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Fast tandstödd protetik

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
F1 Krona i metall med/utan fasad Krona i metall med yta av porslin plast eller komposit fullt färdig inkl. allt 

material, oädel metall/legering som krävs för att färdigställa produkten. 
Kronan kan vara försedd med metallkant eller kant täckt av 
fasadmaterial.

1 675 Ädelmetallkostnad

F2 Hängande led i metall med/utan 
fasad 

Hängande led i metall med yta av porslin plast eller komposit fullt färdig 
inkl. allt material, oädel metall/legering som krävs för att färdigställa 
produkten.

1 500 Ädelmetallkostnad

F3 Helkeramisk 
krona/skalfasad/skalkrona 
(fältspat, pressteknik och 
monolitisk Zirkonia)

Skalfasad/skalkrona helt i keramiskt material, fullt färdig inkl.allt material 
som krävs för att färdigställa produkten. Grundprodukten avser en krona 
framställd med press,bränn eller frästeknik. Monlitisk Zirkonia (HT+)

1 590

F4 Hängande led i keramik (keram i 
press eller frästeknik och 
monolitisk Zirkonia)

Hängande led helt i keramiskt material, fullt färdig inkl.allt material som 
krävs för att färdigställa produkten. Grundprodukten avser ett hängande 
led i metallfritt material (keram i press, bränn eller frästeknik) Monolitisk 
Zirkonia (HT+)

1 450

F5 Helkeramisk krona (kärnförstärkt 
tex Zirkonia)

Kärnförstärkt krona helt i keramiskt material framställd med frästeknik, 
fullt färdig. Kärna skall inkluderas i priset.

1 790

F6 Högestetisk krona Krona med kärna av keramiskt material eller metall, där ytporslin (tex 
dentin, transculens, insical o opalacense) är påbränt i flera lager. Kan 
enbart debiteras om högestetisk krona har beställts och avser kronterapi i 
estetisk zon. Monlolitisk Zirkonia (HT+) med catback eller 
ultrahögtranslucent Zirkonia flerskitad eller E-Max.

2 400

F7 Hängande led i keramik 
(kärnförstärkt tex Zirkonia)

Kärnförstärkt hängande led helt i keramiskt material framställd med 
frästeknik, fullt färdig. Kärna skall inkluderas i priset.

1 450

F8 Långtidstemporär krona/broled, 
per led

Temporärt broled i plast eller komposit, fullt färdigt. Metall/Zirkonium 
förstärkt akryl.

390

F9 Semipermanent krona/broled, per 
led

Temporärt broled i plast eller komposit med metallförstärkning, fullt 
färdigt inkl. allt material som krävs för att färdigställa produkten. PMMA

890

F10 Gjuten pelare/Rothätta Pelare med eller utan kappa eller rothätta i gjutmetall, fullt färdig inkl. allt 
material, oädel metall/legering, ev. prefabricerade stift som krävs för att 
färdigställa produkten.

900

F11 Emaljretinerad konstruktion, metall 
eller keramik

Stöd för emaljretienerad konstruktion i metall eller keramik 690

F12 Tillägg för urtag på krona/stöd Tillägg för urtag på krona som stöd för partialprotesklammer. Åtgärden 
inkluderar även en korrekt utformning av förningsplan och prominens. 
Framställning av urtaget inkluderar samtliga moment för färdigställande 
av åtgärden.

290

Avtagbar protetik

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
A17 Temporär partialprotes 1-3 tänder 

inkl. bockade klamrar, enkel 
framställning

Partialprotes, för temporät bruk, i akrylat med 1-3 st. prefabricerade 
tänder och ospecificerat antal bockade klamrar i oädel legering. 
Inkluderar samtliga moment och material för framställning. 

1 400

A18 Temporär partialprotes 4 eller fler 
tänder inkl. bockade klamrar, enkel 
framställning

Partialprotes, för temporärt bruk, i akrylat med 4 eller fler prefabricerade 
tänder och ospecificerat antal bockade klamrar i oädel legering. 
Inkluderar samtliga moment och material för framställning.

2 200

A19 Partialprotes inkl. Co-Cr skelett Partialprotes, för permanent bruk, i akrylat med metallskelett och 
ospecificerat antal prefabricerade tänder och ospecificerat antal gjutna 
och/eller bockade klamrar i ädel/oädel legering. Inkluderar samtliga 
moment och material för framställning av färdig produkt.

4 800 Ädelmetallkostnad

A20 Partialprotes inkl. Titanskelett Partialprotes, för permanent bruk, i akrylat med metallskelett och 
ospecificerat antal prefabricerade tänder och ospecificerat antal gjutna 
och/eller bockade klamrar i ädel/oädel legering. Inkluderar samtliga 
moment och material för framställning av färdig produkt.

5 400 Ädelmetallkostnad

A21 Komplicerad partialprotes, 
alveolarbarkonstruktion eller 
protes med stöd av urtagkronor 
eller attachments

Komplicerad partialprotes i akrylat med metallskelett och ospecificerat 
antal prefabricerade tänder och till typ och antal ospecificerade 
förankringselement. Inkluderar samtliga moment och material för 
framställning av färdig produkt. 

5 600 Ädelmetallkostnad 
Attachments

A22 Helprotes en käke ök eller uk Helprotes, för permanent bruk, i en käke inkl. ospecificerat antal 
prefabricerade tänder och id-märkning. Inkluderar samtliga moment och 
allt material för framställning av färdig produkt. Eventuell inslipning på lab 
ingår.

3 750

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. Debitering av ädelmetaller regleras i avtalet.

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. 

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.
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A23 Myodynamisk helprotes en käke ök 
eller uk

Helprotes, för permanent bruk, i en käke inkl. ospecificerat antal 
prefabricerade tänder och id-märkning, utförd enligt myodynamisk teknik. 
Inkluderar samtliga moment och allt material för framställning av färdig 
produkt. Eventuell inslipning på lab ingår.

4 200

A24 Helprotes med gomplatta i metall 
eller annan metallförstärkning

Helprotes, för permanent bruk, i en käke inkl. ospecificerat antal 
prefabricerade tänder och id-märkning, med gomplatta i metall. Inkluderar 
samtliga moment och allt material för framställning av färdig produkt. 
Eventuell inslipning på lab ingår.

4 400

A25 Enkel proteslagning, som ej kräver 
modell

Lagning av protes som inte kräver att modell framställs. T.ex. tillsättning 
av enstaka tand, fixering av spricka, reparation av frakturerad kant eller 
segment som kan fixeras till protesbasen.

550

A26 Rebasering och/eller komplicerad 
lagning som kräver modell

Permanent rebasering med akrylat och/eller komplicerad lagning som 
kräver att modell framställs. Åtgärden inkluderar samtliga moment och 
allt material som krävs för färdigställande.

850

Implantat protetik

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
IP31 Individuell distans-industriellt 

framställd keram ( ej prefabricerad)
Individuellt anpassad distans helt i keramiskt material oavsett 
framställningsteknik. Distansen kan vara industriellt fräst eller preparerad 
på laboratoriet. Ingen skillnad görs om distansen är CAD framställd eller 
om den vaxas och dubbelscannas. Samtliga moment och allt material för 
att färdigställa produkten skall vara inkluderat.

2 600

IP32 Individuell distans-industriellt 
framställd i metall ( ej 
prefabricerad)

Individuellt anpassad distans helt i titan oavsett framställningsteknik. 
Distansen kan vara industriellt fräst eller preparerad på laboratoriet. Ingen 
skillnad görs om distansen är CAD framställd eller om den vaxas och 
dubbelscannas. Samtliga moment och allt material för att färdigställa 
produkten skall vara inkluderat.

1 950

IP33 Singelkrona (cementerad) i 
keramik eller metallkeramik, per 
fixtur

Krona i keramik eller metallkeramik på implantat med yta av porslin fullt 
färdig inkl. allt material, oädel metall/legering som krävs för att färdigställa 
produkten. Åtgärden avser krona på distansnivå oavsett 
implantatsysytem.

1 900 Ädelmetallkostnad

IP34 Singelkrona (skruvretinerad) i 
keramik eller metallkeramik, per 
fixtur

Krona i keramik eller metallkeramik på implantat med yta av porslin fullt 
färdig inkl. allt material, oädel metall/legering som krävs för att färdigställa 
produkten. Åtgärden avser krona på fixturnivå oavsett implantatsysytem.

3 400 Ädelmetallkostnad

IP35a Delimplantat i keramik, per fixtur Krona i keramik fullt färdig inkl. allt material som krävs för att färdigställa 
produkten oavsett framställningsteknik. Åtgärden avser krona på distans 
eller fixturnivå oavsett implantatsysytem.

2 600

IP35b Delimplantat i metallkeramik, per 
fixtur

Krona i metallkeramik fullt färdig inkl. allt material som krävs för att 
färdigställa produkten oavsett framställningsteknik. Åtgärden avser krona 
på distans eller fixturnivå oavsett implantatsysytem.

2 800

IP36 Hängande led vid delimplantat i 
keramik eller metallkeramik, per 
hängande led.

Hängande led  i keramik eller metallkeramik fullt färdigt inkl. allt material 
som krävs för att färdigställa produkten oavsett framställningsteknik. 

1 400

IP37 Implantatstödd bro på fixtur 
och/eller distansnivå, hel käke ≤ 4 
fixturer, metallskelett och 
prefabricerade proteständer. Total 
tandlöshet

Implantatstödd bro, helkäke i metall, ök eller uk på fixtur och/eller 
distansnivå klädd med prefabricerade proteständer/akryl. Åtgärden avser 
komplett produkt inkl. allt material, som krävs för att färdigställa 
produkten oavsett implantatsystem med undantag för angivna tillägg. 
Total tandlöshet

20 400 Ädelmetallkostnad

IP38 Implantatstödd bro på fixtur 
och/eller distansnivå, hel käke > 4 
fixturer, metallskelett och 
prefabricerade proteständer. Total 
tandlöshet

Implantatstödd bro, helkäke i metall, ök eller uk på fixtur och/eller 
distansnivå klädd med prefabricerade proteständer/akryl. Åtgärden avser 
komplett produkt inkl. allt material, som krävs för att färdigställa 
produkten oavsett implantatsystem med undantag för angivna tillägg. 
Total tandlöshet

22 200 Ädelmetallkostnad

IP39 Tillägg metallkeramik vid 
implantatstödd bro helkäke. Total 
tandlöshet

I åtgärden ingår porslinspåbränning på samtliga tänder ingående i den 
implantatstödda helkäksbron. Total tandlöshet

3 000

IP40 Tillägg för vinklade skruvkanaler, 
per kanal.

Åtgärden avser tillägg där implantatstödd bro framställs med vinklade 
skruvkanaler. Åtgärden avser bro på fixtur och/eller distansnivå oavsett 
implantatsystem.

450

IP41 Reparation/utbyte av akryldel KBF 
bro, per tand

Åtgärden inkluderar alla moment och allt material, som åtgår för att 
tillsätta och reparera enstaka tand eller små defekter i akryldelen på 
implantatstödd bro oavsett fabrikat eller metod.

550

IP42 Reparation/utbyte av akryldel KBF 
bro, hel käke

Åtgärden inkluderar alla moment och allt material, som åtgår för att byta 
ut akryldelen på implantatstödd bro oavsett fabrikat eller metod. Åtgärden 
inkluderar även ev bettomställning och provning i vax.

3 750 Replika

IP43 Reparation/utbyte av akryldel KBF 
bro,samt komplettering med 
påbitningsytor i metall, KBF bro, 
hel käke.

Åtgärden inkluderar alla moment och allt material, som åtgår för att byta 
ut akryldelen på implantatstödd bro oavsett fabrikat eller metod. Åtgärden 
inkluderar även ev bettomställning och provning i vax. Åtgärden avser 
även framställning och fastsättning av påbitningsytor i metall till befintligt 
broskellett.

5 450 Replika 
Ädelmetallkostnad

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. Ingående implantatkomponenter ska vara i orginal. 
Debitering av ädelmetaller regleras i avtalet.
Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.
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Ortodonti

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg

Plåtar

O48 Hawley plåt Hawley plåt med 2 Adamsklamrar och facialslinga 1 475

Retainer för bonding

O49a Essix retainer Essix retainer. Vacumpressad, enkel. 700
049b Essix retainer Essix retainer. Vacumpressad, dubbel. 1 500
O50 Bondad retainer Bondad retainer, twistad för tråd för bonding varje tand, 

ex. 13-23 respektive 33-43.
450

Aktivatorer

O51 Andresen aktivator Andresen aktivator med facialslinga, inklusive inslipning. 1 500
O52 EOD aktivator med facialslinga Aktivator med inbyggt EOD, med facialslinga. Inklusive inslipning. 1 900

Tillägg aktivatorer

O53 Skruv / coffinfjäder Skruv / coffinfjäder i aktivatorerna. 215 Kostnad för skruv

