Patiënt tarieven 2019
Excent Tandtechniek

www.excent.eu

Excent ondersteunt de tandheelkundig
behandelaar met het doel mensen een
functionele, esthetische, maar
bovenal stralende lach - en daarmee
zelfvertrouwen - te geven.
Excent levert optimale kwaliteit door zich
te richten op digitale productie en services
met hoog opgeleide medewerkers.
Be the reason someone smiles today!

5
6
8
12
16
20
21
22

3-lijnen concept
Kroon- & brugwerk
Prothesen
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High-end & persoonlijk
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Het 3-lijnen concept van Excent Tandtechniek
Niet iedere patiënt heeft dezelfde wens en
niet iedere patiënt heeft hetzelfde budget
ter beschikking. Om deze redenen heeft
Excent Tandtechniek het unieke 3-lijnen
concept geïntroduceerd.
Dankzij het unieke 3-lijnen concept van Excent
Tandtechniek heeft u een keuze. Het concept
biedt namelijk voor elke indicatie een tandtechnische
oplossing. Dit zijn uw opties:

Excent Excellent
In de Excent Excellentlijn zijn hightech esthetische
tandheelkunde en tandtechniek volledig geïntegreerd.
Onze tandtechnici werken met de nieuwste technieken
en de beste materialen om de hoogst haalbare
esthetiek en service te bieden. Zoals kroon- en
brugwerk in combinatie met TrySmile® of ‘Digital Smile
Design’, een esthetisch consult en casusbespreking en
het individualiseren van de restauratie samen met u in
ons laboratorium.

Excent Classic
De Excent Cassiclijn biedt de basis voor goede kwaliteit
tandtechniek: de beste materialen voor een gunstige
prijs. Gewoon, goede tandtechniek.

Excent Tandtechniek Amsterdam

Excent Select
Om tandtechnische restauraties voor iedereen mogelijk
te maken, is er de Excent Selectlijn. Zeker zo goed,
beter betaalbaar. Binnen deze Selectlijn werken we met
scherp geprijsde tandtechniek uit ons
partnerlaboratorium in Azië.

Wat is kroon- & brugwerk?
Stel dat een tand of kies zo slecht is, dat
vullen niet meer mogelijk is. In zo’n
geval kan de tandarts een kroon of brug
adviseren.
Een kroon is een holle kunsttand of -kies die over een
afgeslepen, bestaande tand of kies wordt geplaatst. Er
zijn echter meer alternatieven, bijvoorbeeld een inlay of
onlay. Deze bieden een duurzamer en sterker alternatief
voor een vulling. Een inlay is een stukje porselein dat in

het kauwvlak wordt geplaatst, een onlay is iets groter
en valt deels over de kies heen. Dan bestaat er ook nog
een brug, deze bestaat meestal uit twee kronen die op
de naastgelegen tanden of kiezen worden geplaatst en
een tussenstuk dat bestaat uit een of meerdere
kunsttanden en/of -kiezen. Als u niet tevreden bent over
uw gebit kunt u ook overwegen uw tanden te laten
voorzien van porseleinen schildjes, beter bekend als
‘facings’. Afhankelijk van uw gebitssituatie kiest de
tandarts samen met u de best passende oplossing.

Kroon- & brugwerk
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Keramiek op keramische onderstructuur

Classic dagen Select dagen

Zirkon® kroon/brugdeel

€€ 285

€€ 199

Keramiek op FullZir®/GlassZir® kroon/brugdeel

€€ 285

Keramiek op GlassCeram kroon

€€ 285

€€ 199

€€ 209

€€ 129

®

8

€€ 199
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Monolitisch keramiek
FullZir® kroon/brugdeel individual colored
FullZir® kroon/brugdeel mono colored

€€ 99

GlassZir frontkroon/frontbrugdeel

€€ 219

GlassCeram® kroon

€€ 219

€€ 179

Keramische partiële omslijping (facing)

