PRIJSLIJST 2021
Lassus tandartsen
Argonweg 37 | 1362AB | Almere | 036-5255059 | office@allroundtndtechniek.nl

VOORWOORD
Allround tandtechniek uw samenwerkingspartner
Allround tandtechniek is een tandtechnisch laboratorium met 30 jaar ervaring. Met eigentijdse methoden en materialen
vervaardigen/ontwikkelen wij tandtechnische producten tegen een eerlijke prijs.

Maak het makkelijk
Het correct aanmeten van een kroon of brug is een nauwkeurige zaak. Ook het op maat vervaardigen vraagt om veel kennis
en ervaring. De beslissing om het gebit te verbeteren wordt vaak uitgesteld, mede door onduidelijkheid over de financiën.
Allround tandtechniek brengt tandheelkunde dichterbij door een comfortabele oplossing, zoals een kroon op een
implantaat, voor iedereen betaalbaar en dus toegankelijk te maken. Want elk gebit verdient een goed passende en
hoogwaardige afwerking. Doordat de kosten vooraf duidelijk zijn, kan de begroting daar eenvoudig op worden afgestemd.

Een modern ambacht
Ons beroep is van oudsher zeer ambachtelijk, maar ook hier hebben moderne technieken hun intrede gedaan. Zo is het
beste van twee werelden ontstaan: unieke, op maat gemaakte producten, met een constante kwaliteit en betrouwbare
materialen. De deels gedigitaliseerde aanpak zorgt voor verlaging van kosten, wat noodzakelijk is om in deze tijd te voldoen
aan de behoefte van de klant.

Digitaal
Ook kunt u bij ons terecht met uw digitale afdrukken, wij verwerken deze met de modernste software. Voor zowel kroonen brugwerk als uw digitale prothese.

Persoonlijke benadering
We onderscheiden ons graag door een vriendelijke, open houding. Wij nemen de tijd om uw vraag te beoordelen en gaan
daar professioneel mee aan de slag. Onze werkwijze is waar mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke informatie en kennis,
wat leidt tot state of the art producten. En zo zetten we iedere dag onze passie om in kwalitatieve resultaten.
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1 DIAGNOSTIEK
Dagelijks neemt u als tandarts beslissingen over het behandelplan van vele patiënten. Een juiste
diagnose is hiervoor van essentieel belang. Tegenwoordig zijn er steeds meer producten en diensten
mogelijk die uw diagnose ondersteunen en u een beeld kunnen geven van de juiste behandeling.
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Modellen
Gipsmodel (klasse III-gips)

€

8,80

2 wekdagen

Gipsmodellen set (klasse III-gips)

€

18,25

2 werkdagen

Gipsmodel (klasse IV-gips)

€

12,15

2 wekdagen

Gipsmodellen set (klasse IV-gips)

€

23,10

2 werkdagen

Digitaal geprint model

€

23,10

8 werkdagen

Montage in eenvoudige articulator

€

14,30

2 werkdagen

Montage in middelwaarde articulator

€

21,50

2 werkdagen

Montage in meerv. Instel. articulator

€

34,00

2 werkdagen

Diagnostisch opwassen manueel 1-6 el. (p/el)

€

7,05

4 werkdagen

Diagnostisch opwassen manueel 6-14 el. (p/el)

€

8,10

4 werkdagen

Diagnostisch opwassen digitaal 1-6 el.

€

78,20

7 werkdagen

Diagnostisch opwassen digitaal 6-14 el.

€

91,10

7 werkdagen

Dieptrekplaat t.b.v. diagnostiek (1mm)

€

34,90

4 werkdagen

Modellen in articulator

Diagnostisch opwassen
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2 KROON- EN BRUGWERK

Gewoon goede tandtechniek is de basis tussen de tandartspraktijk en het tandtechnisch
laboratorium. Goede tandtechniek tegen een aantrekkelijke prijs. Voor het vervaardigen van onze
werkstukken werken wij met de nieuwste apparatuur en technieken.

