4Dental

Tandtechniek

Een sterke partner in
tandtechnisch Nederland

20
18
PRIJSLIJST

Hengelo

Hengelo

Deventer

Hardenberg

Apeldoorn

Deventer

Hardenberg

Apeldoorn

Deze prijslijst is specifiek bestemd voor de bovenstaande vestigingen

Voorwoord

Deze prijslijst is specifiek bestemd voor de relaties van voorheen Smithuis Tandtechniek. De prijzen gelden
uitsluitend voor de vestigingen 4Dental Hengelo, 4Dental Deventer, 4Dental Hardenberg en 4Dental Apeldoorn.
4Dental Tandtechniek
Een sterke en betrouwbare partner in tandtechnisch werk. Daar draait het om bij 4Dental, dat laboratoria heeft
door heel Nederland.
Service staat bij 4Dental hoog in het vaandel. Onze eigen bodes halen en bezorgen regionaal uw werkstukken.
Buiten de regio werken wij met een professionele nachtkoerier voor een landelijke dekking. Hierdoor is 4Dental
snel, flexibel en klantgericht.
Al onze medewerkers streven hetzelfde doel na: hoogwaardige kwaliteitsproducten leveren tegen een betaalbare
prijs met een optimale service. Met onze passie voor de tandtechniek zijn wij de juiste partner voor u.
Verzekerde zorg
4Dental 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 patiënt. Bij een niet afdoende vergoeding kunt u uw patiënt vragen om een
bijbetaling.
Prijslijst
4Dental werkt ook in 2018 met een prijslijst met zoveel mogelijk all-in tarieven. Dit boekje bevat zowel de
Nederlandse prijslijst van 4Dental Tandtechniek, als van het goedkopere alternatief: 4Dental BITE.
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In dit boekje zijn de prijzen opgenomen van de meest gevraagde producten, voorzien van een artikelcode. Daarnaast
kunt u met tariefcodes “aanvullende werkzaamheden” bestellen. Deze worden aangegeven met een “•“ icoon.
Voor producten die niet in de prijslijst staan kunt u contact opnemen met uw lokale vestigingsmanager.
De contactgegevens van onze locaties treft u op de achterzijde van dit boekje aan. Of bezoek onze website:
www.4Dental.nl.
4Dental staat ook in 2018 klaar als sterke partner in de tandtechniek.
4Dental Tandtechniek

Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 16-04-2018 t/m 31-12-2018.
4Dental behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Levertijden/werkdagen

Kroon- en brugwerk
Kroon- en brugwerk
Implantaat kroon- en brugwerk
Grotere constructies > 6 delen
Studiemodellen

4Dental
8 werkdagen
8 werkdagen
in overleg
3 werkdagen

Prothesewerk
Individuele lepel
Beetplaten
Pijlpunt registratie inbouwen
Pasprothese in was
Frame opgesteld
Noodprothese in één keer gereed

3 werkdagen
3 werkdagen
3 werkdagen
3 werkdagen
9 werkdagen
8 werkdagen

4Dental BITE
12 werkdagen
12 werkdagen
in overleg
-

4Dental Tandtechniek prijslijst 2018

3

Kroon- en brugwerk
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Artikel nr.
4110
4121
5405
4120
4130
4150

Keramisch kroon- en brugwerk
Zirkonium opgebakken
Anterior/ Full zirkonium
Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken
Full Zirkonium
IPS e.maxR CAD/IPS e.maxR Press
Facing of inlay/onlay

Prijs
€ 226,€ 198,€ 71,€ 168,€ 199,€ 215,-

Artikel nr.
4010

Metaal kroon- en brugwerk *
Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel)

Prijs
€ 221,-

Artikel nr.
4119

Etsbrug, op basis van 1 dummy en 2 vleugels
Etsbrug zirkonium opgebakken

Prijs
€ 361,-

Artikel nr.
4126
4520
4510

Implantaat kroon- en brugwerk
Full zirkonium
Zirkonium opgebakken
Zirkonium opgebakken