€€ 269

€€ 199

®

8

€€ 179

TRANSLUCENT ZIRKONIUM
Excent Tandtechniek is continu bezig met
de ontwikkeling van nieuwe materialen, om
voor u tot de beste oplossingen te komen.
Ons nieuwste materiaal is een zeer esthetisch
materiaal wat bovendien sterk genoeg is om
een frontbrug tot 3 delen uit te vervaardigen.
Excent heeft zijn onderzoeken met dit nieuwe
materiaal afgerond en weet dat u als patiënt
baat heeft bij GlassZir® restauraties. Dankzij
de translucentie is een GlassZir® restauratie
niet van echt te onderscheiden.
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Keramiek op metaallegering
Metaal keramiek kroon/brugdeel spaarlegering

€€ 279

Metaal keramiek kroon/brugdeel onedel

€€ 255

Metaal keramiek kroon/brugdeel exclusief goudlegering

€€ 255

€€ 189
8

€€ 149

10

€€ 149

Voor legeringen wordt de dagprijs doorberekend.

Volledig metaallegering
Opbouw indirect/wortelkap spaarlegering exclusief
attachement

€€ 167

Opbouw indirect/wortelkap exclusief goudlegering
exclusief attachement

€€ 99

Kroon/inlay/onlay exclusief goudlegering

€€ 179

5
€€ 59
8

10

€€ 149

Kunststof
CamTemp kroon/brug 1e deel

€€ 80

CamTemp kroon/brug 2e deel of meer

€€ 35

8

Composiet
Composiet CAD/CAM inlay/onlay/kroon
Alle werkstukken zijn inclusief modellen en articulator.
Exclusief eventuele data analyse voor intra-orale scanners.

€€ 149
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BEKIJK DE VIDEO
‘KIES DE JUISTE TANDVERVANGING’

Nieuwe prothese?
Is uw prothese aan vervanging toe? Of is de
pasvorm zodanig dat u een klikprothese of
een drukknopprothese overweegt? Bij ons
kunt u voor iedere prothese terecht!
Uw prothese is aan slijtage onderhevig. Voor optimaal
gebruikscomfort wordt aanbevolen eenmaal per zeven
jaar uw prothese te vervangen. Deze periode komt
overeen met de termijn die zorgverzekeraars in het
algemeen hanteren voor vergoeding van een nieuwe
prothese. Prothetiek is echter meer dan alleen een

Prothesen
boven- en/of onderprothese, er bestaan ook andere
indicaties waar een frameprothese de beste oplossing
is, bijvoorbeeld als u nog eigen tanden en kiezen hebt.
Bij een frameprothese is sprake van een metalen basis
waarop kunststof tanden of kiezen zijn aangebracht.
Een frameprothese heeft houvast op uw eigen tanden
en kiezen. Een partiële prothese is hetzelfde alleen met
een basis van kunststof in plaats van metaal. Afhankelijk
van uw gebitssituatie kiest de tandarts samen met u de
best passende oplossing.
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Reparaties

Classic dagen

Reparatie prothese breuk

€€ 64

Reparatie prothese element vastzetten/vernieuwen

€€ 59

Reparatie element uitbreiden

€€ 75

Toeslag extra tand/kies/anker

€€ 20

Afmaken

3

Rebasing prothese/partieel/frame

€€ 93

Select elke fase
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Select

1

dagen

Levertijden conventionele prothese

dagen

Individuele lepel

3

Beetplaat

3

Passen

3

Inclusief model en tand/kies/anker indien van toepassing.

Prothese conventioneel
Partiële noodprothese 1 element

€€ 145

Partiële prothese 1-4 elementen

€€ 259

€€ 179

Partiële prothese 5-13 elementen

€€ 369

€€ 215

Volledige prothese

€€ 699

Volledige boven/onder prothese

€€ 369

Volledige prothese basis

€€ 659

€€ 550

Volledige boven/onder prothese basis

€€ 349

€€ 275

Noodprothese boven/onder immediaat exclusief
individuele lepel

€€ 329

€€ 165

Volledige prothese immediaat

€€ 765

Volledige boven/onder prothese immediaat

€€ 415

Volledige prothese immediaat basis

€€ 705

€€ 589

Volledige boven/onder prothese immediaat basis

€€ 369

€€ 295

Inclusief modellen, articulator, tanden, kiezen en individuele lepel indien van toepassing.
Basis prothese wordt vervaardigd met basis tanden/kiezen.
Select: exclusief individuele lepel en beetplaat.

