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Kroon- en brugwerk
R-Sectie in de prestatie codes                                          

Pagina 10 | regulier kroon & brugwerk

Pagina 12 & 13 | implantaat kroon & brugwerk

Pagina 11 | Etsbruggen en overige

                                                                                                                                                         Tandtechniek Zeist                      

Keramisch kroon- en brugwerk Werkstuk nr. Prijs

Volledig keramisch
Volledig zirkonium (multi coloured) kroon/brugdeel 4120 €  222 

Keramisch met opgebakken porselein
Zirkonium opgebakken met porselein kroon/brugdeel 4110 €  275 

Metaal kroon- en brugwerk1

Volledig metaal

Volledige metaalkroon / inlay (onedel) (incl. metaal) 4040 €  199 
Opbouw indirecte (onedel) (incl. metaal) 4220 €  138 

Metaal met opgebakken porselein
Onedel metaal opgebakken met porselein kroon/brugdeel (incl. metaal) 4010 €  257 
Spaarlegering opgebakken met porselein kroon/brugdeel (excl. spaarlegering) 4002 € 257 
Edel metaal opgebakken met porselein kroon/brugdeel (excl. edel legering) 4005 € 248 

                                                                                                                                                         Tandtechniek Zeist                      

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.



114Dental Partner

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

Etsbruggen1

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

Etsbrug zirkonium opgebakken met porselein 4119 €  387 

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

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon  4600 € 85
Noodkroon verschroefd2 4603 € 254
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element) 4601 € 94
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon) 2040 € 40

Aanvullende opties

• Individuele lepel (incl. model) T6114 €  59 

• Kleurbepaling op het laboratorium T101 € 29 

• Opbouw (onedel – exclusief metaal) T4205 €  133 

• Wortelkap (exclusief precisieslot) T4206 € 145 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                             Tandtechniek Zeist                                      
Kroon- en brugwerk 9
Grotere constructies > 6 delen 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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Implantaat kroon- en brugwerk
J-Sectie in de prestatie codes

                                                                                                                                                        Tandtechniek ZeistTandtechniek Zeist

Type kroon, verschroefd Werkstuk nr. PrijsPrijs

Volledig zirkonium - implantaatkroon 4126 €  441  441 

Zirkonium opgebakken met porselein - implantaatkroon 4520 € 506506

Type kroon, gecementeerd

Volledig zirkonium - implantaatkroon 4540 €  555  555 

Zirkonium opgebakken met porselein - implantaatkroon 4510 €  606  606 

De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:

x Exclusief individuele afdruklepel en model

x Exclusief afdrukstift en

✓ Inclusief 4Dental model analogen

        (bij gebruik originele model analogen € 20 reductie en toevoeging onderdelen op 

        basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier)

✓ Inclusief 4Dental abutment of Tibase

       (bij gebruik originele onderdelen € 52 reductie en toevoeging onderdelen op 

       basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier)

Aanvullende opties Werkstuk nr. PrijsPrijs
• Individuele lepel (incl. model) T6114 € 59

• Digitale planning en boormal                                                                                                                                                                  (Prijs op aanvraag)

• Afdrukstift en                                                                                                                                                                                                         (Catalogusprijs)

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

Tand-
techniek Zeist 

adviseert


