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Inleiding: 3-lijnen concept

4

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 workflows en services
met hoog opgeleide medewerkers.
Be the reason someone smiles today!

Bovenstaande visie sluit naadloos aan op het 3-lijnen concept van Excent Tandtechniek.
Binnen het 3-lijnen concept bieden wij namelijk een tandtechnische oplossing voor elke
indicatie, voor iedere patiënt met hun verschillende wensen en budgetten. Zo kunt u de
indicatie stellen voor een werkstuk binnen onze Excellent-, Classic- of Selectlijn.
In deze tarievenlijst ziet u overzichtelijk welke producten leverbaar zijn binnen welke lijn,
duidelijk en helder.

Excent Excellent

Excent Classic

Excent Select

Hightech esthetische hoogtepunten

Zoals u van ons gewend bent

Tandtechniek voor iedereen

Hightech esthetische tandheelkunde en

De Excent Classiclijn biedt de basis voor

Om tandtechnische restauraties voor

tandtechniek zijn volledig geïntegreerd.

goede kwaliteit tandtechniek: de beste

iedereen mogelijk te maken, is er deze

U werkt met onze tandtechnici volgens

materialen voor een gunstige prijs, zoals

Excent Selectlijn. Een combinatie van

de nieuwste technieken en met de

u van ons gewend bent.

tandtechniek uit ons partnerlaboratorium

beste materialen om de hoogst haalbare

in Azië met een zeer scherpe prijsstelling.

esthetiek en service te bieden.

0182 693 355
Alle levertijden zijn exclusief ophaal- en bezorgdag. Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu Prijswijzigingen voorbehouden.

Kroon- & brugwerk

Tarieven 2022

Keramiek op keramische onderstructuur

Classic dagen Select dagen

Zirkon® kroon/brugdeel

€ 299

Keramiek op FullZir /GlassZir kroon/brugdeel

€ 299

Keramiek op GlassCeram® kroon

€ 299

Zirkon® etsbrug 1 dummy inclusief vleugels

€ 434

®

®

5

€ 219
8

€ 219
€ 219

10

€ 378

Monolitisch
FullZir® kroon/brugdeel inspired by
Eric van der Winden

€ 229

FullZir® kroon/brugdeel individual colored

€ 209

10
€ 145

FullZir kroon/brugdeel multi colored

€ 189

GlassZir® front kroon/front brugdeel

€ 229

GlassCeram kroon (E.max)

€ 235

€ 191

Keramische partiële omslijping (facing)

€ 287

€ 220

®

®

€ 109
8

€ 159

10

VOORKOM
KERAMIEKCHIPPING
KIES VOOR GLASSZIR®
• Sterk
• Esthetisch
• Geen chipping

Keramiek op metaallegering
Metaal keramiek kroon/brugdeel onedel

€ 277

Metaal keramiek kroon/brugdeel exclusief goudlegering

€ 277

8

€ 163
€ 163

• Palatinaal dun
10

• Antagonist vriendelijk door
perfecte oppervlakte structuur

Voor legeringen wordt de dagprijs doorberekend.

Volledig metaallegering
Opbouw indirect/wortelkap exclusief goudlegering
exclusief attachement

€ 110

5

€ 64

Kroon/inlay/onlay exclusief goudlegering

€ 193

8

€ 163

10

Kunststof
Kunststof noodkroon CAD/CAM 1e deel

€ 88

Kunststof noodkroon CAD/CAM 2e deel of meer

€ 40

8

€ 51

Composiet
Composiet CAD/CAM inlay/onlay/kroon

€ 163

8

Alle werkstukken zijn inclusief modellen en articulator.
Exclusief eventuele data analyse voor intra-orale scanners.

Voorbeeld attachements
per stuk

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.

Classic

CEKA

€ 67

Preciball

€ 76
WERKPROCES
FULLZIR ® & GLASSZIR ® KROON

WERKPROCES FULLZIR ® KROON
INSPIRED BY ERIC VAN DER WINDEN

BEKIJKEN

BEKIJKEN
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Kroon- & brugwerk modelloos
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Monolitisch keramiek modelloos

Classic dagen Select dagen

FullZir® kroon individual colored

€ 199

FullZir kroon multi colored

€ 169

GlassZir® kroon

€ 219

GlassCeram® kroon

€ 225

®

6

€ 135
8

€ 99
€ 149

10

€ 181

Kunststof
Kunststof noodkroon CAD/CAM 1e deel

€ 68

Kunststof noodkroon CAD/CAM 2e deel of meer

€ 40

8

Exclusief eventuele data analyse voor intra-orale scanners.