EXCENT PROTHESE
De volledige prothese wordt standaard
vervaardigd met luxe en hoog esthetische
elementen (tanden).

3D-GEPRINTE INDIVIDUELE
LEPELS & BEETPLATEN
Excent Tandtechniek levert individuele lepels
en beetplaten, vervaardigd op basis van
3D-printing. Dankzij deze gepersonaliseerde
techniek wordt uw prothese nog sneller en
preciezer aangemeten.

Het aanmeten van uw nieuwe kunstgebit is
nu gemakkelijker dan ooit!

Prothesen
Frame prothese

Met slechts twee bezoeken aan de tandarts

DIGITAAL. STERK.
PERFECT PASSEND.

heeft u binnen twee weken een nieuw

De FlitZ®-prothese wordt binnen twee weken
geplaatst;

meerdere uitvoeringen, zo bestaat er voor

FlitZ® prothese

 oor digitale data-opslag kan een reserve
D
prothese binnen afzienbare tijd geleverd
worden;
 heeft vijf jaar garantie op prothesebreuk
U
en -slijtage van het Excent Tandtechnisch
laboratorium.

Levertijden FlitZ®-prothese

kunstgebit. De digitale FlitZ -prothese kent
iedere patiënt een passende digitale prothese.

De FlitZ®-prothese is vervaardigd uit
weefselvriendelijk homogeen materiaal,
waardoor de FlitZ®-prothese beter
reinigbaar en reukvriendelijk is;

dagen

Classic

dagen

Reparatie frame eenvoudig

€€ 155,00

2

Reparatie frame uitgebreid

€€ 225,00

3

Select

dagen

Eenvoudig is maximaal 1 gegoten klammer of extensie.

®

 oor nog betere passing heeft u minder
D
kans op pijnplekken;
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Classic dagen

Select

dagen

Frame prothese 1-4 elementen

€€ 545,00

€€ 279,00

Frame prothese 5-13 elementen

€€ 625,00

€€ 329,00

Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen en individuele lepels indien van toepassing.
Select: exclusief individuele lepel.

Levertijden frame prothese

Individuele lepel

3

Esthetisch frame anker (dentine kleurig)

€€ 55,00

1

Beetplaat

3

Gegoten intra frame

€€ 140,40

6

Passen met frame structuur

7

Volledige prothese

€€ 699

Volledige boven/onder prothese

€€ 369

Splint

Reserve volledige boven/onder prothese

€€ 249

Splint (harde opbeetplaat)

€€ 209,00

Volledige prothese basis

€€ 659

Splint Clear

€€ 157,50

Volledige boven/onder prothese basis

€€ 349

WhiteSplint

€€ 148,00

Volledige prothese immediaat

€€ 765

Inclusief werkmodellen en articulator.

Volledige boven/onder prothese immediaat

€€ 415
€€ 205

dagen

Afmaken

3

Select elke fase

10

€€ 119,00
10

15

MRA

Digitale goedkeuring

3

Reserve volledige boven / onder prothese basis

Afmaken

6

Inclusief modellen, articulator, tanden, kiezen en individuele lepel indien van toepassing.

MRA Easy Comfort snurkbeugel (3 jaar garantie)

€€ 395,00
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Inclusief werkmodellen en articulator.

Extra’s

Classic

dagen

Gipsmodel

€€ 13,30

1

Individuele lepel

€€ 46,40

3

Toeslag weekblijvende basis

€€ 124,10

Monomeervrije kunststof (bijvoorbeeld Luxene)

Select

dagen

Diverse applicaties
€€ 31,00

10

Bleeklepel

€€ 57,00

1

Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat)

€€ 57,00

€€ 83,00

1

Inclusief model.

