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Voorwoord
PRECIDENTAL
Tandtechniek is onze passie.
Wij zijn voortdurend bezig om bestaande maatstaven te onderzoeken met het doel ze te
verbeteren. Van productie via bijscholing tot uitgebreide klantendienst.
Precidental-kwaliteit is de solide basis voor een langdurige succesvolle behandeling.
Kwaliteit ~ Bijscholing ~ Verzorging ~ Innovatie
VERZEKERDE ZORG
Precidental heeft als uitgangspunt dat de prijslijst transparant en duidelijk moet zijn, waarbij
geen prijs- en kwaliteitsverschil per zorgverzekering wordt gemaakt. De keuze van de
zorgverzekering, evenals de keuze van een aanvullende verzekering, is aan de cliënt. Bij een
niet afdoende vergoeding kunt u uw cliënt vragen om een bijbetaling. Dit bedrag dient u dan
schriftelijk vast te leggen samen met uw cliënt.
PRIJSLIJST
In dit boekje staan onze meest voorkomende werkstukken waar wij all-in tarieven voor
hebben gemaakt.
Voor uitgebreide werkstukken waar edelmetaal of attachments in verwerkt zitten raden wij
aan een begroting door ons te laten maken.
Voor producten die niet in de prijslijst staan kunt u contact opnemen met één van onze
medewerkers.
Precidental zal u ook voor 2020 met raad en daad van dienst zijn.
Casper van Beers
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Levertijden
KROON- & BRUGWERK
Kroon- en brugwerk
Implantaat kroon- en brugwerk
Studiemodellen

8-10 werkdagen
10 werkdagen
3 werkdagen

PROTHETIEK
Individuele lepel
Beetplaten
Pijlpunt registratie inbouwen
Pasprothese in was
Stegconstructie
Frame/staalgedeelte
Afmaken voor plaatsen
Reparatie/herstel werkzaamheden

5 werkdagen
5 werkdagen
5 werkdagen
5 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
10 werkdagen
In overleg z.s.m.

SPOEDWERKSTUKKEN
Spoedwerkstukken zijn in overleg altijd mogelijk, graag dan de dag en tijdstip van de
afspraak met uw cliënt bij de retourdatum vermelden.
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Kroon- & brugwerk
KERAMISCH KROON- & BRUGWERK
Zirkonium opgebakken
Full contour zirkonium
Press/CAD lithium disilicaat

€
€
€

285,215,225,-

Toeslag Full contour labiaal/buccaal opbakken

€

80,-

€
€
€
€
€

246,279,199,135,65,-

Etsbrug metaal/porselein opgebakken
Etsbrug full zirkonium opgebakken

€
€

323,340,-

Toeslag extra dummy, metaal/porselein
Toeslag extra dummy, zirkonium
Toeslag extra vleugel, metaal
Toeslag extra vleugel, zirkonium

€
€
€
€

186,285,57,65,-

€
€
€
€

85,55,90,20,-

METAAL KROON- & BRUGWERK *
Metaal opgebakken kroon/brugdeel
Stiftkroon opgebakken
Volledige metaalkroon/inlay
Opbouw indirect
Opbouw direct
ETSBRUGGEN OP BASIS VAN 1 DUMMY & 1 VLEUGEL *

* Prijzen zijn exclusief individuele lepel en legering
NOODVOORZIENINGEN & TIJDELIJK KROON- & BRUGWERK
Noodkroon
Noodkroon extra element
Spoon
Spoon extra element

KROON & BRUGWERK ZONDER MODEL ( VIA INTRA ORAAL SCANNER )
Full contour zirkonium/lithium disilicaat
Full contour kunststof noodkroon 1ste deel
2de deel of meer
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€
€
€

195,65,55,-
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Implantaat kroon- & brugwerk
IMPLANTAAT KROON- & BRUGWERK VERSCHROEFD
Zirkonium opgebakken