Wij kunnen kosteloos komen kleurbepalen bij
u op locatie (op afspraak) of u kunt uw
patiënt doorverwijzen naar ons laboratorium.
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Kroon-en brugwerk (metaalvrij)
Zirkonium opgebakken porselein
Zr02 opgebakken (mono)
Zr02 opgebakken (multi)
Zirkonium opgebakken dummy (per deel)

€
€
€

169,50
169,50
169,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

€

149,50

5 werkdagen

€

137,50

5 werkdagen

€

39,90

5 werkdagen

€
€
€

175,00
124,50
124,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

€
€
€

143,35
119,10
129,30

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

Glaskeramiek
Lithium disilicaat
Monolithisch
Zr02 Multilayer
PMMA
Noodkroon- brugdeel p/deel

Kroon-en brugwerk (metaal)
Metaal Porselein VMK
CoCr onedel
Spaar-edel legering*
Dummy metaal porselein ( per deel)*

Volledig metaal
CoCr onedel
Spaar-edel legering*
Dummy metaal porselein ( per deel)*
*excl. legering
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Kroon-en brugwerk (metaal porselein)
Ets brug
Ets brug Zirkonium incl. 2 vleugels (p/deel)
Ets brug metaal/porselein incl. 2 vleugels (p/deel)
Ets brug vleugel Zirkonium (p/deel)
Spaar / Edel legering*

€
€
€
€

375,00
375,00
124,50
99,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

€
€
€

169,50
149,50
149,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

€

119,00

8 werkdagen

16,45
35,70
30,75
30,75
26,45
31,10
33,40

2 werkdagen
4 werkdagen
+1 werkdag
+1 werkdag
+1 werkdag
+1 werkdag
+2 werkdagen

Inlay / Onlay / Facing (keramisch)
Zirkonium opgebakken (p/deel)
Lithium disilicaat
Full Zirkonium

facing / onlay
facing / onlay / Inlay
onlay / Inlay
Inlay / Onlay (metaal)

Spaar/edel legering*

Extra bij Kroon- en brugwerk
Model retour voor inkerven
Dieptrekmal voor noodkroon
Schouderporselein (p/el)
Tandvleeskleurig porselein opbakken (p/el)
Voorbereiden kroon t.b.v. nieuw frame
Voorbereiden kroon t.b.v. van bestaand frame
Porselein aanpassen aan bestaand frame

€
€
€
€
€
€
€

*excl. legering
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3 PROTHESES EN FRAMES
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Frame prothese (incl. lepel en tanden &kiezen)
Frame 1-4 elementen

€

375,00

Indv. Lepel
Frame waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was
Frame 5-13 elementen

4 werkdagen
8 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen
€

455,00

Indv. Lepel
Frame waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was

4 werkdagen
8 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen

Partiële prothese (incl. tanden en kiezen)
Partiële 1 elementen

€

129,50

4 werkdagen

Partiële 2-4 elementen

€

164,50

4 werkdagen

€

38,50

4 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen

€

220,25

€

37,50

Indv. Lepel
Beetplaat waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was
Partiële 5-13 elementen
Indv. Lepel
Beetplaat waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was

Volledige prothese

(incl. tanden en kiezen)

Per boven of onder

standaard |

NHC+

€ 323,00 | € 348,50

Indv. Lepel
Beetplaat waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was
Boven & onder
Indv. Lepel
Beetplaat waswal
Pas met elementen
Afmaken na pas in was

4 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen

4 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen
€ 647.50 | € 686,00
4 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen
4 werkdagen
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Volledige digitale prothese
Per boven of onder

gefr. tandenkrans | Vita Vionic elementen
€ 310,00

|

Lepel waswal
Pas met geprinte prothese
Afmaken na pas in was
Boven & onder

3 werkdagen
4 werkdagen
8 werkdagen
€ 620,00

| € €670,00

Lepel waswal
Pas met geprinte prothese
Afmaken na pas in was

Volledige prothese methode A Immediaat
Per boven of onder
Boven & onder

€ 340,00

3 werkdagen
4 werkdagen
8 werkdagen
(incl. tanden en kiezen)
€
€

310,00
620,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14,90
10,45
28,20
24,55
180,00
7,25
15,00
110.95
53,50
50,30
18,75
21,50
22,00
34,95