Volle palatumplaat - gegoten palatumplaat in
CrCoMo

€€ 233,00

3

Draad- steekanker

€€ 16,60

Immediaat per element

€€

8,00

5

€€ 49,00
€€ 45,00

10

SLAPEN ZONDER SNURKEN?
Kunt u (of uw partner) het snurken missen als
kiespijn? Vraag uw tandarts om informatie en
oplossingen, want die zijn vaak makkelijker dan
u denkt.

SPTL op maat gemaakte gebitsbeschermers
Gebitsbeschermers

Geschikt voor

Junior standaard beschermer

melkgebit ± 5-7 jaar

Sport Preventie TandLetsel
Basis kleuren
€€ 45

(3 mm zacht + 2 mm zacht)

wisselgebit ± 7-12 jaar / beugel /
uitgewisseld gebit

Luxe beschermer

€€ 69

(3 mm zacht + 3 mm zacht)

Luxe beschermer senior

uitgewisseld gebit

€€ 69

Transparant

Rood

Fluorescerend

Wit

Goud

Neon geel

Groen

Paars

Neon groen

Lichtblauw

Donkerblauw

Neon rood

Roze

Turquoise

Geel

Bordeauxrood

(3 mm zacht + 3 mm zacht, voorzien van luchtkamer, labiaal 1 mm uitblokken van hoektand tot hoektand)

Zilver

Oranje

Beschermer harde buitenkant

Zwart

uitgewisseld gebit

€€ 75,00

(3 mm zacht + combi 2 mm hard, voorzien van luchtkamer, labiaal 1mm uitblokken van hoektand tot hoektand)

Professionele beschermer

uitgewisseld gebit
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Alle typen gebitsbeschermers zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in de basiskleuren.

€€ 85,00

(3 mm zacht + 2 mm zacht + 3 mm zacht, onder en boven afdruk)
Voor de gebitsbeschermers is een afdruk van de bovenkaak voldoende. Voor de professionele beschermer is
een afdruk van zowel de boven- als onderkaak nodig.

Kleurenmix

Glitters

Camouflage

€€ 20

Goud

€€ 5

Lava

€€ 20

Groen

€€ 5

Tie-dye

€€ 20

Rood

€€ 5

Rainbow

€€ 20

Zilver

€€ 5

Confetti

€€ 20

Blauw

€€ 5

Zebra

€€ 20

Disco

€€ 5

Goldflakes

€€ 20

Silverflakes

€€ 20

Camouflagestrip

€€ 20

Lavastrip

€€ 20

Kies eerst een basiskleur en vervolgens de kleur
glitters.

Alle typen gebitsbeschermers zijn verkrijgbaar in een
kleur uit de kleurenmix.

Waarom een op maat gemaakte
gebitsbeschermer?
Niet alleen voor optimale bescherming. Een op maat
gemaakte gebitsbeschermer zit comfortabel, in
tegenstelling tot de boil and bite bitjes. Onze op maat
gemaakte bitjes zijn daarnaast ook te personaliseren.
Bestel dus snel jouw persoonlijke bitje, die perfect
past en optimale bescherming biedt!

Kleuren gemengd

Opties

Twee kleuren

€€ 10

Inbeet onderkaak

€€ 10

Drie kleuren

€€ 15

Helmstrip

€€ 10

Vier kleuren

€€ 20

Uitsparing mondstuk snorkel

€€ 10

Logo

€€ 5

Alle basiskleuren zijn te combineren met elkaar
(twee t/m vier strepen).

KLEUREN GEMENGD
Er zijn ook combinaties mogelijk met 2, 3 of
4 kleuren, voor wie een gebitsbeschermer in
bijvoorbeeld de clubkleuren wil.
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Orthodontie

17

Tarieven zijn exclusief modellen.

