
We Make Teeth Kvalitetssäkrad enligt Läkemedelsverkets föreskrifter

Pris
Krona i metalkeramik (ytmålning ingår)
Fullkrona, inlägg och onlay i metall
Bro i metalkeramik (ytmålning ingår), pris per stöd och pontic
Innerhätta, konus och teleskopkrona
Ytterkrona till innerhätta, konus och teleskopkrona
Pelare i metall oavsett framställningsteknik 
Tvådelad pelare 
Temporärbro pris per stöd och pontic
Tillägg för skulderporslin
Urtagskrona 
Etsbro 
Digital studiemodell

Full Monolitisk Zirkonium En skikt 
Full Monolitisk Translucens zikonium
E-Max krona /inlägg/Bro led Exkl. 99 kr tillägg per led

Helprots En käke 
Partialprotes oskeletterad 1-3 tänder inklusive klamrar
Partialprotes oskeletterad 4 - 8 Tänder
Partialprotes oskletterad 8 eller fler tänder
Partialprotes skeletterad 1-3 tänder inklusive klamrar
Partialprotes skeletterad 4 eller fler tänder inklusive klamrar

Flexibel part protes 1–3 tänder
Flexibel part protes 4 eller fler tänder

Enkel lagning utan modell
Komplicerad lagning med modell
Tillsättning av bockad klammer
Rebasering partialprotes
Rebasering helprotes
Förstärkning per protes
3D-printad modell

Fast protetik 
Metallbundet 

Keramisk 

Avtagbar Protetik 

Krona, skalfasader, inlägg, onlay i monolitisk keram
målningsteknik
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We Make Teeth Kvalitetssäkrad enligt Läkemedelsverkets föreskrifter

Pris
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i MK
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i monolitisk keram med titanbas 
Brostöd skruvretinerat/cementerad i MK
Hängande led i MK
Brostöd skruvretinerat/cementerad i monolitisk keram med titanbas
Bro helkäke i metall med porslin/komposit upp till 4 fixturer
Tillägg för extra fixtur vid val av åtgärd ovan
Bro helkäke i metall med proteständer upp till 4 fixturer
Tillägg för extra fixtur vid val av åtgärd ovan
Individuell distans

Retentionsplatta
Klammerplåt inklusive klamrar och fjädrar
Essix - retainer
Clear aligner för tandreglering, pris per skena max 10 skenor 
Clear aligner för tandreglering, pris per skena 10-20 skenor
Clear aligner för tandreglering, pris per skena >20 skenor
3D-printad modell

Bettskena på bettfysiologisk indikation; hård
Bettskena på bettfysiologisk indikation; hård med mjuk insida
Bettskena på bettfysiologisk indikation; hård med mjuk insida medklammer
Mjukskena 
Profylaxskena
Apnéskena
Mock-up en hel käke
Diagnostisk uppvaxning 1-3 tänder i en käke
Diagnostisk uppvaxning 4-6 tänder i en käke
Diagnostisk uppvaxning 7-14 tänder i en käke
Skena för framställning av temporär ersättning

Samtliga arbetsmoment och material för att tillverka en protes inkluderas i priset:
förankringselement, modeller, sked, bitschablon, tanduppsättning, 

mellanliggande provningar, pressning och puts, Kostnad för ädelmetaller och Plasttänder inkluderas EJ i 
priset.     Pris Co-Cr 99kr    Tänder: 55kr    3D printad modell 150kr

Fraktkostnader för express tjänster tillkommer med 250kr/paket. Detta gäller för de paket som skickas 
utanför Stockholm.

Garanti 5 år för fast Protetik och 1 år för avtagbar protetik

Implantat

Ortodenti

Övrigt

Priserna är Exkl Implantat komponenter
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