Digitale CAD/CAM-workflow
Excent Tandtechniek laat u innoveren en ondersteunt u daar graag bij. Wanneer
u besluit te willen werken met een intra-orale scanner, kunt u bij ons terecht
voor een scanner die het best in uw praktijk past.

EXCENT TANDTECHNIEK
ONTVANGT EN VERWERKT
AL UW DIGITALE DATA
Voor welke intra-orale scanner u ook kiest,
Excent Tandtechniek ontvangt en verwerkt al
uw digitale data.
Heeft u een intra-orale scanner en wilt u een
connectie leggen met ons Scan & Design
Centrum, of wilt u onafhankelijk advies over
de aanschaf of lease van een intra-orale
scanner? Mail dan naar info@excent.eu
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Kroon- & brugwerk implantologie
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Verschroefd / gecementeerd

Keramiek op keramische onderstructuur
Occlusaal verschroefd met Tibase

De prijs voor implantaat kroon- &
Classic

Zirkon® kroon Excent* (alternatief)

€ 611

Zirkon® kroon Straumann (origineel)

€ 655

Zirkon® kroon Nobel Biocare (origineel)

€ 659

dagen

Select

dagen

€ 395
10

€ 457

15

€ 448

onderdelen:
• Kroon- of brugdeel
Zie pagina 6 voor de afzondelijke prijzen voor de
kronen en bruggen. De Select FullZir® implantaat
kroon heeft een basistarief van €168,-.

Monolitische keramiek
Occlusaal verschroefd met Tibase
FullZir® kroon individual colored Excent* (alternatief)

brugwerk is opgebouwd uit de volgende

• Verwerken implantaat onderdeel per
€ 521

FullZir® kroon individual colored Straumann (origineel) € 575

implantaat

€ 360
10

FullZir® kroon individual colored Nobel Biocare (origineel) € 569

€ 422

15

€ 413

• Implantaat onderdelen
• Eventuele extra’s
Alle werkstukken zijn inclusief:

Keramiek op keramische onderstructuur
i.c.m. Titanium CAD/CAM abutment

• modellen

Zirkon® kroon Excent* (alternatief)

€ 711

Zirkon® kroon Straumann (origineel)

€ 726

Zirkon® kroon Atlantis (origineel)

€ 759

• articulator

€ 468
10

€ 518

15

€ 551

• ontwerpen
• scannen
• bewerken abutment
• verkleven en positieslot

Monolitische keramiek
i.c.m. Titanium CAD/CAM abutment
FullZir® kroon individual colored Excent* (alternatief)

€ 621

FullZir® kroon individual colored Straumann (origineel) € 636
FullZir® kroon individual colored Atlantis (origineel)

Exclusief:

€ 433
10

€ 669

€ 483
€ 516

15

• individuele lepel
• (bruikleen) afdrukhulpdeel en model
analoog
• data analyse voor intra-oraal scan

Eventuele extra’s
Schoorsteen of individuele lepel

€ 49,80

Model voor individuele lepel

€ 14,60

Bruikleen afdrukhulpdeel

€ 30,00

Bruikleen modelanaloog

€ 25,00

Soft-tissue model voor Select i.v.m. origineel
onderdeel

€ 68,30

3

Aangezien de prijzen van implantaat onderdelen verschillen per
implantaatsysteem, kunt u het beste een offerte aanvragen bij uw Excent
laboratorium. Voor de meest voorkomende implantaat werkstukken zijn dit de
richtprijzen per systeem.

• Select soft tissue model

Originele en *) Excent alternatieve confectie
abutments: alle gangbare merken.
*) Excent CAD/CAM Abutments
Classic: Verkrijgbaar voor de volgende implantaat
systemen:
Avinent CC, Avinent, Thommen Medical, Camlog,
BTI, Tekka, Nobel Biocare, Straumann, Astra Tech,
BioHorizons, Biomet 3i, Dentsply, Zimmer, Keystone/
Lifecore, Simpler, Bego, Mis;
Select: Verkrijgbaar voor de volgende implantaat
systemen Osstem, Dentium, Megagen, Dio, Astra
OsseoSpeed, Straumann ITI, Dentsply, Biomet 3I,
Nobel Biocare, Zimmer, Camlog.

