
خانه کارگرآزاد کلینیکعنوان خدمتردیف

440,000400,000ویزیت1

330,000300,000پانسمان ساده2

350,000320,000گرافی3

1,860,0001,670,000كودك-پروفيالكسی4

1,800,0001,620,000كاربرد موضعی وارنيش فلوراید5

1,760,0001,580,000كاربرد موضعی فلوراید به جز  وارنيش6

1,200,0001,080,000دستورات بهداشت دهان7

2,190,0001,970,000به ازاء هر دندان فيشورسيلنت (Sealant)-سيالنت8

3,090,0002,780,000(PRR)دندان دائمی -در یک بيمار با خطر متوسط تا باالی پوسيدگی -ترميم رزینی پيشگيری4

2,530,0002,280,000به ازا هر دندان-ترميم یا تعمير سيالنت موجود روی دندان5

7,770,0006,990,000یک طرفه-فضا نگهدار ثابت5

9,510,0008,560,000فضا نگهدار ثابت، دو طرفه، ماكسيالری5

9,510,0008,560,000فضا نگهدار ثابت، دو طرفه، مندیبوالر5

8,130,0007,320,000یک طرفه-فضا نگهدار متحرك5

8,900,0008,010,000دو طرفه، ماكسيالری-فضا نگهدار متحرك5

8,900,0008,010,000دو طرفه، مندیبوالر-فضا نگهدار متحرك5

9,470,0008,520,000، ثابت، یکطرفهDistal shoeفضا نگه دار 5

2,430,0002,190,000یک سطحی دندان های شيری یا دائمی-آمالگام6

 درصد تخفیف10تعرفه بخش عمومی با 1400سال - تعرفه های آزاد و خانه کارگر دندانپزشکی محتشم 



3,080,0002,770,000دو سطحی دندان های شيری یا دائمی-آمالگام7

3,910,0003,520,000سه سطحی دندان های شيری یا دائمی-آمالگام8

4,440,0004,000,000چهار سطحی یا بيشتر دندان های شيری یا دائمی-آمالگام9

2,840,0002,560,000یک سطحی قدامی-كامپوزیت رزینی10

3,690,0003,320,000دو سطحی قدامی-كامپوزیت رزینی11

4,500,0004,050,000سه سطحی قدامی-كامپوزیت رزینی12

4,850,0004,370,000چهار سطحی یا بيشتر یا شامل زاویه اینسایزال قدامی-كامپوزیت رزینی13

2,840,0002,560,000یک سطحی خلفی-كامپوزیت رزینی14

3,970,0003,570,000دو سطحی خلفی-كامپوزیت رزینی15

5,030,0004,530,000سه سطحی خلفی-كامپوزیت رزینی16

6,840,0006,160,000چهار سطحی یا بيشتر خلفی-كامپوزیت رزینی17

750,000680,000پين داخل كانال18

520,000470,000پين داخل عاج19

2,000,0001,800,000فایبر پست20

16,680,00015,010,000پرسلن یا سراميک-روكش21

11,200,00010,080,000  با فلز بيس متالPFM-روكش22

11,030,0009,930,000تمام ریختگی غالباْ بيس متال-روكش23

1,930,0001,740,000سمان یا باند مجدد پست و كور ساخته شده بصورت غيرمستقيم یا پيش ساخته36

2,130,0001,920,000سمان یا باند مجدد روكش37

4,370,0003,930,000دندان شيری- پيش ساختهs.s crownروكش استينلس استيل 38

5,250,0004,730,000 ـ دندان دائمیs.s crownاستيل - روكش پيش ساخته استينلس39

4,990,0004,490,000شامل هر نوع پين در صورت نياز (core)بيلد آپ كور 40

1,720,0001,550,000به ازاء هر دندان كه اضافه بر رستوریشن اضافی41



6,750,0006,080,000(پست ریختگی)پست و كور 24

3,380,0003,040,000درآوردن پست43

7,660,0006,890,000داخل مطب-(المينيت رزینی)ونير لبيال 44

11,180,00010,060,000البراتوری-(المينيت پرسلنی)ونير لبيال 45

4,350,0003,920,000ترميم روكش، كه به دليل شکست ماده ترميم، ضرورت پيدا كرده است46

10,420,0009,380,000ترميم ونير، كه به دليل شکست ماده ترميم، ضرورت پيدا كرده است47

1,450,0001,310,000(DPC)جدا از رستوریشن نهایی -پوشش مستقيم پالپ48

1,360,0001,220,000(IDPC)جدا از رستوریشن نهایی -پوشش غير مستقيم پالپ49

25
برداشت پالپ كرونالی تر از محل اتصال عاج و سمان و -(جدا از ترميم نهایی)پالپوتومی درمانی 

كاربرد ماده درمانی
4,030,0003,630,000

4,510,0004,060,000پالپوتومی ناكامل جهت اپکسوژنزـ دندان دائمی با رشد ناقص ریشه26

27
پالپکتومی شيری )دندان قدامی، شيری جدا از ترميم نهایی -درمان پالپ یا پركردگی قابل جذب

(قدامی
3,190,0002,870,000

3,920,0003,530,000(جدا از ترميم نهایی)ـ دندان خلفی شيری (ترميم قابل جذب)درمان پالپ 28

