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Wij geloven in goede, betaalbare 
tandheelkundige zorg voor iedereen!

PRODUCTINFORMATIE 
VOOR PATIËNTEN

www.protilab.com  Klantenservice NL: 0800-0525 BE: 0800-11248/   
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GOEDE, BETROUWBARE & 
BETAALBARE TANDHEELKUNDIGE ZORG

Iedere patiënt heeft unieke gebitskenmerken, individuele 
wensen en een persoonlijk financiële situatie waar uw 
tandarts de behandeling op aanpast. Uw tandarts streeft 
naar de best mogelijke tandheelkundige zorg en wij 
ondersteunen uw tandarts graag met  goede, betrouwbare 
en betaalbare tandtechnische producten.

De Protilab Group is een groot, gerenommeerd Europees 
tandtechnisch laboratorium. In samenwerking met onze ISO-
gecertificeerde internationale partnerlaboratoria, streven 
wij naar een constante hoge kwaliteit zodat wij onze 7000 
klanten zeer tevreden kunnen houden.
Wij combineren ons kennis van de Europese tandheelkunde, 
jarenlange tandtechnische ervaring met de mogelijkheden 
die de globaliserende markt ons biedt. Met als resultaat dat 
wij onze producten voor een zeer redelijke prijs kunnen 
aanbieden. Kwaliteit staat uiteraard voorop, vandaar dat 
al onze producten worden vervaardigd met behulp van 
de nieuwste technologieën, uitsluitend CE-gecertificeerde 
materialen van gerenommeerde leveranciers en bieden wij 

een garantie tot 5 jaar.

Ons doel is om de beste kwalitatieve tandheelkundige 
producten voor iedereen beschikbaar te maken voor 
een eerlijke en betaalbare prijs.
Dus ook voor U!

Thorsten Kammer, algemeen directeur van Protilab 
Nederland en Duitsland
Thorsten Kammer, algemeen directeur van Protilab 
Nederland en Duitsland
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VASTE VOORZIENINGEN KROON-EN BRUGWERK

Volledig Zirkonium Kroon

Dit de sterks te kroon. Het spaan dert niet af 
in te gen stel ling tot porselein, het ver draagt 
goed kauw- en bi jt krach ten en is mins tens 
5x ster ker dan een VMK. Omdat deze kroon 
niet trans lu cent is, is deze kroon vo oral ge-
schikt in het pos te ri eu re ge bied.

 Biocompatibel
 Perfecte pasvorm
 Natuurlijke uitstraling
 Bestand tegen bruxistische klachten
 100% metaalvrij 

Multilayer Volledig Zirkonium 
Kroon (Monolitisch)

De vol le dig zir ko ni um res tau ra ties zijn dank zij hun 
sterk te en es the tiek zeer ge schikt voor het ver-
vaar di gen van kroon-en brug werk in het pos te ri-
eu re ge bied en voor su pra struc tuur op im plan ta-
ten.

 Natuurlijke uitstraling
 Biocompatibel
 Uitstekende pasvorm
 Maximaal driedelige bruggen
  100% metaalvrij
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KROON-EN BRUGWERK

VMK (Vita Metaal Keramiek)

De VMK is nog steeds een idea le in di ca tie voor 
alle ge val len waar bij func tione le eisen pri me ren 
boven de es the ti sche eisen.

  CoCr (nikkelvrij) of edelmetaal
  Lage kosten, hoge kwaliteit
  Natuurlijke uitstraling
  Perfecte pasvorm

Volledig metalen Kroon

Vol le dig ge go ten kro nen worden ver vaar digd van 
een me taal le ge ring zoals niet-edel me taal of edel-
me taal.  Deze werkstuk ken wor den met name ver-
vaar digd in de mo laar streek.