€

595,-

Full contour zirkonium
Press/CAD lithium disilicaat

€
€

525,535,-

Toeslag Full contour labiaal/buccaal opbakken

€

80,-

Zirkonium opgebakken
Full contour zirkonium
Press/CAD lithium disilicaat

€
€
€

645,575,585,-

Toeslag Full contour labiaal/buccaal opbakken

€

80,-

€
€
€
€

165,55,90,20,-

€

55,-

IMPLANTAAT KROON- & BRUGWERK GECEMENTEERD

IMPLANTAAT KROON- & BRUGWERK LEVEREN WIJ INCLUSIEF:
*
*
*

Individuele afdruklepel
Model analogen
Interface/titanium abutment

NOODVOORZIENINGEN & TIJDELIJK KROON- & BRUGWERK
Noodkroon verschroefd
Noodkroon brugdeel
Spoon
Spoon extra element
AANVULLENDE OPTIE
Afdrukstift voor open of gesloten afdruklepel
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Partiële/semi-flexibele prothese
PARTIËLE PROTHESE
Partiële prothese 1-4 elementen*
Partiële prothese 5-13 elementen*

€
€

175,225,-

€
€

215,275,-

€
€
€
€
€
€
€

65,38,9,20,30,50,35,-

SEMI-FLEXIBELE PROTHESE
Semi-Flexibele prothese 1-4 elementen*
Semi-Flexibele prothese 5-13 elementen*
*
*
*
*

Inclusief elementen
Exclusief individuele lepel
Exclusief beetplaat
Exclusief raderen per element bij immediaat

AANVULLENDE OPTIES
Individuele lepel (inclusief model)
Beetplaat
Raderen per element (bij immediaat)
Draad-/knopanker
T-roach
Gaasversteviging
Gevlochten draadversteviging
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Frame prothese
FRAME PROTHESE
Frame prothese 1-4 elementen (all-in)
Frame prothese 5-13 elementen (all-in)

€
€

505,565,-

AANVULLENDE OPTIES
Vergulden frame (2 klammers)
Vergulden frame per extra klammer
Precisiesloten

€
65,€
30,Op aanvraag

ADVIES
Wij raden immediaat frames af, dit omdat het vaak pasvormproblemen geeft.
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Immediaat prothese
IMMEDIAAT PROTHESE
Immediaat prothese boven en onder

€

670,-

Immediaat prothese boven
Immediaat prothese onder

€
€

370,370,-

€
€
€

9,50,35,-

AANVULLENDE OPTIES
Raderen per element (max. 6 per kaak)
Gaasversteviging
Gevlochten draadversteviging
ADVIES
Van de meeste zorgverzekeringen mag een immediaat prothese na drie maanden
worden gerebased en na 6 maanden worden vervangen voor een definitieve prothese.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw cliënt.

9

PRECIDENTAL

Volledige prothese
VOLLEDIGE PROTHESE
Volledige prothese, boven en onder*

€

680,-

Prothese boven*
Prothese onder*

€
€

370,370,-

€
€
€
€

60,50,35,245,-

*
*
*
*

Individuele lepel
Beetbepaling
Passen in was
Gereed

AANVULLENDE OPTIES
Pijlpuntregistratie
Gaasversteviging
Gevlochten draadversteviging
Intern frame i.c.m. onder- of bovenprothese
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Implantaat prothese met drukknoppen
NIEUWE IMPLANTAATSITUATIE MET PROTHESE
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)

€
€
€

1.480,1.780,2.130,-

Onder- of bovenprothese op 2 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 3 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 4 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 5 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 6 impl. (drukknop)

€
€
€
€
€

1.130,1.470,1.770,2.070,2.370,-

Intern frame i.c.m. onder- of bovenprothese op implantaten

€

245,-

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)

€
€
€

1.130,1.280,1.430,-

Onder- of bovenprothese op 2 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 3 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 4 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 5 impl. (drukknop)
Onder- of bovenprothese op 6 impl. (drukknop)

€
€
€
€
€

730,880,1.030,1.180,1.330,-

Intern frame i.c.m. onder- of bovenprothese op implantaten

€

245,-

€

55,-

NIEUWE IMPLANTAAT PROTHESES LEVEREN WIJ INCLUSIEF:
*
*
*

Individuele afdruklepel
Model analogen
Patrix en matrix

BESTAANDE IMPLANTAATSITUATIE MET NIEUWE PROTHESE

BESTAANDE IMPLANTAAT PROTHESES LEVEREN WIJ INCLUSIEF:
*
*
*

Individuele afdruklepel
Model analogen
Drukknoppen

AANVULLENDE OPTIE
Afdrukstift voor open of gesloten afdruklepel
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Implantaat prothese met stegconstructie
NIEUWE IMPLANTAATSITUATIE MET PROTHESE
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium steg)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium steg)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium steg)

