepel of beetplaat is alleen mogelijk wanneer de beet vastligt 
en stabiel is. De beet moet door de tandtechnicus goed te vinden zijn. De eventuele extra kosten voor het 

vervaardigen van een individuele lepel of beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.
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Frame prothese
P-Sectie in de prestatie codes

                                                                                                                                                         4Dental NL 4Dental BITE

Frame prothese Werkstuk nr. Prijs Werkstuk nr. Prijs
Frame prothese 1 - 4 elementen boven 1310 € 596 7610 €  415 

Frame prothese 1 - 4 elementen onder 1320 €  596 7650 €  415 

Frame prothese 5 -13 elementen boven 1330 €  675 7620 €  467

Frame prothese 5 -13 elementen onder 1340 €  675 7660 €  467 

Acetal frame prothese

Acetal frame 1-4 elementen - €  - 7680 €  349 

Acetal frame 5-13 elementen - €  - 7681 €  394 

De frame prothese prijzen zijn inclusief

✓ Individuele lepel (en model)

✓ Beetplaat

Aanvullende opties

• Titaniseren frame T3700 €  172 T3700 €  172 

• Acetal klammer T3405 €  63 T3405 €  63 

• Metalen kauwvlak T3222 €  38 T3222 €  38 

• Toeslag passen in was - - T0801 €  42 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                 4Dental NL 4Dental BITE
Individuele lepel 4 4

Beetplaat 4 4

Opstelling in was 4 11
Afmaken 4 11

In één keer gereed 9 11

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

4Dental 
adviseert

Bij een frameprothese zijn het aantal benodigde werkfasen afhankelijk van de situatie in de mond. Bij een stabiele 
beet en weinig elementen kan het opstellen en afmaken in één keer gedaan worden. Ook de beetplaat kan in 

sommige gevallen worden overgeslagen door een frame met waswal te kiezen.

Acetal is een semi-fl exibel tand- of tandvleeskleurig materiaal geschikt voor het vervaardigen 
van partiele frame protheses. Een acetal frame is gericht op patiënten met een stabiele 

mondsituatie en die af willen van de zichtbare metalen klammers.

Let op: reparatie en/of uitbreiding van acetal frames is helaas niet mogelijk.

Acetal is een semi-fl exibel tand- of tandvleeskleurig materiaal geschikt voor het vervaardigen 
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Immediaat-/noodprothese
P-Sectie in de prestatie codes                                           

Noodprothese (immediaat prothese)

Noodprothese - boven en onder (tijdelijke immediaat, all-in)     1650 € 799799

Noodprothese - boven (tijdelijke immediaat, all-in) 1621 € 380380

Noodprothese - onder (tijdelijke immediaat, all-in)        1622 € 380380

In principe is de noodprothese zonder lepel en exclusief beetplaat. Mocht u deze toch nodig hebben 

dan krijgt u deze onder coulance erbij.

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                                                        

Individuele lepel 4

Beetplaten 4

Pasprothese in was 4

Afmaken/in één keer gereed 9

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

4Dental 
adviseert

Een noodprothese is geen defi nitieve oplossing. Voor intensief bijten en kauwen is de noodprothese niet 
sterk genoeg. Een breuk/scheur zal sneller ontstaan, omdat de pasvorm zelden perfect is. Wanneer de 

noodprothese gedurende een langere periode gedragen wordt is het aan te raden om deze tijdig te laten 
rebasen. Zowel reparaties van een breuk/scheur of een rebasing vallen bij een noodprothese niet onder de 

garantiebepalingen.
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Volledige prothese
P-Sectie in de prestatie codes                                       

Volledige prothese - Methode B Werkstuk nr. Prijs
Volledige prothese, boven en onder (all-in) 1100 € 809

Prothese boven (all-in) 1110 € 431

Prothese onder (all-in) 1120 € 431

Werkvolgorde methode B:

1) Individuele lepel → 2) Beetbepaling → 3) Passen in was → 4) Gereed

Volledige prothese - Methode C

Volledige prothese, boven en onder (all-in) 1200 €  897 

Werkvolgorde methode C:

1) Individuele lepel → 2) Beetbepaling → 3) Intra-orale beetregistratie → 4) Passen in was → 5) Gereed

Aanvullende opties

• Monomeervrije prothese (anti-allergisch)   T1408 € 183

• Toeslag luxe elementen (per boven of onder) T1406 € 34

• Weekblijvende basis per kaak T1595 € 140

• Inleghaak/metalen versteviging per element T1718 € 17

• Naam inpersen T1751 € 24

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                              Zonder korting                          Met korting
Individuele lepel 4 4