 Lange levensduur
  CrCo legering (nikkel vrij)
  Zeer lage kosten voor CrCo
  Edelmetaal legering (goud)

VMK (Vita Metaal Keramiek) Volledig metalen Kroon
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FESTSITZENDER ZAHNERSATZKROON-EN BRUGWERK

Opgebakken Zirkonium Kroon

Deze is me taal vrij en be stand tegen kauw-
krach ten. Dank zij de on der st ruc tuur van 
mas sie ve zir ko ni um oxi de is deze zeer ge schikt 
voor en d o don tisch be han del de ele men ten. 
Dit materiaal is geschikt om con st ruc ties tot 
12-de li ge brug gen te vervaardigen in het pos-
te rio re en an te rio re ge bied.

 Biocompatibel
 Natuurlijke uitstraling
 Perfecte pasvorm
  100% metaalvrij

FESTSITZENDER ZAHNERSATZKROON-EN BRUGWERKFESTSITZENDER ZAHNERSATZKROON-EN BRUGWERKFESTSITZENDER ZAHNERSATZ

Opgebakken Zirkonium Kroon

Deze is me taal vrij en be stand tegen kauw-
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KROON-EN BRUGWERK

E-max® Kroon

E.max® kro nen zijn ge maakt van e.max® Press, 
een li thi um desi li caat, een hard por se lein en dat 
zorgt er voor dat de in he ren te kracht bij de res-
tau ra tie wordt be waard. E.max® is een door schij-
nend ma te ri aal, waar door het in de mond heel 
na tuur lijk lijkt.

  Zeer esthetische restauraties
  Biocompatibel
  Maximaal 3-delige brug
  100% metaalvrij

Vestibulaire opgebakken VMK kroon/brug

Uitermate geschikt wanneer er weinig ruimte is 
voor het vervaardigen van een geheel opgebakken 
VMK kroon/brug. Daarbij kan dit product maximale 
kauwkrachten absorberen zonder het chippen van 
porselein, waarbij de esthetiek niet in het geding komt 
en de patiënt geen metaal in het zicht heeft.

 Esthetiek wordt behouden
  Geschikt bij weinig ruimte
  Mogelijk tot en met 14 elementen
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INLAY/ONLAY

Keramische Inlay/Onlay

  Lange le vens duur
  Uit ste ken de bio com pa ti bi li teit
  Per fec te pas vorm
  Mogelijk in Zir ko ni um en e-max®

Een inlay /onlay is een duur za me ma nier om bij 
een mid del gro te tot grote ca vi teit het ele ment 
gro ten deels te be hou den, zon der het na tuur lij ke 
ele ment ver der te be scha di gen.

Metalen Inlay-Onlay

 Lange le vens duur
  Mogelijk in Goud & CrCo
  Per fec te pas vorm

INLAY/ONLAY
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FESTSITZENDER ZAHNERSATZEASYFIT® - FACINGS

Flinterdunne easyfit® e.max® facings

Ideaal om kleine imperfecties te camoufleren, zoals verkleuringen, 
kleine tandafwijkingen/schade. Behoud  grotendeels de gezonde, 
natuurlijke elementen.

  Ultradun (tot 0,3mm)
  Perfecte pasvorm
  Extreem slijtvast
  Korte behandeltijd

FESTSITZENDER ZAHNERSATZEASYFITFESTSITZENDER ZAHNERSATZEASYFITFESTSITZENDER ZAHNERSATZ®FESTSITZENDER ZAHNERSATZ®FESTSITZENDER ZAHNERSATZ - FACINGSFESTSITZENDER ZAHNERSATZ - FACINGSFESTSITZENDER ZAHNERSATZ
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IMPLANTATEN

Implantaten op kroon-en brugwerk

Im plan taat kro nen komen het meest in de buurt van het 
na tu ur li jke gebit. Naastgelegen elementen worden niet 
beschadigd om als pijler voor de traditionele brug te 
dienen.
Wij vervaardigen ver schro efde en ge ce men te er de 
implantaatkronen van alle mogelijke materialen.

   Natuurgetrouw resultaat
 Sterk en duurzaam
 Zeer functioneel

IMPLANTATEN
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IMPLANTAATONDERDELEN

Al onze im plan taa ton der de len wor den gel e verd 
door too na an ge ven de fa bri kan ten (o.a Cam log, 
Strau mann, Dent s ply).
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Op implantaat gedragen prothese

Dankzij de plaatsing van het het implantaat blijft de 
botmassa en daarmee de contour van het tandvlees 
behouden. Hierdoor zal ook op termijn de op implantaat 
gedragen prothese er natuurlijk uit blijven zien.