€
€
€
€
€
€
€
€

97,50
111,75
185,00
64,50
20,75
13,20
57,00
7,25

zie prothese
zie prothese

Extra’s bij prothese werk en frames
Gebogen anker / knopanker
Versterkingsdraad element
Versterkingsdraad linguaal
Gaasversterking
CoCr Staalplaat
Immediaat per element
Montage slot in prothese
Weekblijvende basis (nieuwe prothese)
Transparant palatum
Meerkleurig persen (luxe)
Naam in prothese
Kleur / modelvariatie front elementen per b/o
Backing metaal per element
Metalen kauwvlak per element

+5 werkdagen

+2 werkdagen
+1 werkdag
+1 werkdag
+1werkdag
+1 werkdag
+1 werkdag

Reparaties en Uitbreidingen *
Rebase (zonder randopbouw) incl. model
Rebase (met randopbouw) incl. model
Rebasing met weekblijvende basis incl. model
Uitbreiden element (part prothese)
Elk volgend element (tand)*
Elk volgend element (kies)*
Repartie prothese (kunststofdeel) breuk
Immediaat per element

1 werkdag
1 werkdag
4 werkdagen
1 werkdag

1 werkdag

*Bijplaatsen van elementen: 1-4 elementen 1 werkdag, meer dan 4 elementen 2 werkdagen.
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4 IMPLANTOLOGIE

Onze gefreesde individuele abutments, zijn de betere keuze ten opzichte van Ti-base abutments. Als extra
service op onze individuele abutments zullen wij deze vanaf 1 januari 2021 kosteloos anodiseren.
Anodiseren is de benaming voor een behandelmethode van titanium, waarbij een elektrochemisch proces
gebruikt wordt om een oxide laag te vormen op het materiaal. Hierdoor vormt de “huid” van oxide een
beschermende laag op het titanium.
Bijzonder is dat bij het anodiseren geen extra laag aangebracht wordt op het titanium: het anodiseren zorgt
voor een laag die opgebouwd wordt vanuit het bestaande titanium. De oxide laag is volledig geïntegreerd in
het materiaal en vormt een sterke moleculaire verbinding.
Er zijn veel voordelen van anodiseren:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Warme tandkleurige translucentie ter hoogte van het tandvlees.
Fraaie restauratie in de esthetische zone.
Bescherming tegen grijze oxidatie.
Harde en slijtvaste oppervlaktelaag tegen corrosie.
Ongewijzigde dimensie door beperkte dikte: +/- 100 nm.
Verhoogde bio compatibiliteit.

Individuele abutments worden individueel ontworpen en hierdoor geoptimaliseerd qua:
❖
❖
❖
❖

Gingiva hoogte.
Emergence profile.
Positie en verloop van de kroonrand.
Ideale kroon ondersteuning dankzij een perfect anatomisch design.
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Gecementeerd (incl. Indv. lepel analoog & 3shape CAD-Cam abutment incl. schroef )
Implantaat kroon- brugdeel opgebakken
Zirkonium opgebakken
Zirkonium opgebakken
Zirkonium opgebakken

(DYNA)
(elk ander merk)
(Astra/Ankylos)

€
€
€

365,00
410,00
437,50

10werkdagen
10werkdagen
10werkdagen

Implantaat kroon brugwerk Monolithisch
Zirkonium (multi)
Zirkonium (multi)
Zirkonium (multi)

(DYNA)
(elk ander merk)
(Astra/Ankylos)

Dummy voor brugdeel

€
€
€

344,00
365,00
395,00

€

169,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

Verschroefd (incl. Indv. lepel analoog & 3shape CAD-Cam abutment incl. schroef )
Implantaat kroon- brugdeel opgebakken
Zirkonium opgebakken
Zirkonium opgebakken
Zirkonium opgebakken

(DYNA)
(elk ander merk)
(Astra/Ankylos)

€
€
€

370,00
410,00
437,50

10werkdagen
10werkdagen
10werkdagen

Implantaat kroon brugwerk Monolithisch
Zirkonium (multi)
Zirkonium (multi)
Zirkonium (multi)
Dummy voor brugdeel

(DYNA)
(elk ander merk)
(Astra/Ankylos)

