Prisaftale pr. 1/1 2019

Eksempler på sammensætninger
Samlet pris

Reparation af hel- og delproteser i akryl
med tænder knækket af
Honorar for behandling , reparationsmodel,
polymerisering/reparation, tænder, pr. bukket
bøjle, påsætning af bøjle

Kr. 1.377,-

Samlet pris

Reparation af proteser med støbt stel
p.g.a. knækket bøjle
Honorar for behandling , reparationsmodel,
polymerisering/reparation, bukket bøjle,
påsætning af bøjle

Kr. 1.822,-

Samlet pris

Reparation af proteser med støbt stel
som ikke er udvidelse
Honorar for behandling , reparationsmodel,
polymerisering/reparation, inklusiv en tand.
Tillæg pr. yderligere leveret tænder, 140 kr. pr.
tand

Udvidelse af eksisterende delprotese med
støbt stel
Honorar for behandling , reparationsmodel,
udvidelse af protese,
polymerisering/reparation, inklusiv en tand.
Tillæg pr. yderligere leveret tænder 140 kr. pr.
tand.

Kr. 1.377,-

Samlet pris
Kr. 1.377,-

Kr.

Bemærkninger

T-bøjle/ enkelt bøjle støbt
Anker bøjle støbt

761
947

Skal oplyses hvis
påkrævet

Elektrosvejsning af
barre/retentions reservedel

771

Skal oplyses hvis
påkrævet

Tillæg

Ydelse

Kr.

Klinisk undersøgelse inkl. henvisning

259

Kontrolundersøgelser, årligt eftersyn

228

Korrektion og oppolering

481

Delprotese inkl. bøjler

5.757

Stålunitorprotese (monteret)

8.180

Hel overkæbeprotese eller hel underkæbeprotese

5.389

Helprotesesæt

9.686

Tillæg ved patologiske forandringer mv. (hel/del proteser)

1.818

Duplikering pr. protese

2.487

Rebasering pr. protese

1.784

Midlertidig rebasering pr. protese

410

Nødbehandling – honorar for behandling

652

Immidiattillæg pr. protesedel

2.009

Blødtblivende basis pr. protesedel

1.037

Udebesøg – tillæg for behandling uden for klinik pr. besøg

444

Montering af matriser/patricer

1.615

Flexproteser provisorisk

2.590

Provisorisk akryl protese (smileprotese)

1.600

Flexbøjler pr. stk.

466

Klinisk undersøgelse
omfatter optagelse af anamnese med fokus på
kæbeledssymptomer, funktion af aftagelige proteser, medicin
af betydning for sekretion og slimhindernes tilstand samt
tidligere behandlinger. Objektiv undersøgelse af ansigtets
symmetri og defigurationer, furer, radial-rynker og rhagader.
Prolabiets udstrækning og læbeprofil vurderes. Bidhøjde og
kæberelationer vurderes og initial undersøgelse af kæbeled/
tyggemuskulatur mhp. henvisning til tandlæge. Proteseunderlagets udstrækning, konsistens og sundhed samt
svampeinfektion, salivens mængde og viskositet. Proteser
vurderes mht. okklusion, artikulation, retention, stabilitet,
ekstension og kosmetiske forhold. Vurdering af
behandlingsbehov,prognose og lægning af behandlingsplan.
Journalisering efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Fremstilling af ny protese
Ved delproteser forudsættes forudgående behandling af
resttandsæt med udslibninger til støtter etc. som jf. lovgivning
foretages af tandlæge. Honorar ikke indeholdt. Aftryk: Ved
helproteser/delproteser ophængt på resttandsæt forudsættes
anvendt primær- og sekundær aftryk. Ved delproteser,
mukosalt understøttede, anvendes primæraftryk.
Registrering
Forudsat sammenbidsregistrering og tandopstilling i middelværd i artikulator/okkludator. Fortands-opstilling på
enkeltproteser foretages under sammenbidsregistreringen.
Helsæt forudsætter tandopstillingsprøve. Protesetænder er
inkluderet.
Efterbehandling
Nødvendige korrektioner er inkl. i prisen. Protetiske
behandlinger forudsætter følgende konsultationer:
Helproteser: Primær aftryk, sekundær aftryk, registrering (evt.
tandopstilling), tand-opstilling (kontrol), aflevering, nødvendige
korrektioner.
Delproteser med støbt stel (unitorer): Samme som helproteser
inkl. stelprøve.

Delproteser, mukosalt understøttede: Aftryk, registrering,
aflevering, nødvendige korrektioner.
Proteseudvidelse: Aftryk, aflevering, nødvendige korrektioner.
Rebasering og duplikering:
Rebasering er en mindre korrektion af protesebasis. Duplikering
er en permanent udskiftning af hele protesebasis. Protesebasis
udføres med hårdt akryl. Ændringer af bidhøjden er inkl. i
duplikering. Duplikering med permanent blødtblivende materiale
udløser ekstrahonorar. Rebasering/ duplikering forudsætter
følgende konsultationer: Aftryk, aflevering, nødvendige
korrektioner.
Midlertidig rebasering er ikke permanent korrektion af
protesebasis med et blødtblivende materiale placeret på
eksisterende protesebasis. Ydelsen anvendes ved
immediatprotesebehandling, proteseudvidelser, behandling af
protsesstomatitis samt i diagnostisk øjemed.
Blødtblivende basis er en tillægsydelse til nyfremstilling af en
protese eller rebasering/duplikering af eksisterende protese og
omfatter permanent blødtblivende materiale på protesebasis i
underkæben.
Kontrolundersøgelse
kan ikke anvendes ifm. nyfremstilling, reparation/udvidelse,
rebasering /duplikering af proteser og kan max. anvendes 1 gang
årligt Foretages hvert 3. år og inkl. vurdering af protesefunktion
samt tilstand af proteseunderlag, tyggemuskler og kæbeled.
Tillæg ved patologiske forandringer
Behandling uden for normalområde pga. psykiske/somatiske
lidelser, orale dyskinesier, facialisparese, senilitet eller
anatomiske/fysiologiske/funktionelle forhold som stærk
resorption, fibrøs degeneration af proteseunderlaget, vanskelige
sagittale/transversale relationer, makroglossi etc. Behandlingen
skal kræve særlig udformet aftryksskeer eller være mere
krævende end standardproteser.

Helprotese kan max udløse 2 tillæg
Helsæt kan max udløse 3 tillæg