  Zeer esthetische oplossing
  Comfort gecombineerd met zekerheid
  Zeer functioneel
  Sterk en duurzaam

GEDEELTELIJK UITNEEMBARE PROTHESE

Op implantaat gedragen prothese
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PARTIËLE PROTHESEUITNEEMBARE PROTHESEUITNEEMBARE PROTHESE

Kunststof partiële prothese

Deze gedeeltelijke prothese is gemaakt van 
een tandvleeskleurige kunsthars, waarin de 
elementen zijn verankerd. Deze prothese wordt 
gedragen op het slijmvlies van de mond, indien 
nodig met houvast aan de natuurlijke elementen 
door klemmen

  Goedkope tijdelijke oplossing
  Metalen klemmen
  Functioneel anatomisch gebruik 

Proti-Flex prothese

Bij allergie en als tijdelijke voorziening is dit 
de meest comfortabele oplossing. Het Valplast 
kunststof is sterk, duurzaam en flexibel, de 
klemmen worden in tandvleeskleur vervaardigd.

  Bijna onbreekbaar
  Zeer goede retentie en stabiliteit
  Natuurlijke uitstraling 
  Mogelijk als spinnenkop
  Goede pasvorm
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PARTIËLE PROTHESE

Frame Prothese

De frame pro the se is een een vou di ge, func tione le en 
re la tief go ed ko pe oplos sing bij ver lo ren tan den en/of 
kiezen. De me ta len an kers wor den naar de vorm van 
de ele men ten ont wor pen waar door vo ed sel zich min-
der mak ke li jk vasthecht, de kans op be scha di ging van 
de na tu ur li jke ele men ten is mi ni maal en er is min der 
kans op ir ri ta tie.

  Zeer goede pasnauwkeurigheid en stabiliteit
  Mogelijkheid tot uitbreiden 
  Divers design mogelijk
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VOLLEDIGE PROTHESE

Volledige prothese

Wanneer alle elementen verloren zijn 
gegaan is een volledige prothese één van de 
mogelijkheden ter vervanging . De prothese ligt  
"los" op de kaak, door het speeksellaagje tussen 
het tandvlees en het kunststof zuigt (retentie) het 
kunstgebit zich toch vast in de mond.

  Herstel van de kauwfunctie
  Mooie esthetiek

Volledige prothese
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VOLLEDIGE PROTHESE

Kunstgebit op implantaten- Klikgebit

Een klikgebit zit dankzij de verankering op implantaten 
stevig vast, het eten, lachen en praten voelt een stuk 
prettiger. Drukplekjes komen zelden voor en het kaakbot 
slinkt niet. 

 Ideaal bij intensief gebruik
     Behoud van het kaakbot
  Zeer goede kauwfunctie
  Natuurlijke uitstraling

Kunstgebit op implantaten- Klikgebit
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DIVERSENDIVERSEN

Telescoop prothese

Een telescoopprothese benadert een vaste voorziening 
qua comfort. Er is veel meer retentie en stabiliteit en het 
kauwvermogen is signi ficant beter dan bij een normaal frame. Het 
esthetisch gezien vele malen mooier, omdat er geen zichtbare 
ankers nodig zijn.

  Zeer goede retentie en stabiliteit
  Beter kauwvermogen
  Zeer esthetisch 
  Voelt meer ‘eigen’
 Gemakkelijk te reinigen
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COMBINATIE-WERKSTUKKEN 

Combinatie-werkstukken

In sommige situaties lukt het niet om door middel 
van een aantal bruggen een volledig herstel van het 
kauwvermogen te realiseren. Een combinatiewerkstuk 
kan dan een oplossing zijn.

 Eenvoudig te reinigen
     Esthetisch 
  Mogelijkheid tot uitbreiding

Combinatie-werkstukken
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ANTI-SNURKBEUGEL

Anti-snurkbeugel

Te weinig ruimte achter in de keel kan de oorzaak zijn 
van overmatig snurken. De tong zakt naar achteren 
tijdens de slaap en daardoor wordt de ademhaling 
bemoeilijkt. Bij sommige mensen veroorzaakt dit 
slaapapneu. Een antisnurkbeugel houdt de onderkaak 
naar voren tijdens de slaap, zodat er meer ruimte 
overblijft in de keel waardoor het snurken stopt.

  Flexibel materiaal
  Bescherming tegen gevolgen van bruxisme
  Geen ademhalingsproblemen
  Helpt kaakspieren te ontspannen
  Evenwichtige spierspanning
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SPORT-GEBITSBESCHERMER

Sport-gebitsbeschermer

Sport gebitsbeschermers bieden de beste bescherming voor het 
gebit bij het sporten. Daarbij is een prettig draagcomfort, een goede 
ademhaling, mogelijkheid tot praten ook zeer belangrijk.

 Bescherming bij contactsport
     Goede pasvorm
  Goede retentie
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LEPELS

Bleeklepels

De meest gebruikte manier om tanden te bleken 
is met behulp van een bleeklepel en bleekgel.

  Goede pasvorm
  Makkelijk in gebruik & onderhoud
 Goede retentie

Occlusale splint

De exact op maat ver vaar dig de kunst stof splint 
be schermt het gebit tegen slij ta ge welke wordt ver-
oor zaakt door knar sen en klem men. De splint kan 
worden vervaardigd in zacht, hard of hard/zacht 
materiaal.

  Bescherming tegen gevolgen van bruxisme
  Goede pasvorm
  Makkelijk in gebruik & onderhoud
  Goede retentie

Occlusale splint
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DIGITALE SCANS
Digitalisering bij de tandarts biedt patiënt veel voordelen

1

 "Gipshappen" niet meer nodig.
  Geen kokhalsneigingen.
  Duidelijke patiëntenvoorlichting met behulp van de direct zichtbare resultaten via het scherm.
 Snellere levertijd van tandtechnische producten.

DE VOORDELEN VAN CAD/CAM - 
COMPUTERONDERSTEUNDE PRODUCTIE

2

  Dit computerprogramma toont 3D-aangepaste afbeeldingen van tanden en tandvlees, waardoor 
de tandrestauratie nauwkeurig, met functionele en esthetische kenmerken wordt vervaardigd.

  De technologie is zo nauwkeurig dat tandheelkundige restauraties gemaakt door CAD / CAM vaak 
beter passen dan die met de hand gemaakt in een tandtechnisch laboratorium.

 CAD / CAM-restauraties zijn beter passend, duurzamer en zien er natuurlijker uit (veelkleurig en  
      doorschijnend, vergelijkbaar met natuurlijke tanden).

PROTILAB’S DIGITALE WORKFLOW : VAN UW TANDARTS NAAR ONS 
TANDTECHNISCH LABORATORIUM
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BESPREEK MET UW TANDARTS UW WENSEN!

Als patiënt mag u de beste tandheelkundige zorg van uw tandarts verwachten. Uw 
tandarts zal een individueel behandelplan voor u opstellen aan de hand van uw unieke 
gebitskenmerken, uw specifieke wensen en uw persoonlijk budget. Wij ondersteunen uw 
tandarts graag met  betrouwbare tandtechnische producten van uitstekende kwaliteit voor een 
zeer redelijke prijs! 

Mocht uw tandarts nog niet met ons samenwerken, beveel ons aan en profiteer van een extra 
korting op onze tandtechnische producten.

Wij geloven dat de beste tandheelkundige zorg voor iedereen  betaalbaar moet zijn. Ook voor u!
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WIJ GELOVEN DAT DE BESTE TANDHEELKUNDIGE ZORG VOOR IEDEREEN  
BETAALBAAR MOET ZIJN. OOK VOOR U!BETAALBAAR MOET ZIJN. OOK VOOR U!

www.protilab.com  Klantenservice NL: 0800-0525 BE: 0800-11248/   


