
P67  Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit     €  30,86
P68* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak   €  18,52
P69* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak    €  49,38
P70* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, 
 zonder afdruk, per kaak       €  18,52
P71* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
 framekunstgebit, met afdruk, per kaak     €  49,38
P72* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit 
 met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  €  49,38
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  Code   X

XI KUNSTGEBITTEN (P)

Omschrijving      Prijs in €

 a. Gedeeltelijk kunstgebit
P01*  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak  €  92,59 
P02*  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak  € 185,17
P03*  Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak     € 253,07
P04*  Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak     € 185,17

 b. Volledig kunstgebit
P20*  Volledig kunstgebit bovenkaak      € 185,17
P21*  Volledig kunstgebit onderkaak      € 246,89
P22* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak     € 401,20 
P23* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak      € 123,45

 c. Toeslagen
P40 Volledig kunstgebit bovenkaak      €  66,66
P41  Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €  30,66 
P42  Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   €  61,72
P43  Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in apartezitting   €  37,03
P44  Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak    €  83,33
P45 Toeslag immediaat kunstgebit      €  15,43
P46 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit   €  49,38
P47  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  €  18,52 
P48 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls  €  92,95
P49 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  €  61,72
 
 d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
P60 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak    €  43,21
P61 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
 framekunstgebit, per kaak       €  43,21
P62* Opvullen volledig kunstgebit, ivndirect, per kaak    €  87,03 
P63* Opvullen volledig kunstgebit direct, per kaak     €  87,65
P64* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, 
 indirect, per kaak        €  75,92
P65*  Opvullen gedee ltelijk kunstgebit van kunstharsof framekunstgebit, 
 direct, per kaak        € 79,01
P66* Opvullen overkappings kunstgebit op natuurlijke pijlers zonder 
 staafdemontage, per kaak       € 172,83

  