Gipsmodellen

Classic

Werkmodel in occlusie per stuk

€€

8,20

Studiemodel, eenvoudig, ongezeept per stuk
Studiemodel, eenvoudig, gezeept per stuk
Studiemodel, Luxe, ongezeept per stuk

€€ 14,80

Studiemodel, Luxe, gezeept per stuk

€€ 17,10

dagen

2

Select

€€

5,70

€€ 10,40

€€

7,30

€€ 11,80

€€

8,30

6

dagen

10

EXCENT ORTHO BOSBOOM
Naast de tandtechnische laboratoria
waar kronen, bruggen en prothesen
worden vervaardigd, staat ons meest
digitale laboratorium in Houten. Excent
Ortho Bosboom voorziet tandartsen,
orthodontisten en hun patiënten van
allerhande orthodontie. Van plaat apparatuur
tot brackets en alles ertussen.
Benieuwd wat orthodontie voor u kan
doen? Vraag het uw tandarts.

€€ 33,70

Headgear/face bow

€€ 26,20

Nance/opbeet/Tonghek vaste apparatuur

€€ 33,80

Nance op 2 banden gesoldeerd

€€ 73,10

Hyrax/RPE gelaserd exclusief banden

€€ 91,70

Hyrax/RPE gelaserd exclusief fixatiekappen

€€ 91,70

10

Classic

dagen

Select

dagen

€€ 42,70

2

€€ 32,30

10

€€ 35,70

10

€€ 38,10

10

Clearoverlay hard/zacht 1 - 2 - 3 mm

€€ 51,10

Clearoverlay combi

€€ 58,50

Bright Retainer compleet

€€ 47,90

Clearoverlay .035 inclusief res.retainer

€€ 50,30

Bleeksjabloon/lepel

€€ 54,50

5

G2 Retainer

€€ 54,50

2

Splint (damon)

€€ 94,80

5

Zendura® Clearretainer

€€ 44,60

2

€€ 98,10

10

Forces veren (per stuk)

€€ 93,10

Clark transforce

€€ 130,20

Fixatiekap per stuk

€€ 11,00

Advansync

€€ 178,60

Eerste molaarband met str.wire tube

€€ 22,40

Nitanium Rotator

€€ 62,70

Palatinaal-linguaal slot

€€

Nitanium Expander

€€ 88,40

Nekband inclusief modules

€€ 23,90

Distalizer Leone/Distal-Jet AO (per stuk)

€€ 57,00

8,30

Activator monoblok

€€ 104,90

€€ 84,80

WhiteSplint

€€ 121,40

Activator half open

€€ 120,00

€€ 84,80

Splint Clear

€€ 157,50

Bionator POS exclusief schroef

€€ 113,40

€€ 84,80

van Beek, EVAA

€€ 99,60

Tappliance, Ducovator, LRM, ASSH

€€ 145,40

€€ 110,30

Basisplaat

Twin Block

€€ 156,50

€€ 110,30

Basisplaat inclusief 2 verankeringen en labiaal boog

Activator geheel open

€€ 133,50

€€ 95,90

Draaddelen per stuk

€€

Gecompliceerde labiaalboog

€€ 14,40

Opbeet proaal/lateraal per stuk

€€

Expansieschroef

€€ 10,70

Waaierschroef tweedelig

€€ 28,00

Bertonie/speciaalschroef

€€ 38,10

Customizing Brackets per stuk
Diverse conventionele en selfligating brackets op
voorraad

DIGITAL INDIRECT BONDING
Een nieuwe techniek waarmee de brackets
nog sneller en efficiënter geplaatst worden.
Via een gedigitaliseerd proces wordt de
optimale plaatsing van de bracket op
de tand bepaald. De brackets worden in
een 3D-geprinte plaatsingstray op het
gipsmodel gemaakt. Hierdoor ligt u bij het
positioneren veel korter in de stoel en is dit
dus comfortabeler voor u.

5

Splints (exclusief modellen)

Functionele apparatuur (exclusief modellen)

Customizing Brackets (exclusief modellen)

2

Speciale vaste apparatuur (exclusief modellen)

5

Hyrax op 2 banden gesoldeerd

Ortho CC retainer inclusief fixatiemal

Thermoform apparatuur (exclusief modellen)
10

Vaste apparatuur (exclusief modellen)
TPA/LLA /Lipbumper exclusief banden

CC retainers (exclusief modellen)

Classic

€€

5

dagen

5,10

p.o.a.

10

€€ 84,80

Select

10

dagen

Plaat apparatuur (exclusief modellen)

Classic

10

dagen

Select

dagen

€€ 63,00

DE COMFORTABELE
SPLINT VAN EXCENT

€€ 49,40
5,00
6,40

€€
4

3,80

€€

5,00

€€

5,00

10

Comfortabel, licht en sterk
De Excent WhiteSplint is van hoogwaardig
materiaal gemaakt, daardoor past de splint
goed, is deze licht, comfortabel en sterk.
Tijdens het knarsen zet u enorm veel kracht
met uw kaak, deze splint kan wel tegen
een stootje.

Onzichtbaar uw tanden recht?
Dat kan met Excent AirSmile!
BEHANDELING & VOORDELEN
Intake bij een gecertificeerde AirSmile®
tandarts of orthodontist;

Legenda

Regelmatig zijn mensen ontevreden over de stand van hun tanden. Naast de bekende

geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en verbetering van

Malocclusie: een boven- en

slotjesbeugel is er nu een beugel die uitneembaar en nagenoeg onzichtbaar is. Ideaal

een diepe en open beet.

ondergebit die niet goed op elkaar

AirSmile®
Complete

AirSmile®
Light

AirSmile®
One

AirSmile®
OneLight

2

2

1

1

geen max.

16+16

geen max.
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Tarief behandeling

€ 1600

€ 1200

€ 990

€ 625

AirQuote
(zonder AirCheck)

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

Aantal tandbogen

Periodieke controle en plaatsing van de
vervolg sets;

Maximaal aantal
aligners

Op korte termijn snel en blijvend resultaat;
Vergoeding mogelijk door uw
zorgverzekeraar*.
*) Vraag vooraf uw zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden.

AirSmile -Light

Crowding: tanden die scheef en over

Met AirSmile-Light kunt u 2 tandbogen laten behandelen met 16 aligners per tandboog.

elkaar heen zijn gegroeid door gebrek

Indien er meer aligners nodig blijken, gaat u automatisch over op een AirSmile-

aan ruimte in de kaak.

Complete behandeling. Een Light-behandeling is geschikt voor correctie van crowding

Spacing: ruimte tussen de tanden.

®

Plaatsing eerste aligner;

Nagenoeg onzichtbaar;

kunnen worden gezet.

voor iedereen die liever een beugel uit het zicht heeft!

Bespreken 3D digitaal behandelplan;

Te allen tijde uitneembaar. Bijvoorbeeld
tijdens eten, drinken en tandenpoetsen;

AirSmile®-Complete
AirSmile-Complete is een behandeling van 2 tandbogen. Een Complete-behandeling is

Afdrukname middels digitale mondscanner
of afdruklepel;

Op maat gemaakt;

19

Tussentijdse
Beoordelingen
Eindretainer

en spacing zonder aanpassing van malocclusie.

AirSmile®-One
Gaat het om slechts één tandboog, dan is AirSmile-One gebruikelijk. Een Onebehandeling is geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en
verbetering van een diepe en open beet. Indien er elastiek tractie nodig is dan wordt het

3 inclusief

2 inclusief

2 inclusief

2 inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

behandeltype automatisch een tweebogen-AirSmile-Complete.

AirSmile®-OneLight
AirSmile-OneLight wordt geïndiceerd als er maar één tandboog hoeft te worden
behandeld, met maximaal 20 aligners. Er wordt automatisch geüpgraded naar AirSmileOne wanneer er meer aligners nodig blijken. Een OneLight-behandeling is geschikt voor
correctie van crowding en spacing.