Beetplaten 4 4
Intra-orale beetregistratie 4 4

Pasprothese in was 4 9

Afmaken 4 9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
Heeft  u contracten met de zorgverzekeraar afgesloten, waarin prijzen zijn vastgelegd die onder de 4Dental prijslijst liggen? 4Dental denkt graag met u mee 
en kan kijken welke korting er toegepast kan worden op de prothetiek door gebruik te maken van ons eigen lab in Thailand, Hexa Ceram. In veel gevallen 
zal dit betekenen dat de opstelling (pas fase) en het afmaken zullen plaats vinden in ons lab in Thailand. Let wel op, dit heeft  invloed op de productietijd.

4Dental 
adviseert

Graag altijd een afdruk van de oude prothese maken, zodat de tandtechnicus op basis van het 
voorbeeldmodel, de vorm en de positie van de bestaande situatie beter kan benaderen.

Wilt u graag aan uw patiënt de stappen 
van het aanmeten van een gebitsprothese uitleggen,

 scan dan de QR code.
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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 € 1.7731.773

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5004 € 2.1312.131

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5005 € 2.5592.559

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5030 € 1.3521.352

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5031 € 1.7481.748

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5032 € 2.1082.108

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5000 € 2.1082.108

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5001 € 2.4682.468

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5002 € 2.8282.828

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 197

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 5009 € 1.3681.368

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5010 € 1.5561.556

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5011 € 1.7431.743

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5033 € 873873

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5034 € 1.0691.069

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5035 € 1.2451.245

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5006 € 1.2451.245

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5007 € 1.4311.431

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5008 € 1.6171.617

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 197

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                              Zonder korting                               Met kortingProductietijden (aantal werkdagen)                                                                                              Zonder korting                               Met korting
Individuele lepel 4 4

Beetplaten 4 4
Intra-orale beetregistratie 4 4

Pasprothese in was 4 9

Afmaken 4 9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
Heeft  u contracten met de zorgverzekeraar afgesloten, waarin prijzen zijn vastgelegd die onder de 4Dental prijslijst liggen? 4Dental denkt graag met u mee en Heeft  u contracten met de zorgverzekeraar afgesloten, waarin prijzen zijn vastgelegd die onder de 4Dental prijslijst liggen? 4Dental denkt graag met u mee en 
kan kijken welke korting er toegepast kan worden op de prothetiek door gebruik te maken van ons eigen lab in Thailand, Hexa Ceram. In veel gevallen zal dit kan kijken welke korting er toegepast kan worden op de prothetiek door gebruik te maken van ons eigen lab in Thailand, Hexa Ceram. In veel gevallen zal dit 
betekenen dat de opstelling (pas fase) en het afmaken zullen plaats vinden in ons lab in Thailand. Let wel op, dit heeft  invloed op de productietijd.

NI
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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 € 2.1132.113

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5016 € 2.6842.684

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5017 € 3.1493.149

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5036 € 1.7271.727

Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5037 € 2.2392.239

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5038 € 2.8352.835

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5012 € 2.8352.835

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5013 € 3.4563.456

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5014 € 3.7733.773

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 197

* Gouden staaf/steg                                                                                                                                                                               (Prijs op aanvraag)

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)1 5021 € 1.3201.320

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)1 5022 € 1.4031.403

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)1 5023 € 1.5521.552

Onderprothese op 2 impl. (steg)1 5039 € 866866

Onderprothese op 3 impl. (steg)1 5040 € 1.0361.036

Onderprothese op 4 impl. (steg)1 5041 € 1.2171.217

Bovenprothese op 4 impl. (steg)1 5018 € 1.2171.217

Bovenprothese op 5 impl. (steg)1 5019 € 1.3481.348

Bovenprothese op 6 impl. (steg)1 5020 € 1.5641.564

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 197

• Weekblijvende basis per kaak T1595 € 140

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                              Zonder korting                                Met korting
Individuele lepel 4 4

Beetplaten 4 4
Intra-orale beetregistratie 4 4

Pasprothese in was 4 9

Stegconstructie 5 5

Afmaken 4 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.
Heeft  u contracten met de zorgverzekeraar afgesloten, waarin prijzen zijn vastgelegd die onder de 4Dental prijslijst liggen? 4Dental denkt graag met u mee en 
kan kijken welke korting er toegepast kan worden op de prothetiek door gebruik te maken van ons eigen lab in Thailand, Hexa Ceram. In veel gevallen zal dit 
betekenen dat de opstelling (pas fase) en het afmaken zullen plaats vinden in ons lab in Thailand. Let wel op, dit heeft  invloed op de productietijd.
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Reparaties
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                             

Reparaties regulier Werkstuk nr. Prijs
Reparatie prothese - breuk/scheur repareren 1910 € 73 

Reparatie prothese - één element vastzetten 1920 € 61 (+ €14 per extra element)

Reparatie prothese - één element/anker vernieuwen 1931 € 72 (+ €22 per extra element)

Reparatie prothese - uitbreiden één element/anker 1946 € 86 (+ €22 per extra element)

Aanvullende opties

• Tegenmodel T1009 € 17

• Raderen per element bij immediaat T4970 € 16

• In articulator zetten (noodzakelijk wanneer er meerdere  
   elementen bijgeplaatst moeten worden)

T1052 € 29

Reparaties frame

Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel) 1980 € 126
• Vernieuwen van een extra anker T3707 € 86
• Tegenmodel T1009 € 17
• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame T3826 € 51

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
De reparatie prijzen zijn inclusief de haal- en brengservice van 4Dental, waar mogelijk op dezelfde dag.
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Rebasingen 
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                            

Rebasing (regulier) Werkstuk nr. Prijs
Rebasing, indirect met randopbouw (boven) 1951 € 124

Rebasing, indirect met randopbouw (onder) 1952 € 124

Rebasing, frame/partiële prothese (boven) 1955 € 99

Rebasing, frame/partiële prothese (onder) 1956 € 99

Rebasing met weekblijvende basis 1961 € 221

Rebasing met anti-allergische kunststof                                                                                                                                          (Prijs op aanvraag)

Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)

Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1963 € 189

Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1964 € 252

Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1965 € 314

Rebasing implantaatprotheses (steg)

Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter 1966 € 252

Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter 1967 € 314

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter 1968 € 375

Omvorming drukknop

Omvorming onderprothese op 2 implantaten (drukknop) 5024 € 1.026

Omvorming onderprothese op 3  implantaten (drukknop) 5025 € 1.456

Omvorming onderprothese op 4 implantaten (drukknop) 5026 € 1.885

Omvormen titanium steg

Omvormen bestaande prothese op 2 implantaten (titanium steg) 5027 € 1.279

Omvormen bestaande prothese op 3 implantaten (titanium steg) 5028 € 1.787

Omvormen bestaande prothese op 4 implantaten (titanium steg) 5029 € 2.053
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Orthodontie
F-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                             

Studiemodellen Werkstuk nr. PrijsPrijs
Ortho studiemodellen in occlusie (ongezeept) 8035 € 23

Plaatapparatuur

Bonded expander (Mod.) Haas Type + Bio Pads 8000 € 250250

Bonded expander (Mod.) Haas Type + Reverse pads 8001 € 250250

Bonded expander  Haas Type 8002 € 165165

Bonded expander + onder expansieplaat 8003 € 256256

Bonded expander  Hyrax Type 8004 € 146146

Expansie plaat   boven + 3-way screw 8011 € 134134

Expansie plaat  boven en onder 8012 € 196196

Expansie plaat  bk of ok Incl. opbeten en expansieschr. 8013 € 113113

Functionele apparatuur - klasse II

Twin block zonder schroeven 8027 € 211211

Twin block met expansieschroeven 8029 € 228228

Twin block + 3 way screw 8028 € 228228

Twin block vaste apparatuur 8026 € 218218

Half open activator met overkapt onderfront 8037 € 110110

Vorschubdoppel appliance 8031 € 220220

Twin rax 8030 € 268268

4Dental 
adviseert

Scan de QR-code en bekijk een introductie 
fragment van onze manager orthodontie

Aarzel niet om contact op te nemen met onze speciale ortho afdeling 
ortho@4dental.nl of bel 085 0707 888
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Functionele apparatuur - klasse III Werkstuk nr. Prijs

Fränkel III 8014 € 219

R.M.R. Baccetti met 3 Way screw 8021 € 178

Vaste apparatuur

Distalizer (Motion II) per paar 8010 € 201

Springplank excl. banden 8022 € 59

T.P.A. excl. banden 8023 € 24

Transforce transverse excl. banden boven en onder 8024 € 172

Transforce transverse excl banden per kaak 8025 € 87

Molar Rotator excl. Banden 8017 € 51

Palatal expander excl. Banden 8018 € 73

Retentie apparatuur

Ortho C-C retainer boven en onder met mal 8005 € 103

Ortho C-C retainer boven en onder 8006 € 85

Ortho C-C retainer per kaak met mal 8007 € 48

Damon retainer 8009 € 150

Invisible retainer boven en onder 8015 € 88

Invisible retainer boven of onder 8016 € 45

Positioner kompleet 8019 € 251

R.M.R Baccetti 8020 € 150

Wrap around en morales 8032 € 104

Wrap around 8033 € 92

Wrap around + schroeven en voorbeet 8034 € 127

Van der Linden Retainer 8036 € 81

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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Behandelplan SEVEN FOURTEEN TWENTY FORTY PLUS
Prijs behandeling € 349 € 699 € 999 € 1.299 € 1.599

Max. Aligners 7 14 20 40 60+

Behandeltijd 4 mnd 4-8 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd

Refi nement 1 1 1 1 1

Eind-retainer € 35 € 35 € 35 € 35 € 35

Vervangen aligner € 25 € 25 € 25 € 25 € 25

Extra behandelplan € 150 € 150 € 150 € 150 € 150

Refi nement na garantie € 100 € 150 € 250 € 250 € 250

Garantie 4 mnd 4-8 mnd 12 mnd 12 mnd 18 mnd

Begroting opmaken € 25 Wordt uitsluitend berekend als order wordt geannuleerd

Behandelplan maken € 200 Wordt uitsluitend berekend als order wordt geannuleerd

Aligners

Seven

✓ Behandeling uitsluitend tussen de cuspidaten van één tandboog.

✓ Kleine verplaatsingen zoals crowding en diastemen.

✓ Behandeling met maximaal 7 aligners. Duur: 10 - 16 weken.

Fourteen

✓ Behandeling van beide tandbogen uitsluitend tussen de cuspidaten.

✓ Kleine verplaatsingen zoals crowding en diastemen.

✓ Behandeling met maximaal 7 aligners per tandboog. Duur: 10 - 16 weken.

Twenty

✓ Behandeling geschikt voor grotere correcties bijvoorbeeld extreme crowding, spacing, diepe beet en open beet.

✓ Geen behandeling malocclusie, duur 12 maanden.

✓ Behandeling t/m 20 aligners; evt. uit te breiden*.

Forty

Wanneer een Twenty behandeling niet voldoende resultaat geeft  wordt gekozen voor een Forty behandeling.

✓ Behandeling van beide tandbogen met 20 aligners per tandboog.

✓ Evt. uit te breiden*. Geen aanpassing malocclusie; duur 12 maanden.

Plus

De Plus behandeling van beide tandbogen is de meest uitgebreide methode voor behandeling van malocclusie en alle 

bovengenoemde orthodontische problemen. Plus is de volledige Smile-reconstructie.

✓ Behandeling zonder aligner-limiet met een duur van zo’n 18 maanden.

4Dental 
adviseert

Voor meer informatie neem contact op met onze aligner afdeling
Aligners@4dental.nl of bel 088 8484 400
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Splinten
                                                                                                                    4Dental NL 4Dental BITE

Werkstuk nr. Prijs Werkdagen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen
Splint | Dieptrekplaat met imprints | 
Hard van buiten, zacht van binnen

2035 € 172 9 7921 €  151 11

Wij vervaardigen middels de dieptrekmethode een harde-zachte diepgetrokken splint. 
De voorziening beschermt de dentitie, maar geeft  geen stabilisatie in het gewricht. Geen 
knopankers en reparatie niet mogelijk. 

Let op: Een zachte binnenkant bij een splint kan leiden tot meer bruxisme.

Splint | Geperst met imprints | 
Hard van buiten, zacht van binnen

2120 €  179 9 - € - -

Wij vervaardingen een splint zonder knopankers, met een zachte binnen- en een harde 
buitenzijde, daardoor heeft  deze wat grotere splint een maximaal draagcomfort. Hij heeft  
hoektand- front geleiding. Deze splint wordt ook wel de Cargersplint genoemd. 

Let op: Een zachte binnenkant bij een splint kan leiden tot meer bruxisme.

Splint | Geperst met imprints | 
Hard met knopankers     

2110 €  210 9 7920 € 151 11

Toeslag per extra knopanker (per stuk) T1703 €  19 T1703 € 19

Wij vervaardigen op de traditionele manier (modelleren in was – omzetten in kunststof) 
handmatig deze splint. De splint heeft  een goede pasvorm, hoektand- front geleiding en 
is een reparabele voorziening. 