€
€
€

344,00
365,00
395,00

€

169,50

€
€
€

199,90
185,00
37,50

8 werkdagen
8 werkdagen
8 werkdagen

CAD CAM Abutment 3Shape
Zirkonium incl. Ti-Base
Titanium
Anodiseren

6 werkdagen
6 werkdagen
6 werkdagen

*excl. legering
Implantaat onderdelen zoals een abutment, analoog en originele schroef zijn bij de prijs
inbegrepen, een afdrukpost is niet inbegrepen.
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Prothese op implantaten
Drukknop (excl. drukknop / incl. Matrix)
Prothese BK & OK op 2 implantaten
Prothese BK & OK op 3 implantaten
Prothese BK & OK op 4 implantaten
Prothese boven op 2 implantaten
Prothese boven op 4 implantaten

€
€
€
€
€

910,00
1010,00
1210,00
595,00
795,00

zie prothese
zie prothese
zie prothese
zie prothese
zie prothese

Prothese BK & OK op 2 implantaten
Prothese BK & OK op 3 implantaten
Prothese BK & OK op 4 implantaten
Prothese boven op 4 implantaten
Prothese boven op 6 implantaten

€
€
€
€
€

925,00
1025,00
1225,00
895,00
1195,00

zie prothese
zie prothese
zie prothese
zie prothese
zie prothese

Extra voor implantaat prothese intra frame / verkorte plaat

€

185,00

Steg per implantaat post

€

175,00

Steg (excl. Steg / incl. Matrix)

(steg op 2 impl. €350,00)

Lepel en of beetplaat voor implantologie
Individuele lepel (gesloten)
Individuele lepel (open)
Beetplaat met waswal implantaat gedragen
Verschroefbare beetplaat

€
€
€
€

41,50
49,50
62,50
131,50

3 werkdagen
3 werkdagen
3 werkdagen
4 werkdagen

€
€

o.a.
o.a.

5 werkdagen
5 werkdagen

Hulpmiddelen m.b.t. implantologie
Röntgendiagnoseplaat
Boorsjabloon t.b.v. implantaten (excl. richtstiften)
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5 PROTECTIE EN THERAPIE

Clear Overlay Retainer

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA)

Playsafe
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Stabilisatie- relaxatiesplint
Gefreesde harde splint

€

127,50

8 werkdagen

extra knopanker

€

14,90

+1 werkdagen

€
€
€

54,35
101,75
34,85

5 werkdagen
5 werkdagen
5 werkdagen

€
€
€

75,00
85,00
105,50

5 werkdagen
5 werkdagen
6 werkdagen

€

395,00

10 werkdagen

€

48,50

4 werkdagen

scan aangeleverd -3 werkdagen

Dieptrekplaten
Dieptrekplaat (zacht 2 mm)
Dieptrekplaat ( zacht binnen – hard buiten)
Dieptrekplaat (1mm, 1½ mm, 2mm) van 6 tot 6

Protectie
Playsafe LIGHT
Playsafe TRIPLE LIGHT (MEDIUM)
Playsafe TRIPLE
(HEAVY PRO)

MRA
Mandibulair Repositie Apparaat

Bleeklepels
Bleeklepel per kaak incl. model
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6 INFORMATIE
Prijzen en leveringsvoorwaarden
De ingangsdatum van deze prijslijst is 01-01-2021 en de prijzen zijn geldig tot
31-12-2021. Met publicatie van deze prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten.
Prijzen onder voorbehoud van druk-zetfouten.
De prijzen van de tandtechnische werkstukken zijn per stuk en staan
aangegeven in euro’s. De prijzen geven een indicatie van de kosten bij een
standaard werkwijze in de meest voorkomende situaties.
Voor uitgebreide werkstukken maken we graag in overleg met u een zen
passende offerte.
Leveringsvoorwaarden kunt u bij ons opvragen.

Werkdagen en openingstijden
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het maken van de vervolg afspraken rekening te
houden met de bij het werkstuk vermelde levertijden.
Wanneer een werkstuk voor 12:00 bij ons in huis is telt deze dag als werkdag
mee.
Bij feestdagen dient u rekening te houden met langere levertijden.
Werkdagen zijn de dagen bij ons op het laboratorium en excl. de leveringsdag.
*Reparaties voor 11:00 aangemeld zijn dezelfde dag gereed en worden tussen
16:00 en 17:00 afgeleverd bij u op de praktijk.
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 08:00 tot
17:00 en vrijdag van 08:00 tot 16:00.
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A: Argonweg 37
P: 1362AB Almere
T: +31 36 525 50 59
M: office@allroundtandtechniek.nl
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