BEKIJK DE VIDEO
‘ONZICHTBAAR UW TANDEN RECHT’

Excent Excellent
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Excellent Kroon- en Brugwerk

21
Excellent

Levertijd

In de Excent Excellentlijn zijn esthetische tandheelkunde en tandtechniek volledig
geïntegreerd.

Excellent Zirkon® kroon/brugdeel

€€ 429

in overleg

Excellent pers kroon/brugdeel

€€ 429

in overleg

Excellent keramische partiële omslijping

€€ 429

in overleg

Inclusief modellen articulator, werken met patiënt, kleur bepalen en esthetisch consult.

TrySmile
TrySmile consulten (2 consulten incl. voor en na fotografie/video)

€€ 159

in overleg

Tryneers per kaak

€€ 195

in overleg

Wax up per kaak

€€ 219

in overleg

Een nieuwe visie op tandtechniek met
Excent TrySmile, door het visualiseren
van de restauratieve mogelijkheden
gebruikmakend van Tryneers. We zoomen in
op de emotionele, menselijke en artistieke
eigenschappen van tandheelkunde en
tandtechniek. Niet alleen uw mond, maar u
zelf en uw beleving staan centraal!

Extra’s

Klinisch prothesetechnicus (KPT-er)
U kunt bij alle Excent Laboratoria terecht

Klinisch restauratief tandtechnicus
(KRT-er)

voor een deskundige tandheelkundige

U bent bij Excent Tandtechniek verzekerd

behandeling en vervaardiging van een

van esthetisch optimaal kroon- en

excellente volledige prothese. In dit

brugwerk. Hiertoe kan uw tandarts onze

proces is uw tandarts de spil: hij/zij

speciaal daarvoor opgeleide klinisch

is degene die diagnosticeert, verwijst

restauratieve technici inschakelen. Na

en beoordeelt. Excent Tandtechniek

verwijdering van de tijdelijke restauraties

is leidinggevend op het gebied van

passen zij de werkstukken in biscuit

KPT-service. Wij bieden uw tandarts

om excellente esthetiek te verkrijgen.

deze aan in de praktijk of op locatie in

Uiteraard behoudt uw tandarts zelf de

verzorgingscentra en dergelijke. Onze

coördinatie: diagnose, indicatiestelling

medewerkers worden jaarlijks intern

en verwijzing blijven zijn/haar

bijgeschoold.

verantwoordelijkheid.

Proefwasmodellatie 1e element

€€ 52,50

Proefwasmodellatie vervolg element

€€ 31,10

Tandvleesporselein

€€ 74,00

Schouderporselein

€€ 34,80

Excellent Prothese conventioneel
Volledige prothese methode C luxe uitvoering

€€ 799

in overleg

De Excellent prothese wordt vervaardigd met de beste materialen voor de hoogst haalbare esthetiek.

Extra’s
Esthetische consult (bespreken van de wensen met de patiënt)

€€ 61,80

Individuele modellatie

€€ 38,70

Kleur/model variatie front elementen

€€ 19,00

TRYSMILE

Excellent Prothese FlitZ®
Volledige prothese met Candulor NFC elementen

€€ 799

in overleg

Volledige prothese TLD met opgebakken elementen

€€ 3062

in overleg

De TLD prothese is een prothese met een digitaal uitgevoerde basis met individueel opgebakken kronen.

Excellente tandtechniek

high-end & persoonlijk
Naast onze Excellent lijn
bieden we u de mogelijkheid
om nog een stapje verder te
gaan met onze Excent
Ceramisten.
Vanuit de diverse locaties worden de
mooiste tandtechnische

werkstukken vervaardigd. Wilt u echt
state-of-the-art tandtechniek van het
allerhoogste niveau? Dan is er
Oral Design Center Holland in
Blaricum. Ideaal wanneer u precies
weet wat u wilt en enorm kritisch
bent. De Excellent Ceramisten
nemen u namelijk mee in het proces

van uw restauratie en samen komen
jullie tot het mooiste resultaat. Vraag
uw tandarts naar de mogelijkheden.

