MARKETINGONDERSTEUNING
Tandtechnische demonstratiemodellen
• Hoogwaardige kwaliteit
• Diverse indicaties
• Scherp geprijsd

TANDTECHNISCHE DEMONSTRATIEMODELLEN

Eigenschappen en indicaties
Veel patiënten kunnen zich moeilijk een
beeld vormen hoe een toekomstige tandheelkundige voorziening oogt en voelt.
Demonstratiemodellen, voorzien van tandtechnische werkstukken, zijn een onmisbaar
onderdeel bij het visualiseren van de diverse
behandelopties bij de patiëntenvoorlichting.
Om u hierbij te helpen heeft Elysee Dental
van vijf vaak voorkomende behandelingen
een zogenaamd demo-model gemaakt.

€199,- (excl. btw)

€399,- (excl. btw)

Uitvoering

Metaalvrij kroon- & brugwerk (#2):

Implantaatgedragen brug (#4):

Het model is vervaardigd uit nagenoeg

Uitgevoerd met een driedelige (11-13)

Uitgevoerd als CAD/CAM gefreesde

onbreekbare, ivoorkleurige kunsthars.

volkeramische, met porselein opgebak-

titanium mesostructuur op pijlerelementen

De tandtechnische werkstukken zijn realis-

ken Forma® zirconiumdioxidebrug. In het

in de regio 13, 23, 16 en 26.

tisch en van hoge kwaliteit. De modellen zijn

tweede kwadrant (24-26) is een Forma®

De m
 esostructuur is afgewerkt met kunst-

los, maar ook als set verkrijgbaar voor een

MonoZir® brug uit monolithisch zirconium

hars prothese-elementen en roze kunsthars.

uiterst aantrekkelijke prijs.

dioxide geplaatst.

€ 225,- (excl. btw)
Implantaatgedragen kronen (#1):

€ 269,- (excl. btw)

€ 60,- (excl. btw)

Implantaatgedragen overkappingsprothese (#3):

Frameprothese (#5):

Uitgevoerd, met ter plaatse van de 21,
een individueel vervaardigd hybride-abut-

Uitgevoerd met een Forma® CAD/CAM-

tievelijk op de 34, 44 en 47. De schakel

ment (op een Ti-Base verlijmde zirconium

gefreesde steg op implantaatniveau,

vervanging is alleen in metaal (chroom

dioxide abutment) voorzien van een e.max

voorzien van extensies. De binnenzijde van

kobalt) uitgevoerd. Het vrij-eindigend deel is

(LiS2)-kroon. Ter plaatse van de 26 is een

de overkappingsprothese is voorzien van

voorzien van kunsthars prothese-elementen

titanium Forma® CAD/CAM abutment

Pallax ruiters.

en roze kunsthars.

Kennedy klasse II, met drie ankers, respec-

geplaatst, voorzien van een metaalporselein
kroon.

Als setprijs:

€ 999,(excl. btw)
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Modellen 1 t/m 5,
normale prijs: €1.152,-