€
€
€

1.840,2.290,2.740,-

Onder- of bovenprothese op 2 impl. (titanium steg)
Onder- of bovenprothese op 3 impl. (titanium steg)
Onder- of bovenprothese op 4 impl. (titanium steg)
Onder- of bovenprothese op 5 impl. (titanium steg)
Onder- of bovenprothese op 6 impl. (titanium steg)

€
€
€
€
€

1.520,1.970,2.420,2.870,3.320,-

Intern frame i.c.m. onder- of bovenprothese op implantaten

€

245,-

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (Steg)
Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (Steg)
Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (Steg)

€
€
€

1.030,1.155,1.280,-

Onder- of bovenprothese op 2 impl. (Steg)
Onder- of bovenprothese op 3 impl. (Steg)
Onder- of bovenprothese op 4 impl. (Steg)
Onder- of bovenprothese op 5 impl. (Steg)
Onder- of bovenprothese op 6 impl. (Steg)

€
€
€
€
€

730,880,1.030,1.180,1.330,-

Intern frame i.c.m. onder- of bovenprothese op implantaten

€

245,-

€

55,-

NIEUWE IMPLANTAAT PROTHESES LEVEREN WIJ INCLUSIEF:
*
*
*

Individuele afdruklepel
Model analogen
Steg en steghulzen

BESTAANDE IMPLANTAATSITUATIE MET NIEUWE PROTHESE

BESTAANDE IMPLANTAAT PROTHESES LEVEREN WIJ INCLUSIEF:
*
*
*

Individuele afdruklepel
Model analogen
Steghulzen

AANVULLENDE OPTIE
Afdrukstift voor open of gesloten afdruklepel
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Reparaties & rebasingen
REPARATIES EN REBASINGEN
Rebasing boven of onder
Overzetting 1-4 elementen
Overzetting 5-13 elementen
Volle overzetting
Prothese breuk
Prothese breuk plus versteviging
Bijplaatsing/vernieuwen element
Ieder extra element

€
€
€
€
€
€
€
€

95,155,180,190,65,85,85,25,-

€
€
€

170,220,270,-

€
€
€

220,270,320,-

REBASING IMPLANTAATPROTHESES (DRUKKNOPPEN)
Rebasing op 2 implantaten, excl. matrix
Rebasing op 3 implantaten, excl. matrix
Rebasing op 4 implantaten, excl. matrix
REBASING IMPLANTAATPROTHESES (STEG)
Rebasing op 2 implantaten, excl. ruiter
Rebasing op 3 implantaten, excl. ruiter
Rebasing op 4 implantaten, excl. ruiter
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Overige producten
STUDIE/ GIPSMODELLEN
Gipsmodel
Werkmodellen in occlusie (ongezeept)
Studiemodellen gezeept in articulator

€
€
€

15,30,55,-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

175,95,20,135,60,55,45,85,50,-

€

270,-

OVERIGE PRODUCTEN
Stabilisatie/repositie splint
Stabilisatie/repositie splint duplicaat
Toeslag knopanker (per stuk)
Splint, hard van buiten en zacht van binnen (dieptrek)
Drumschiene (zachte beschermplaat)
Bleeklepel
Retainer/Night guard (harde beschermplaat)
Gebitsbeschermer
CC retainer
ANTI-SNURK APPARATUUR
Silensor

14

PRECIDENTAL

Garantiebepalingen
KROON- & BRUGWERK
Vijf jaar aflopende garantie op de kleur, pasvorm, breuk/scheur en chipping van het
porselein.
1e jaar
2e jaar
3e jaar
4e jaar
5e jaar

100%
80%
60%
40%
20%

PROTHESE- & FRAMEWERK
Mocht er in het eerste jaar een breuk of scheur in de prothese ontstaan, of een element
blijft niet vast zitten, dan valt dit bij normaal gebruik onder de garantieregeling.
Veranderingen van de kaak en beschadigingen zijn uitgesloten.
IMMEDIAAT PROTHESES / NOODPLAATJE
Geen garantie
REPARATIES
Breuk/scheur
Uitbreiding
Metaalversteviging
Vernieuwen/vastzetten
Rebasing

Geen garantie
3 maanden
3 maanden
1 maand
1 maand

SPLINTEN, SPALKEN EN DIEPTREK VOORZIENINGEN
Splint, hard van buiten en zacht van binnen
Bleeklepel
Splint
Gebitsbeschermer
Silensor

Deze prijslijst is geldig t/m 31-12-2020.
Precidental behoudt zich het recht voor
om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.
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1 maand
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar

