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BEKIJK DE VIDEO 
‘KIES DE JUISTE TANDVERVANGING’ 

TRANSLUCENT ZIRKONIUM
Het heeft de esthetiek van lithium disilicaat 
en is bovendien, met een geweldige 
720!MPa, ook te gebruiken voor driedelige 
frontbruggen! Excent Dental Nederland heeft 
zijn onderzoeken met dit nieuwe materiaal 
afgerond en weet dat het uw manier van 
werken de komende jaren zal veranderen. 
Met behulp van CAD/CAM zijn we nu in 
staat translucente, 100% volanatomische 
kronen en bruggen te vervaardigen, zonder 
opgebakken keramiek.
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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.

Wat is kroon- & brugwerk? Kroon- & brugwerk

Keramiek op keramische onderstructuur Classic dagen Select dagen

Zirkon® kroon/brugdeel  ! 289

8

 ! 209

10
Keramiek op FullZir®/GlassZir® kroon/brugdeel  ! 289  ! 209

Keramiek op GlassCeram® kroon  ! 289  ! 209

Zirkon® etsbrug 1 dummy inclusief vleugels  ! 434  ! 365

Monolitisch keramiek
FullZir® kroon/brugdeel inspired by Eric van der Winden  ! 219 10

FullZir® kroon/brugdeel individual colored  ! 215

8

 ! 135

10

FullZir® kroon/brugdeel mono colored  ! 179  !   99

GlassZir® front kroon/front brugdeel  ! 225  ! 185

GlassCeram® kroon  ! 225  ! 185

Keramische partiële omslijping (facing)  ! 275  ! 209

Keramiek op metaallegering
Metaal keramiek kroon/brugdeel spaarlegering  ! 285

8

 ! 199

10Metaal keramiek kroon/brugdeel onedel  ! 265  ! 155

Metaal keramiek kroon/brugdeel exclusief goudlegering  ! 265  ! 155
Voor legeringen wordt de dagprijs doorberekend.

Volledig metaallegering
Opbouw indirect/wortelkap spaarlegering exclusief 
attachement  ! 175

5Opbouw indirect/wortelkap exclusief goudlegering 
exclusief attachement  ! 105  !   61

10
Kroon/inlay/onlay exclusief goudlegering  ! 185 8  ! 155

Kunststof
Kunststof noodkroon CAD/CAM 1e deel  !   85

8
 !   49

Kunststof noodkroon CAD/CAM 2e deel of meer  !   39

Composiet
Composiet CAD/CAM inlay/onlay/kroon  ! 155 8
Alle werkstukken zijn inclusief modellen en articulator. Exclusief eventuele data analyse voor intra-orale 
scanners.
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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 

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.

Prothesen

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.

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

Nieuwe prothese?

Reparaties Classic dagen Select dagen

Reparatie prothese breuk  !   65

1

Reparatie prothese element vastzetten/vernieuwen  !   60

Reparatie element uitbreiden  !   77

Toeslag extra tand/kies/anker  !   20

Rebasing prothese/partieel/frame  !   95
Inclusief model en tand/kies/anker indien van toepassing.

Prothese conventioneel
Partiële noodprothese 1 element  ! 149

Partiële prothese 1-4 elementen  ! 265  ! 186

Partiële prothese 5-13 elementen  ! 379  ! 224

Flexibele partiële prothese 1-4 elementen  ! 186

Flexibele partiële prothese 5-13 elementen  ! 224

Volledige prothese  ! 715

Volledige boven of onder prothese  ! 379

Volledige prothese basis  ! 675  ! 572

Volledige boven of onder prothese basis  ! 359  ! 286

Reserve volledige boven / onder prothese basis  ! 205

Noodprothese boven of onder immediaat exclusief 
individuele lepel  ! 339  ! 172

Volledige prothese immediaat  ! 785

Volledige boven of onder prothese immediaat  ! 425

Volledige prothese immediaat basis  ! 725  ! 612

Volledige boven of onder prothese immediaat basis  ! 375  ! 306

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.

Levertijden conventionele prothese dagen

Individuele lepel 3

Beetplaat 3

Passen 3

Afmaken 3

Select elke fase 10
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DIGITAAL. STERK.  
PERFECT PASSEND.
De FlitZ®-prothese wordt binnen twee weken 
geplaatst;

 Door nog betere passing heeft u minder 
kans op pijnplekken;

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

 Door digitale data-opslag kan een reserve 
prothese binnen afzienbare tijd geleverd 
worden;

 U heeft vijf jaar garantie op prothesebreuk 
en -slijtage van het Excent Tandtechnisch 
laboratorium.

Levertijden frame prothese dagen

Individuele lepel 3

Beetplaat 3

Passen met frame structuur 7

Afmaken 3

Select elke fase 10

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

Met slechts twee bezoeken aan de tandarts 

heeft u binnen twee weken een nieuw 

kunstgebit. De digitale FlitZ®-prothese kent 

meerdere uitvoeringen, zo bestaat er voor 

iedere patiënt een passende digitale prothese. 

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.

Levertijden FlitZ®-prothese dagen

Digitale goedkeuring 3

Afmaken 6

DE COMFORTABELE 
SPLINT!VAN EXCENT
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.

Prothese FlitZ® of conventioneel
Volledige prothese  ! 715

Volledige boven of onder prothese  ! 379

Volledige prothese basis  ! 675  ! 572

Volledige boven of onder prothese basis  ! 359  ! 286

Reserve volledige boven / onder prothese basis  ! 205

Noodprothese boven of onder immediaat exclusief 
individuele lepel  ! 339  ! 172

Volledige prothese immediaat  ! 785

Volledige boven of onder prothese immediaat  ! 425

Volledige prothese immediaat basis  ! 725  ! 612

Volledige boven of onder prothese immediaat basis  ! 375  ! 306
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.

Frame prothese Classic dagen Select dagen

Reparatie frame eenvoudig  ! 159,00 2

Reparatie frame uitgebreid  ! 229,00 3
Eenvoudig is maximaal 1 gegoten klammer of extensie.

Frame prothese 1-4 elementen  ! 559,00  ! 290,00

Frame prothese 5-13 elementen  ! 639,00  ! 342,00

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

Esthetisch frame anker (dentine kleurig)  !   56,40 1

Gegoten intra frame  ! 144,00 6

Splint
WhiteSplint®  " 148,00

10 15Splint Clear (harde opbeetplaat)  ! 193,00  ! 119,00

Splint Easy  ! 153,00
Inclusief werkmodellen en articulator.

MRA
MRA Easy Comfort snurkbeugel (3 jaar garantie)  ! 395,00

15
MRA Narval  ! 495,00
Inclusief werkmodellen en articulator. 

Diverse applicaties
Bleeklepel  !  59,00

5
 !  51,00

10
Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat)  !  59,00  !  51,00
Inclusief model. 

Extra’s Classic dagen Select dagen

Gipsmodel  !   13,60 1

Individuele lepel  !   47,60 3  ! 32,00 10

Toeslag weekblijvende basis  ! 127,20 1

Monomeervrije kunststof (bijvoorbeeld Luxene)  ! 152,00 1

Volle palatumplaat - gegoten palatumplaat in 
CrCoMo  ! 238,00 3

Draad- steekanker  !   17,10

Immediaat per element  !     8,20
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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!

SPTL op maat gemaakte gebitsbeschermers

Gebitsbeschermers Geschikt voor

Junior standaard beschermer melkgebit ± 5-7 jaar  ! 47,50
(3 mm zacht + 2 mm zacht)

Luxe beschermer wisselgebit ± 7-12 jaar / beugel / 
uitgewisseld gebit  ! 72,50

(3 mm zacht + 3 mm zacht)

Luxe beschermer senior uitgewisseld gebit  ! 72,50
(3 mm zacht + 3 mm zacht, voorzien van luchtkamer, labiaal 1 mm uitblokken van hoektand tot hoektand)

Beschermer harde buitenkant uitgewisseld gebit  ! 75,00
(3 mm zacht + combi 2 mm hard, voorzien van luchtkamer, labiaal 1mm uitblokken van hoektand tot hoektand)

Voor bovenstaande beschermers is een afdruk van de bovenkaak voldoende. Wilt u een inbeet onderkaak 
erbij? Gelieve een afdruk van de onderkaak te maken. Meerprijs zie opties.

Professionele beschermer uitgewisseld gebit  ! 87,50
(3 mm zacht + 2 mm zacht + 3 mm zacht, onder en boven afdruk)

Basis kleuren
1  Goud 7  Groen 13  Turquoise 
2  Zilver 8  Paars 14  Bordeauxrood
3  Oranje 9  Geel 15  Neon groen 
4  Rood 10  Roze 16  Neon rood
5  Wit 11  Lichtblauw 17  Neon geel 
6  Blauw 12  Zwart 18  Transparant 
Alle typen gebitsbeschermers zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in de basiskleuren.

Kleuren gemengd
Twee kleuren  ! 10,00

Drie kleuren  ! 15,00

Vier kleuren  ! 20,00

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

Opties
Inbeet onderkaak  ! 10,00

Helmstrip  ! 10,00

Uitsparing mondstuk snorkel  ! 10,00

Logo  !   5,00

Geprinte modellen per kaak  ! 13,55

Glitters  ! 5,00

 Goud  Zilver

 Groen  Blauw

 Rood  Disco
Kies een basiskleur en vervolgens de kleur glitters.

Fantasy  ! 10,00

 Boys (mix van nr.12, 11, 1 en 14)

 Sun (mix van nr. 3, 9 en 7)

 Girls (mix van nr. 2, 10, 13 en 8)

 Neon (mix van nr. 15, 16 en 17)

 Holland (mix van nr. 4, 5 en 6)

Pimpen  ! 10,00

Zoentjes Vlinders

Duimpjes Smileys

Hockeysticks Telefoontjes

Dracula Hockeyballen

Zonnetjes Hartjes

Bokshandschoenen OSU!

Kickboks icon 1 Rugby scrum

Kickboks icon 2 Rugby icon

Tekst in front Rugby ballen

Rugby duikend icon

Bokshandschoenen hangend
Kies een basiskleur en vervolgens de pimpoptie.

Kleurenmix  ! 20,00

 Camouflage  Zebra

 Lava  Goldflakes

 Tie-dye  Silverflakes

 Rainbow  Camouflagestrip

 Confetti  Lavastrip

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