Methode
Verschroefd
Verschroefd
Cementeren

Indicatiegebied
Zijdelingse delen kroon/brugdeel
Front/zijdelingse delen kroon/brugdeel
Front/zijdelingse delen kroon/brugdeel

Prijs
€ 351,€ 423,€ 533,-

	De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van
cementeren en materiaal technische specificaties. 4Dental adviseert u graag hierbij.
De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:
1. Exclusief individuele lepel.
2. Exclusief afdrukstiften.
3. Inclusief model analogen.
4. Inclusief 4Dental abutment.
5. E
 xclusief originele implantaat onderdelen. Bij gebruik van originele abutments hanteren
wij een meerprijs (afhankelijk van materiaal/merk keuze).
Artikel nr.
0101

Aanvullende opties
Kleurbepaling op het laboratorium

*P
 rijzen exclusief individuele lepel en (half)- edel legering. Wanneer een (half)-edel
legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend.

Prijs
€ 26,-

Implantaat prothese met
drukknoppen of met stegconstructie
Artikel nr.
Prothese op implantaten met drukknoppen of steg
		
5030/5032
Boven of onder prothese (drukknop)
5036/5038
Boven of onder prothese (titanium CAD/CAM steg)
5003/5005
Volledige prothese boven en onder (drukknop)
5015/5017
Volledige prothese boven en onder (titanium CAD/CAM steg)

op 2 implantaten
€ 1.129,€ 1.470,€ 1.488,€ 1.858,-

Prijs
op 4 implantaten
€ 1.786,€ 2.350,€ 2.155,€ 2.781,00

Artikel nr.
Prothese op bestaande implantaten met drukknoppen of met steg
		
op 2 implantaten
5033/5035
Boven of onder prothese (drukknop)
€
719,5039/5041
Boven of onder prothese (steg)
€
805,5009/5011
Volledige prothese boven en onder (drukknop)
€ 1.129,5021/5023
Volledige prothese boven en onder (steg)
€ 1.213,-

Prijs
op 4 implantaten
€ 1.026,€ 1.165,€ 1.437,€ 1.574,-

Artikel nr.
Rebasing implantaatprotheses
		
1963/1965
Rebasing op drukknoppen, exclusief matrix
1966/1968
Rebasing op steg, exclusief ruiter

op 2 implantaten
€
154,€
206,-

Artikel nr.
1310/1320
1330/1340

Frame prothese
Frame prothese 1 - 4 elementen boven of onder (all-in)			
Frame prothese 5 - 13 elementen boven of onder (all-in)			

Artikel nr.
2010
2110

Overige producten
Bleeklepel			
Stabilisatie/repositie splint			
Gefreesde Stabilisatie/repositie splint			
Gebitsbeschermer Medium***			
Gebitsbeschermer Heavy-pro***			
Easy Comfort - MRA, 1 jaar garantie 			
*** d
 e prijs is gebaseerd op de standaard transparante plaat met naam/tegenbeet.

2220
2230
2420

Prijs
100,150,175,221,333,739,333,252,-
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Artikel nr.Partiële, volledige en immediaat prothese
1410/1420
Gedeeltelijk kunstgebit 1 element*
		
€
1410/1420
Gedeeltelijk kunstgebit 2 elementen*
		
€
1410/1420
Partiële prothese 3 - 4 elementen*
		
€
1430/1440
Partiële prothese 5 - 9 elementen*
		
€
1110/1120
Prothese boven of onder
		
€
1200
Volledige prothese methode C, boven en onder
		
€
1630/1640
Immediaat prothese boven of onder
		
€
1621/1622
Noodprothese boven of onder
		
€
*Inclusief elementen, exclusief individuele lepel, exclusief beetplaat,
exclusief raderen per element bij immediaat.
				