Splint | Digitaal vervaardigd met imprints | Hard 2130 €  199 9 7922 € 151 11

De splint wordt in de freesmachine of met de 3D printer vervaardigd, daarna ingeslepen. 
De splint heeft  een perfecte pasvorm, zonder knopankers, hoektand- front geleiding en is 
een reparabele voorziening.

Splinten/ opbeetplaten

Splint | Zachte dieptrekplaat zonder imprints     2030 €     69,00 9 7900 €50 11

Applicatie: anti-knars / retainer

Synoniemen: Drumschiene / Clear-overlay

Splint | Hard-zachte dieptrekplaat zonder imprints      2031 €     149,00 9 - - -
Applicatie: anti-knars/ kaakproblemen. Hard van buiten, zacht van 
binnen

Synoniemen: Nightguard

Splint | Hard-zachte dieptrekplaat met imprints 2035 €     159,00 9 7921 €139 11
Applicatie: anti-knars/ kaakproblemen. Hard van buiten, zacht van 
binnen

Synoniemen: Nightguard/ Cargersplint

 
 
  

       

  

  
 Splint - Harde geperste splint met knopankers en imprints 2110  €   199,00  9 7920 €139 11 

Applicatie: anti-knars/ kaakproblemen       
Synoniemen Splint met knopankers       

• Toeslag per extra knopanker (per stuk) T1703  €     18,00   T1703 
 €   
18,00   

       

 
         

       
Splint - Digitaal gefreesde splint met imprints 
Applicatie: anti-knars / kaakproblemen. Hard.       

 2130  €   199,00  9 7922 €139 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
  

       

  

  
 Splint - Harde geperste splint met knopankers en imprints 2110  €   199,00  9 7920 €139 11 

Applicatie: anti-knars/ kaakproblemen       
Synoniemen Splint met knopankers       

• Toeslag per extra knopanker (per stuk) T1703  €     18,00   T1703 
 €   
18,00   

       

 
         

       
Splint - Digitaal gefreesde splint met imprints 
Applicatie: anti-knars / kaakproblemen. Hard.       

 2130  €   199,00  9 7922 €139 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Voor splinten graag aanleveren:
Twee afdrukken en een CR beetregistratie
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Overige producten                                           
4Dental NL   4Dental BITE

Studie/gipsmodellen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen
Gipsmodel 1001 € 16 1 - € - -

Werkmodellen in occlusie (ongezeept) 1006 € 31 3 - € - -

Studiemodellen in articulator (gezeept) 1011 € 59 3 - € - -

Geprinte modellen

Kwadrant geprint model (boven + onder) 1003 € 29 9 - € - -

Volledig geprint model (boven + onder) 1004 € 35 9 - € - -

• Toeslag los geprinte stomp T4049 € 4 9 - € - -

• Toeslag los geprinte gingiva T4039 € 9 9 - € - -

Gebitsbeschermers1

Gebitsbeschermer Junior 2210 €  51 5 7930 € 45 11

Gebitsbeschermer Medium 2220 € 81 5 7935 € 55 11

Gebitsbeschermer Heavy-pro 2230 € 86 5 7940 € 65 11

• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer T1964 € 10 - T1964 € 10 -

• Toeslag 2 afwijkende kleuren gebitsbeschermer T1965 € 15 - T1965 € 15 -

Retainers (Clear overlay retainer/ O.I.R.)
Applicatie: De retainer is bedoeld om elementen op de plek te houden na extractie.
Retainer | Harde dieptrekplaat dikte 1,0 mm 2011 €  75 5 - € - -

Retainer | Harde dieptrekplaat dikte 1,5 mm 2012 € 75 5 - € - -

Retainer | Harde dieptrekplaat dikte 2,0 mm 2013 € 75 5 - € - -

Retainer | Harde dieptrekplaat dikte 3,0 mm 2014 € 75 5 - € - -

Retainer | C-C Retainer met mal of kunststof slot 2041 € 56 5 - € - -

Nightguards
Applicatie: Anti-knars / bescherming van de tanden. Let op zacht materiaal kan leiden tot meer bruxisme. 
Nightguard | Dieptrekplaat zonder imprints | 
Zacht (drumschiene)

2030 €  75 5 7900 € 54 11

Nightguard | Dieptrekplaat zonder imprints | 
Hard van buiten, zacht van binnen

2031 € 123 5 - € - -

Nightguard | Dieptrekplaat zonder imprints | 

Hard (miniplatschiene)

2020 € 75 5 - € - -

Overige producten2

Bleeklepel 2010 € 69 5 7910 € 49 11

Anti-snurk apparatuur (MRA)

Easy Comfort 2420 € 477 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.