Klammerplåt

O54
Klammerplåt med bitplan/bitvallar

Klammerplåt med basplatta och 2 Adamsklamrar. 1 450

O55
Klammerplåt utan bitplan/bitvallar

Klammerplåt med basplatta och 2 Adamsklamrar. 1 200

Tillägg klammerplåt

O56 Tillägg Skruv Avser teleskopskruv i klammerplåt 215 Kostnad för skruv
O57 Tillägg Facialslinga Avser facialslnga i klammerplåt 300
O58 Tillägg Retraktorslinga Avser retraktorslinga i klammerplåt 700
O59 Tillägg Adamsklammer Extra adamsklammrar, 2st 215
O60 Tillägg Z-fjäder Avser Z fjäder i klammerplåt 215

Linguala bågar

O61a Lödd lingualbåge Lödd lingualbåge, en lödning eller svetsning ingår 785
061b Lödd lingualbåge Lödd lingualbåge, två lödningar eller svetsningar ingår 1 510
O62 Avtagbar Quad-Helix Avtagbar Quad-Helix, inklusive lås på 6-or eller motsvarande. 1 150
O63 Goshgarianbar Goshgarianbar, inklusive lås på 6-or eller motsvarande. 1 150
O64 Lödd transpalatinal bar Lödd transpalatinal bar. 785
O65 Fast påbitningsplan Fast påbitningsplan, bitplan, lödd lingualbåge, eller lås 6-or, inklusive 

ocklusalt stöd.
1 365

Övrigt

O66 Suturvidgare på band Suturvidgningsskruv lödd till band. 1 470 Kostnad för skruv

Bettfysiologi

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
B71 Bettskena i hård akrylat Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. Åtgärden inkluderar 

även inslipning i artikulator enl.index.
1 350

B72 Bettskena i hård akrylat med mjuk 
insida

Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. Åtgärden inkluderar 
även inslipning i artikulator enl.index.

1 400

B73 Bettskena i hård akrylat med gom Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. Åtgärden inkluderar 
även inslipning i artikulator enl.index.

1 590

B74 Shoreplåt i varmpolymeriserad 
akrylat

Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. Åtgärden inkluderar 
även inslipning i artikulator enl.index. Inkl.4 st klammrar.

1 790

B75 Mjukplastskena Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. 575

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. 

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. 

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.
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Apné

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
AP80 Monoblockskena, mjuk Elastomerskena. Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. 

Åtgärden inkluderar även inslipning i artikulator enl.index.
2 700

AP81 Monoblockskena, hård Elstomerskena. Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. 
Åtgärden inkluderar även inslipning i artikulator enl.index.

3 000

Övrigt - Idrottsskydd

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
I105 Idrottsskydd, dubbelt (godkänt av 

försäkringsbolag)
Åtgärden inkluderar även enkel inslipning. Åtgärden inkluderar alla 
moment och allt material. Levereras med intyg

1 200

I106 Idrottsskydd, treskikts (godkänt av 
försäkringsbolag)

Åtgärden inkluderar även enkel inslipning. Åtgärden inkluderar alla 
moment och allt material Levereras med intyg.

1 400

Övrigt - Lokala åtgärder

Åtgärd Produkt Beskrivning Pris Tillägg
Ö002 Studiemodeller Printade studiemodeller för analys 320
Ö004 Arbetsmodell / Duplikatmodell Modell utöver de som ingår i arbetet 150
Ö120 Enkel studiemodell Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. 160
Ö121 Parslipad studiemodell för analys, 

inklusive märkning
Åtgärden inkluderar alla moment och allt material. 320

Ö122 Inslagning i artikulator Åtgärden avser studiemodellers inslagning i artikulator och inkluderar alla 
moment och allt material.

290

Ö123 Färgtagning Åtgärden avser färgtagning på behandlingsrum alternativt på laboratoriet 200

Ö124 Inslipning aktivator Preliminär inslipning av aktivator enligt instruktion 350
Ö125 TryIn TryIn som del i en behandling som slutförs av laboratoriet, per led 60
Ö126 TryIn TryIn där resterande del av behandlingen utförs av annat lab., per led 100
Ö127 Timtid 725

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. 

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. Debitering av ädelmetaller regleras i avtalet.

Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
leveranstiderna kan godkännas först efter överenskommesle med beställande tandläkare.

I priserna ska samtliga moment och allt material som krävs för att färdigställa produkterna ingå oavsett fabrikat eller framställningssätt förutom 
angivna undantag. Inga extra kostnader för framställning av digitala modeller får debiteras. 
Leveranstid avser tid (angivet i antal arbetsdagar) på laboratoriet. Tid för transport kan tillkomma med 2 dagar per riktning. Undantag från 
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