Artikel nr.
Rebasing
1955/1956
Rebasing, frame/partiële prothese
		
€
1951/1952
Rebasing, indirect met randopbouw
		
€

5
Prijs
70,100,-

Prijs
op 4 implantaten
€
211,€
308,-

€
€

Prijs
497,534,-

€
€
€
€
€
€

Prijs
73,175,150,72,88,417,-

4Dental
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20
18
BITE PRIJSLIJST

4Dental BITE prijslijst 2018

6

Kroon- en brugwerk
Prijs
€
€
€
€
€

177,156,167,167,156,-

7110
7550
7510

Metaal kroon- en brugwerk*
Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel)
Stiftkroon opgebakken (onedel)
Volledige metaalkroon/inlay (onedel)

€
€
€

137,152,105,-

7150
7151
7152
0914
0915
0916
0917

Etsbruggen op basis van 1 dummy en 2 vleugels*
Etsbrug metaal/porselein opgebakken (onedel)
Etsbrug full zirkonium (BruxZir ®)
Etsbrug full zirkonium opgebakken
• Toeslag extra dummy, metaal/porselein
• Toeslag extra dummy, zirkonium
• Toeslag extra vleugel, metaal
• Toeslag extra vleugel, zirkonium

€
€
€
€
€
€
€

162,267,298,85,132,27,43,-

6114
0101

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Kleurbepaling op het laboratorium

€
€

58,26,-

* Prijzen exclusief individuele lepel/afdrukstiften en (half)-edel legering.

• Afdrukstiften verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaat leverancier
• Wanneer een (half)- edel legering gewenst is wordt deze op basis van de dagprijs
per gram doorberekend

|

Keramisch kroon- en brugwerk
Zirkonium opgebakken
BruxZir ®/Full zirkonium
BruxZir ® Anterior/Full zirkonium
IPS e.max ® CAD/IPS e.max ® Press
Facing /inlay/onlay

4DentalBITE
BITEprijslijst
prijslijst2018
2018
4Dental

Artikel nr.
7220
7210
7211
7241
7230

7
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Implantaat kroon- en brugwerk
Type kroon
Zirkonium opgebakken

Methode
Verschroefd

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

Prijs
€
473,-

7461

BruxZir ®/Full zirkonium

Verschroefd

Zijdelingse delen kroon/brugdeel

€

393,-

7462

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Verschroefd

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

404,-

7468

IPS e.max ®CAD/
IPS e.max ® Press

Verschroefd

Front/zijdelingse kronen

€

397,-

7466

Type kroon
Zirkonium opgebakken

Methode
Cementeren

Indicatiegebied
Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

Prijs
€
478,-

7464

BruxZir ®/Full zirkonium

Cementeren

Zijdelingse delen kroon/brugdeel

€

446,-

7465

BruxZir ® Anterior/
Full zirkonium

Cementeren

Front/zijdelingse delen tot
2e premolaar kroon/brugdeel
tot maximaal 3 delen

€

456,-

7469

IPS e.max ® CAD/
IPS e.max® Press

Cementeren

Front/zijdelingse kronen

€

446,-

7467

Onedel metaal*/
opgebakken porselein

Cementeren

Front/zijdelingse delen
kroon/brugdeel

€

457,-
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Artikel nr.
7463

De keuze van type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren
en materiaal technische specificaties. 4Dental adviseert u graag hierbij.
De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:
1. Exclusief individuele afdruklepel
2. Exclusief afdrukstiften
3. Inclusief model analogen
4. Inclusief 4Dental abutment
5. Exclusief originele implantaat onderdelen.
Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,- in mindering gebracht en de originele onderdelen
toegevoegd aan de technieknota op basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.
* Bij een metaal/porselein opgebakken implantaatkroon wordt uitgegaan van een onedele legering.
Bij een (half)- edel legering, worden de materiaalkosten op basis van de dagprijs per gram doorberekend.

7161
7247
7980

6114

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één composiet tand)
Noodkroon verschroefd
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon)
Aanvullende opties
• Individuele lepel
Afdrukstiften

€
€
€

85,95,105,-

€
58,Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier

Volledige/partiële/flexibele prothese
BITE volledige prothese
BITE Volledige prothese (boven + onder)*
BITE Volledige prothese boven*
BITE Volledige prothese onder*

Prijs
€
325,€
178,€
178,-

Artikel nr.
7810
7820

BITE Partiële prothese
BITE Partiële prothese 1-4 elementen boven*
BITE Partiële prothese 1-4 elementen onder*

€
€

146,146,-

7830
7840

BITE Partiële prothese 5-13 elementen boven*
BITE Partiële prothese 5-13 elementen onder*

€
€

174,174,-

7850
7860

BITE Flexibele prothese
BITE Flexibele prothese 1-4 elementen boven*
BITE Flexibele prothese 1-4 elementen onder*

€
€

204,204,-

7870
7880

BITE Flexibele prothese 5-13 elementen boven*
BITE Flexibele prothese 5-13 elementen onder*

€
€

234,234,-

€
€
€

58,39,32,-

* Inclusief elementen
* Exclusief individuele lepel
* Exclusief beetplaat

4DentalBITE
BITEprijslijst
prijslijst2018
2018
4Dental

Artikel nr.
7710
7720
7730

|

6114
1253
0801

BITE Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat
• Toeslag passen in was

9
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Frame prothese / overige producten
Artikel nr.
7610
7650

BITE Frame prothese
BITE Frame prothese 1-4 elementen boven
BITE Frame prothese 1-4 elementen onder

Prijs
€
271,€
271,-

7620
7660

BITE Frame prothese 5-13 elementen boven
BITE Frame prothese 5-13 elementen onder

€
€

312,312,-

6114
1253
0801
0954

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)
• Beetplaat
• Toeslag passen in was
• Acetal klammer

€
€
€
€

58,39,32,44,-

7930
7935
7940

Overige producten BITE
Gebitsbeschermer Junior**
Gebitsbeschermer Medium**
Gebitsbeschermer Heavy-pro**

€
€
€

50,60,70,-

** De prijs is gebaseerd op de standaard transparante plaat met naam/tegenbeet.
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1964
1965

• Toeslag 1 afwijkende kleur
• Toeslag 2 afwijkende kleuren

€
€

14,20,-

7920
1703
7921
7910
7900

Stabilisatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 knopankers**
• Toeslag extra knopanker (per stuk)
Carger splint (zonder knopankers), hard van buiten en zacht van binnen
Bleeklepel
Night guard**

€
€
€
€
€

117,15,117,55,42,-

** Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.

Garantiebepalingen

Kroon- en 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% garantie
80% garantie
60% garantie
40% garantie
20% garantie

Prothese- en framewerk
Mocht er in het eerste jaar een breuk of scheur in de prothese of frame 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 van garantie.

Noodprothese/ 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
Zacht/harde beschermplaat
Bleeklepel
Splint
Gebitsbeschermer
Anti-snurkapparatuur. Standaard 1 jaar garantie. Uitbreiding mogelijk.

1 maand
1 maand
3 maanden
6 maanden
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Immediaat protheses en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. Van de meeste
zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes maanden worden
vervangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.
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4Dental Hengelo
Balistraat 25
7556 AH Hengelo
T. 088 - 848 45 50
E. hengelo@4dental.nl

4Dental Deventer
Brinkgreverweg 52
7413 AD Deventer
T. 088 - 848 45 60
E. deventer@4dental.nl

4Dental Hardenberg
Nijenstede 1
7772 CB Hardenberg
T. 088 - 848 45 70
E. hardenberg@4dental.nl

Bezoek voor meer informatie onze website:

www.4Dental.nl

4Dental Apeldoorn
Molenmakershoek 21
7328 JK Apeldoorn
T: 088 - 848 45 00
E.apeldoorn@4dental.nl

