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Prijslijst Tandtechnisch Laboratorium Teigeler 2018
Volledige prothese
Volledige C-prothese (lingual occlusion) incl. lepels en elementen
Volledige boven prothese incl. lepels, voorbeeldmodel en elementen
Volledige onder prothese incl. lepels en elementen
Volledige boven prothese met 1 immediaat incl. lepels en elementen
Volledige onder prothese met 1 immediaat incl. lepels en elementen
Per immediaat extra
Volledige B-prothese incl. lepels en elementen
Voorbeeldmodel
Opstellen naar voorbeeldmodel

€ 737,31
€ 303,55
€ 287,23
€ 297,94
€ 297,94
€ 5,97
€ 560,13
€ 6,58
€ 9,74

Partiële prothese
Partiële prothese 1 t/m 4 elementen incl. lepels,1 tand, draadversteviging en 2 draadankers
Partiële prothese 5 t/m 13 elementen incl. lepels,5 tanden, draadversteviging en 2 draadankers
Per tand extra
Per kies extra
Per immediaat extra

€ 199,82
€ 292,08
€ 12,65
€ 6,32
€ 5,97

Frame prothese
Frame prothese boven 1 t/m 4 elementen alleen kiezen incl. lepels en 4 kiezen
Frame prothese boven 5 t/m 13 elementen alleen kiezen incl. lepels en 5 kiezen
Frame prothese boven 1 t/m 4 elementen met tanden en kiezen incl. lepels en 2 tanden en 2 kiezen
Frame prothese boven 5 t/m 13 elementen met tanden en kiezen incl. lepels en 3 tanden en 3 kiezen
Frame prothese onder 1 t/m 4 elementen alleen kiezen incl. lepels en 4 kiezen
Frame prothese onder 5 t/m 13 elementen alleen kiezen incl. lepels en 5 kiezen
Frame prothese onder 1 t/m 4 elementen met tanden en kiezen incl. lepels en 2 tanden en 2 kiezen
Frame prothese onder 5 t/m 13 elementen met tanden en kiezen incl. lepels en 3 tanden en 3 kiezen
Frame vergulden
Per tand extra
Per kies extra
Per immediaat extra

€ 464,15
€ 511,73
€ 527,09
€ 587,32
€ 453,24
€ 500,82
€ 488,63
€ 548,86
€ 159,50
€ 12,65
€ 6,32
€ 5,97

Prothese op implantaten
Onderprothese op steg compleet op 2 implantaten
Onderprothese op steg compleet op 4 implantaten
Boven en onder prothese, onder op steg compleet op 2 implantaten
Boven en onder prothese, onder op steg compleet op 4 implantaten
Boven en onder prothese op 2 drukknoppen incl. lepels en elementen
Boven prothese op 2 drukknoppen incl. lepels en elementen
Onder prothese op 2 drukknoppen incl. lepels en elementen
Surgical guide of boorplaat
Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)
Stonemodel uit kunsthars implantaat lepel

€ 1511,39
€ 2461,46
€ 1961,46
€ 2911,54
€ 1384,19
€ 950,44
€ 934,12
€ 69,36
€ 48,65
€ 19,94

Reparaties, rebasingen en bijplaatsingen
Rebasing incl. model per prothese
Reparatie prothese breuk/scheur incl. model
Gipsmodel per stuk
Bijplaatsen per element
Immediaat per element
Kunststof tand per stuk
Kunststof kies per stuk
Draadversteviging per stuk
Draadanker per stuk
Knopanker per stuk
Per immediaat extra

Lange Veemarktstraat 1A
8601ET Sneek
0515-434600
info@ttlteigeler.nl

€ 74,21
€ 49,78
€ 7,91
€ 3,52
€ 5,97
€ 12,65
€ 6,30
€ 10,61
€ 10,61
€ 12,24
€ 5,97
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Diversen
Studiemodellen per 2
Duplicaat model uit silicone
Individuele lepel kunststof
Model uit individuele lepel
Model monteren in een eenvoudige articulator
Transparant palatum
Naam inpersen
Overkappingsruimte in kunststof per element
Meerprijs weekblijvende basis
Rand aan prothese persen
Prothese reinigen
Desinfectie afdruk
Surgical guide of boorplaat
Mondbeschermer 1 laags (soft) incl. modellen en in articulator monteren
Mondbeschermer light pro incl. modellen en in articulator monteren
Mondbeschermer heavy pro incl. modellen en in articulator zetten
Splint incl. modellen en in articulator monteren
Bleeklepel incl. model
Uitblokken per element
Anti-snurk activator incl. modellen en in articulator monteren
Anti-snurk activator los en niet verstelbaar incl. modellen en in articulator monteren
Anti-snurk activator verstelbaar incl. modellen en in articulator zetten (SILENSOR)
Arbo en Milieu toeslag

€ 15,81
€ 23,66
€ 37,28
€ 9,74
€ 11,83
€ 49,42
€ 11,42
€ 6,07
€ 99,65
€ 11,12
€ 17,49
€ 1,63
€ 69,36
€ 89,95
€ 94,95
€ 99,95
€ 131,22
€ 44,47
€ 1,17
€ 146,52
€ 209,92
€ 253,01
€ 1,89

LET OP!
Dit is enkel een overzicht van techniekkosten van prothesewerk. Eventuele behandelkosten zijn
niet inbegrepen. Wilt u een duidelijk beeld van de uiteindelijke kosten, vraag dan gerust een
begroting aan bij uw tandarts.
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