WERKPROCES
ZIRKON IMPLANTAAT KROON
BEKIJKEN
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Kroon- & brugwerk Excent Excellent
Excellent Kroon- en Brugwerk

Excellent
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Levertijd

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

Excellent Zirkon® kroon/brugdeel

€ 467

in overleg

Excellent pers kroon/brugdeel

€ 467

in overleg

Excellent keramische partiële omslijping

€ 467

in overleg

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

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

€ 179

in overleg

Tryneers per kaak

€ 209

in overleg

Wax up per kaak

€ 239

in overleg

Extra’s
Proefwasmodellatie 1e element

€ 58,00

Proefwasmodellatie vervolg element

€ 34,00

Tandvleesporselein

€ 81,50

Schouderporselein

€ 38,50

Excellent Prothese conventioneel
Volledige prothese methode C luxe uitvoering

€ 849

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)

€ 68

Individuele modellatie

€ 43

Kleur/model variatie front elementen

€ 21

Excellent Prothese FlitZ®
Volledige prothese met Candulor NFC elementen

€ 847

in overleg

Volledige prothese TLD met opgebakken elementen

€ 3129

in overleg

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

0182 693 355
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Prothese
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Reparaties

Classic dagen

Reparatie prothese breuk

€ 69

Reparatie prothese element vastzetten/vernieuwen

€ 64

Reparatie element uitbreiden

€ 82

Toeslag extra tand/kies/anker

€ 20

Rebasing prothese/partieel/frame

€ 99

Select

dagen

1

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

Partiële prothese
Partiële noodprothese 1 element

€ 158

Partiële prothese 1-4 elementen

€ 279

€ 205

Partiële prothese 5-13 elementen

€ 399

€ 249

Flexibele partiële prothese 1-4 elementen

€ 199

Flexibele partiële prothese 5-13 elementen

€ 239

Prothese conventioneel of geprint

Classic
Basis
Conventioneel Conventioneel

3 fases FlitZ®
basis geprint

3D-GEPRINTE INDIVIDUELE
LEPELS & BEETPLATEN
Uw Excent Laboratorium levert vanaf heden
individuele lepels en beetplaten, vervaardigd
op basis van 3D-printing. Wij zijn continu
bezig met het ontwikkelen en introduceren
van nieuwe 3D geprinte producten.

Levertijden conventionele prothese

dagen

Individuele lepel

3

Volledige boven en onder prothese

€ 749

€ 699

€ 650

Beetplaat

3

Volledige boven of onder prothese

€ 399

€ 375

€ 350

Passen

3

€ 225

Afmaken

3

€ 355

€ 300

Select elke fase

10

€ 759

€ 625

Reserve boven of onder prothese
Noodprothese boven of onder
(immediaat) exclusief individuele lepel
Volledige boven en onder prothese
(immediaat)

€ 815

Levertijden FlitZ® prothese

Volledige boven prothese (immediaat)

€ 445

€ 388

€ 325

Digitale goedkeuring

Volledige onder prothese (immediaat)

€ 445

€ 388

€ 325

Afmaken

dagen

3
6

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.

FLITZ® PROTHESE
Digitaal. Sterk. Perfect passend.
De digitale 3-D geprinte FlitZ®-prothese kent
meerdere uitvoeringen, zo bestaat er voor iedere
patiënt een passende digitale prothese. Binnen 2/3
fases wordt de FlitZ®-prothese volledig vergoed
door de VGZ. Neem voor meer informatie over
de diversiteit aan uitvoeringen contact op met uw
Excent-contactpersoon (pagina 21).

WERKPROCES
EXCENT PROTHESE
BEKIJKEN

WERKPROCES
EXCENT PARTIËLE PROTHESE
BEKIJKEN

EXCENT ADVIES PROTHESE
De volledige prothese wordt standaard
vervaardigd met luxe elementen: Candulor
TCR voor een estethisch optimaal resultaat.

WERKPROCES
EXCENT FRAME PROTHESE
BEKIJKEN
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Extra’s

Classic

dagen

Gipsmodel

€ 14,60

1

Individuele lepel

3

Individuele lepel

€ 49,90

3

Beetplaat

3

Toeslag weekblijvende basis

€ 137,00

1

Passen met frame structuur

7

Monomeervrije kunststof (bijvoorbeeld Luxene)

€ 159,00

1

Afmaken

3

Select elke fase

10

Volle palatumplaat - gegoten palatumplaat in
CrCoMo

€ 255,00

Draad- steekanker

€ 19,00

Immediaat per element

€

Frame prothese

Select

dagen

3

Levertijden frame prothese

12
dagen

9,00
Classic

dagen

Reparatie frame eenvoudig

€ 165,00

2

Reparatie frame uitgebreid

€ 237,00

3

Select

dagen

DE COMFORTABELE SPLINT
VAN EXCENT

Eenvoudig is maximaal 1 gegoten klammer of extensie.

Frame prothese 1-4 elementen

€ 585,00

€ 309,00

Modelloos leverbaar

Frame prothese 5-13 elementen

€ 665,00

€ 359,00

Biocompatibel
Snel reproduceerbaar

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

Voorspelbare retentie

Esthetisch frame anker (dentine kleurig)

€ 59,00

1

Optimale occlusie / geleiding

Gegoten intra frame

€ 150,00

6

Taakdelegatie
Minder remakes en minder stoeltijd

Splint

Classic

Geprint

Select

ClearSplint® ‘Carbon DLS™ technology’

-

€ 159

-

WhiteSplint

-

€ 159

-

®

Transparante splint met knopankers (max. 4 klammers)

€ 209

-

-

Classic

Geprint

Select

Philips Zoom! Thuisbleekset (inclusief 2 bleektrays)

€ 99*

-

-

Bleeklepel

€ 63

-

-

Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat)

€ 63

-

-

Inclusief modellen en articulator.

Diverse applicaties

Inclusief model.
*) Exclusief BTW

WERKPROCES
PHILIPS ZOOM! BLEEKLEPELS

WERKPROCES
EXCENT WHITESPLINT®

BEKIJKEN

BEKIJKEN
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Steg op implantaten
Steg op 2 implantaten
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Classic
Basis
Conventioneel Conventioneel

13

3 fases FlitZ®
basis geprint

Volledige boven en onder prothese

€ 1859

€ 1809

€ 1760

Volledige boven of onder prothese

€ 1509

€ 1485

€ 1460

Steg op 4 implantaten
Volledige boven en onder prothese

€ 2942

€ 2892

€ 2843

Volledige boven of onder prothese

€ 2592

€ 2568

€ 2543

Toeslag extenties steg inclusief ruiter/
verwerken p/st.

€

Rebasing/omzetten prothese met
2 implantaten exclusief steg

€ 237

Rebasing/omzetten prothese met
4 implantaten exclusief steg

€ 336

78

STEGPROTHESE

De steggen zijn gebaseerd op titanium CAD/CAM steggen met schroef. Exclusief afdruk hulpdeel.

Drukknoppen op 2 implantaten
(exclusief drukknoppen/locator)

Classic

Basis

FlitZ® Basis

Levertijden

dagen

Geprint

Individuele lepel

3

Volledige boven en onder prothese

€ 1082

€ 1032

€ 983

Beetplaat

3

Volledige boven of onder prothese

€ 732

€ 708

€ 683

Passen implantaatprothese

6

Afmaken

3

Select elke fase

10

Conventioneel Conventioneel

Drukknoppen op 4 implantaten
(exclusief drukknoppen/locator)
Volledige boven en onder prothese

€ 1339

€ 1289

€ 1240

Volledige boven of onder prothese

€ 989

€ 965

€ 940

Toeslag extenties steg inclusief ruiter/
verwerken p/st.

€

Rebasing/omzetten prothese met
2 implantaten exclusief steg

€ 237

Rebasing/omzetten prothese met
4 implantaten exclusief steg

€ 336

78

De steggen zijn gebaseerd op titanium CAD/CAM steggen met schroef. Exclusief afdruk hulpdeel.

Voorbeeld drukknoppen per stuk inclusief matrix
NobRpl 31909 Ball abutment titanium NP 2 mm
Astra 8117 Locator D3.5/4.0 3,0 mm
Ankylos 1730 Locator op CX 3 mm
Straumann 048.439 knopanker abutment

0182 693 355
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Orthodontie
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Ortho modellen

Classic

Werkmodel in occlusie per stuk

€

9,00

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

€ 16,10

Studiemodel, Luxe, gezeept per stuk

€ 18,50

dagen

2

Select

€

6,10

€ 11,30

€

7,70

€ 13,30

€

8,90

6

14

dagen

10

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

€ 36,70

Headgear/face bow

€ 28,40

Nance/opbeet/Tonghek vaste apparatuur

€ 36,50

NUMMER 1 IN DENTALE
3D-PRINTING TECHNOLOGIE

Nance op 2 banden gesoldeerd
Hyrax/RPE gelaserd exclusief banden

€ 99,60

Hyrax/RPE gelaserd exclusief fixatiekappen

€ 99,60
€ 11,90

Eerste molaarband met str.wire tube

€ 24,30

Palatinaal-linguaal slot

€

Nekband inclusief modules

€ 26,00

Functionele apparatuur (exclusief modellen)

10

€ 104,40

10

5

Hyrax op 2 banden gesoldeerd
Fixatiekap per stuk

€ 69,00

Centraal in Nederland staat de vestiging van
Excent Digital. Hier vertegenwoordigd een
team van CAD medewerkers en 3D-print
specialisten alle kennis op dentaal gebied
voor onze lokale laboratoria en klanten. .
Benieuwd wat Excent Digital voor u kan
betekenen? Neem dan contact op met
uw Excent-contactpersoon voor meer
informatie (pagina 21).

9,10

Orthodontie

Activator monoblok

€ 113,90

€ 90,30

Activator half open

€ 130,40

€ 90,30

Bionator POS exclusief schroef

€ 123,20

van Beek, EVAA

€ 108,30

Tappliance, Ducovator, LRM, ASSH

€ 157,90

€ 117,50

Twin Block

€ 166,70

€ 117,50

Activator geheel open

€ 145,00

€ 102,20

€ 90,30
5

€ 90,30

10

Plaat apparatuur (exclusief modellen)
Basisplaat

€ 68,50

Basisplaat inclusief 2 verankeringen en labiaal boog

€ 52,60

Draaddelen per stuk

€

Gecompliceerde labiaalboog

€ 15,70

Opbeet proaal/lateraal per stuk

€

Expansieschroef

€ 11,60

Waaierschroef tweedelig

€ 30,50

Bertonie/speciaalschroef

€ 41,40

Customizing Brackets (exclusief modellen)
Customizing Brackets per stuk
Diverse conventionele en selfligating brackets op
voorraad

5,50
6,90

Classic

€

4

dagen

€

4,00

€

5,40

€

5,40

Select

10

dagen

5,60
p.o.a.

10

0182 693 355
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Orthodontie
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CC retainers (exclusief modellen)
Ortho CC retainer inclusief fixatiemal

Classic

dagen

Select

dagen

€ 43,60

2

€ 34,40

10

€ 36,90

10

€ 39,40

10

15

Thermoform apparatuur (exclusief modellen)
Clearoverlay hard/zacht 1 - 2 - 3 mm

€ 54,00

Clearoverlay combi

€ 63,60

Bright Retainer compleet

€ 52,10

Clearoverlay .035 inclusief res.retainer

€ 54,60

Bleeksjabloon/lepel

€ 54,00

5

G2 Retainer

€ 59,20

2

Splint (damon)

€ 103,00

5

Zendura® Clearretainer

€ 45,50

2

2

Speciale vaste apparatuur (exclusief modellen)

DIGITAL INDIRECT BONDING
Excellente plaatsing & maximale efficiëntie
met Excent Digital Indirect Bonding
Via een gedigitaliseerd proces zorgt Excent
Ortho Bosboom voor kortere afspraken en
minder rebonds. Digitale plaatsing betekent
maximale klinische efficiëntie dankzij de
excellente bracketpositionering.

Forces veren (per stuk)

€ 101,10

Uw voordelen:

Clark transforce

€ 141,40

Advansync

€ 194,10

Uitermate precieze plaatsing dankzij
3D-technologie

Nitanium Rotator

€ 68,20

Nitanium Expander

€ 96,10

Comfort voor de patiënt dankzij de bonding tray

Distalizer Leone/Distal-Jet AO (per stuk)

€ 61,90

Herpositionering (bijna) niet meer nodig

5

Neemt u voor meer informatie over Digital
Indirect Bonding contact op met uw
Excent-contactpersoon (pagina 21).

Diagnostiek (exclusief modellen)
Digitale modellen per paar

€ 28,20

Modelanalyse

€ 47,30

Tracing schedelprofiel foto

€ 54,40

Theramon Chip inclusief inbouwen

€ 67,00

Aanzienlijk kortere stoeltijd

5

MRA
Panthera D-SAD

(5 jaar garantie)

€ 495,00

ProSomnus (IA) Series A

(5 jaar garantie)

€ 495,00

ProSomnus (CA) LP

(5 jaar garantie)

€ 495,00

Easy Comfort snurkbeugel (5 jaar garantie)

€ 495,00

Easy Comfort snurkbeugel (1 jaar garantie)

€ 250,00

15

Inclusief werkmodellen en articulator.

MRA EASY COMFORT
De oplossing bij snurkproblemen. Dit is een
op maat vervaardigde beugel, die tijdens
de slaap in de mond gedragen wordt. De
MRA Easy Comfort houdt de onderkaak naar
voren en zo de luchtweg open.
Ons digitale MRA assortiment biedt u:
Meer comfort dan ooit! Keuze uit een breed
digitaal assortiment.
Een individueel aangemeten MRA met
diverse mogelijkheden tot personalisering.
MRA’s vervaardigd volgens de nieuwste
technieken en materialen.
Neem dan contact op met uw
Excent-contactpersoon (pagina 21).

0182 693 355
Alle levertijden zijn exclusief ophaal- en bezorgdag. Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu Prijswijzigingen voorbehouden.
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AirSmile® AirSmile® AirSmile® AirSmile® AirSmile®
Esthetics Easy
One
Light
Complete

Tarief behandeling

€ 375,00

€ 750,00

€ 675,00

€ 1200,00

€ 1600,00

Gemiddelde duur
behandeling

3 mnd.

4 mnd.

12 mnd.

12 mnd.

20 mnd.

Aantal tandbogen

1

2

1

2

2

Maximum aantal
aligners

t/m 5

t/m 8x2

16

16x2

geen
maximum

1

1

1

1

3

Refinements
Garantie
Eindretainer

3 mnd.

4 mnd.

12 mnd.

12 mnd.

18 mnd.

exclusief

inclusief

inclusief

inclusief

inclusief

Extra refinement na
garantieperiode

€ 250,00
(incl. AirCheck en 15 aligners)

Extra AirCheck

€ 120,00

Root control AirCheck

€ 120,00

Extra aligner

€ 25,00

Extra eindretainer

€ 45,00

Onzichtbaar de tanden recht? Dat kan met
Excent AirSmile!
Regelmatig zijn mensen ontevreden over de
stand van hun tanden. Naast de bekende
slotjesbeugel is er nu een beugel die
uitneembaar en nagenoeg onzichtbaar is.
Ideaal voor iedereen die liever een beugel uit
het zicht heeft!
Neemt u voor meer informatie over AirSmile
contact op met uw Excent-contactpersoon
(pagina 21).

AirSmile Portal
Alle informatie en data op één plek, zelf
controle over het uploaden van data
en altijd inzicht in de orderstatus van je
casussen. Door de kennis en ervaring
die we bij AirSmile de afgelopen 5 jaar

AirSmile -Complete

hebben opgedaan, lanceren we een

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

vernieuwde versie van onze aligners én

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

een nieuwe online portal.

®

®

een diepe en open beet.
De snelheid waarmee het ‘Treatment

AirSmile -Light

Plan’ (digitale set-up) met 5 werkdagen

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

klaar staat in de Portal waarvan u zelf

Indien er meer aligners nodig blijken, gaat de patiënt direct over op een Complete

een melding krijgt om deze te bekijken

behandeling. Een Light-behandeling is geschikt voor correctie van crowding en spacing

en eventueel een aanpassing kunt

zonder aanpassing van malocclusie.

aanvragen.

®

AirSmile®-One
Een AirSmile®-One-behandeling is geschikt voor correctie van extreme crowding/
spacing en verbetering van een diepe en open beet. Indien er elastiek tractie nodig
is dan wordt het behandeltype automatisch een tweebogen-AirSmile®-Complete.
Een AirSmile®-One behandeling van 16 aligners kan worden uitgebreid tot maximaal
30 aligners. De meerprijs is € 25,00 per extra stap.

AirSmile®-Easy & AirSmile®-Esthetics

Let op!
Indien de juiste gegevens zijn aangeleverd
ontvangt u het Treatment Plan binnen
5 werkdagen. Wanneer de gegevens niet
compleet zijn zal deze in `new case’ blijven staan.
Aanleveren bij een nieuwe case:
• Profiel- en mondfoto’s
• Behandelwensen (in het engels)
• Scans (bij het opsturen van afdrukken worden
de scans door Team AirSmile bijgevoegd)
• OPT (gewenst)

Met AirSmile®-Easy en AirSmile®-Esthetics (voor kleine behandelingen) is uw patiënt
met maximaal 5 of 8 aligners per tandboog al binnen 10 - 16 weken klaar. AirSmile®Easy en AirSmile®-Esthetics zijn ook uitstekend toe te passen ter voorbereiding op
kronen en facings in de frontelementen.

www.airsmile.eu

0182 693 355
Alle levertijden zijn exclusief ophaal- en bezorgdag. Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu Prijswijzigingen voorbehouden.
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Gebitsbeschermers

Geschikt voor

Junior standaard beschermer

melkgebit ± 5-7 jaar

€ 50,00

wisselgebit ± 7-12 jaar / beugel

€ 77,50

uitgewisseld gebit

€ 77,50

(3 mm zacht + 2 mm zacht)

Luxe beschermer

Basis

(3 mm zacht + 3 mm zacht)

Luxe beschermer senior

(3 mm zacht + 4 mm zacht, labiaal 1 mm uitblokken van hoektand tot hoektand)

Beschermer harde buitenkant

uitgewisseld gebit

€ 80,00

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

2 kleuren

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

€ 92,50

(3 mm zacht + 2 mm zacht + 3 mm zacht, onder en boven afdruk)

3 kleuren

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

4 kleuren

Alle typen gebitsbeschermers zijn verkrijgbaar zonder meerprijs in de basiskleuren.

Kleuren gemengd

Kleurenmix

€ 20,00

Twee kleuren

€ 10,00

Camouflage

Zebra

Drie kleuren

€ 15,00

Lava

Goldflakes

Vier kleuren

€ 20,00

Tie-dye

Silverflakes

Rainbow

Camouflagestrip

Confetti

Lavastrip

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

Pimpen

€ 12,50

Club logo

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

Zoentjes

Vlinders

Duimpjes

Smileys

Hockeysticks

Telefoontjes

Boys

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

Dracula

Hockeyballen

Sun

(mix van nr. 3, 9 en 7)

Zonnetjes

Hartjes

Girls

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

Bokshandschoenen

OSU!

Neon

(mix van nr. 15, 16 en 17)

Kickboks icon 1

Rugby scrum

Kickboks icon 2

Rugby icon

Holland (mix van nr. 4, 5 en 6)
(mix van nr. 5 en 13)
Sky

Tekst in front

Rugby ballen

Tiger

(mix van nr. 3 en 12)

Sea

(mix van nr. 5, 6 en 11)

Fantasy

Rugby duikend icon

€ 12,50

Glitters

Pimpen

Bokshandschoenen hangend
Kies een basiskleur en vervolgens de pimpoptie.

Glitters

Kleurenmix

€ 5,00

Opties
Inbeet onderkaak

€ 10,00

Helmstrip

€ 10,00
€ 10,00

Goud

Zilver

Uitsparing mondstuk snorkel

Groen

Blauw

Logo

€ 5,00

Rood

Disco

Geprinte modellen per kaak

€ 13,55

Kies een basiskleur en vervolgens de kleur glitters.

Fantasy

Prijzen zijn inclusief modellen.

Alle levertijden zijn exclusief ophaal- en bezorgdag. Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu Prijswijzigingen voorbehouden.