6,590,0005,930,000دندان قدامی جدا از ترميم نهایی-درمان اندو29

7,540,0006,790,000دندان پره مولر جدا از ترميم نهایی-درمان اندو30

9,120,0008,210,000دندان مولر جدا از ترميم نهایی-درمان اندو31

4,610,0004,150,000پرفوراسيون-  ترميم داخلی ریشه در ضایعات32

7,610,0006,850,000قدامی-درمان مجدد دندانی كه قبال درمان ریشه شده33

9,030,0008,130,000پره مولر-درمان مجدد دندانی كه قبال درمان ریشه شده34

10,990,0009,890,000مولر-درمان مجدد دندانی كه قبال درمان ریشه شده35

61
ترميم كلسيفيک / بستن انتهای ریشه)كلسيفيکاسيون مجددـ جلسه اول /اپکسيفيکاسيون

(پرفوراسيونها، تحليل ریشه و غيره
5,540,0004,990,000



4,960,0004,460,000كلسيفيکاسيون مجدد ـ جایگذاری ماده درمانی موقت/ اپکسيفيکاسيون62

63
بستن انتهای -  - شامل درمان كامل ریشه)جلسه آخر - كلسيفيکاسيون مجدد / اپکسيفيکاسيون

(ترميم كلسيفيک پرفوراسيون ها، تحليل ریشه و غيره/ ریشه
6,750,0006,080,000

6,430,0005,790,000قدامی-قطع نوك ریشه یا اپيکواكتومی64

7,140,0006,430,000قطع نوك ریشه یا اپيکواكتومی پره مولر ریشه اول65

7,780,0007,000,000قطع نوك ریشه یا اپيکواكتومی مولر ریشه اول66

3,300,0002,970,000قطع نوك ریشه یا اپيکواكتومی هر ریشه اضافی67

3,650,0003,290,000به ازاء هر ریشه-جایگذاری مواد پركردگی از انتهای ریشه یا رتروگراد68

4,860,0004,370,000(آمپوتاسيون)به ازاء هر ریشه -قطع كامل ریشه69

4,940,0004,450,000(همی سکشن) دونيم سازی دندان 70

6,260,0005,630,000چهار دندان مجاور یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت-ژنژیوكتومی یا ژنژیوپالستی71

4,040,0003,640,000یک تا سه دندان هم جوار یا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت-ژنژیوكتومی یا ژنژیوپالستی72

3,170,0002,850,000به ازاء هر دندان-ژنژیوكتومی یا ژنژیوپالستی جهت دسترسی درمانگر برای انجام درمان های ترميمی73

7,410,0006,670,000چهار دندان هم جوار یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت-فلپ ژنژیوال74

6,060,0005,450,000یک تا سه دندان هم جوار یا بيشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت-فلپ ژنژیوال75

6,540,0005,890,000بافت سخت-افزایش طول تاج كلينيکی76

6,390,0005,750,000اولين موضع در كوادرانت-پيوند جایگزینی استخوان77

4,620,0004,160,000هر موضع اضافی در كوادرانت-پيوند جایگزینی استخوان78

5,120,0004,610,000كاربرد مواد بيولوژیک جهت كمک به رژنراسيون بافت نرم و استخوان79



6,740,0006,070,000غشای قابل جذب، به ازای هر موضع- رژنراسيون هدایت شده بافتی80

7,120,0006,410,000پروسه پيوند بافت نرم پایه دار81

82
زمانی كه به همراه پروسه های جراحی در همان ناحيه )دیستال، تک دندان /پروسه وج مزیال

(آناتوميکال انجام نمی شود
6,120,0005,510,000

13,360,00012,020,000اولين دندان یا موقعيت دندانی در فضای بی دندانی-پيوند آزاد بدون پایه بافت نرم83

84
هر دندان، ایمپلنت، یا فضای بی  (شامل موضع جراحی گيرنده و دهنده)پروسه پيوند بافت نرم آزاد 

دندانی اضافه در همان محل پيوند
5,450,0004,910,000

6,600,0005,940,000اسپلينت موقت ـ خارج تاجی85

4,800,0004,320,000تمام دهان پس از بررسی دهانی _جرم گيری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی36

2,400,0002,160,000جرم گيری و بروساژ یک فک37

800,000720,000بروساژ یک فک38

1,600,0001,440,000بروساژ دو فک39

20,290,00018,260,000دنچر كامل ماكسيال90

20,290,00018,260,000دنچر كامل مندیبل91

20,750,00018,680,000دنچر فوری، ماكسيال92

20,750,00018,680,000دنچر فوری، مندبيل93

10,500,0009,450,000(شامل هرگونه كالسپ  یا موارد گير، رست ها و دندانها)پروتز پارسيل  ماكسيالـ با بيس رزینی 40

10,500,0009,450,000(شامل هرگونه كالسپ یا موارد گير، رست ها و دندانها)با بيس رزینی -پروتز پارسيل  مندیبل41

42
شامل )فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بيس رزینی -پروتز پارسيل متحرك اصلی فک باال

پارسيل كرم كبالت (كالسپ، رست و دندان معمولی
36,500,00032,850,000



43
شامل )فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بيس رزینی -پروتز پارسيل متحرك اصلی فک پایين

پارسيل كرم كبالت (كالسپ، رست و دندان معمولی
36,500,00032,850,000

15,900,00014,310,000(شامل هرگونه كالسپ، رست و دندان معمولی)پروتز پارسيل متحرك قابل انعطاف ماكسيال 98

15,900,00014,310,000(شامل هر گونه كالسپ، رست و دندان های معمولی)پروتز پارسيل متحرك قابل انعطاف فک پایين 99

8,710,0007,840,000تعمير بيس شکسته پروتز كامل، مندیبل100

8,710,0007,840,000تعمير بيس شکسته پروتز كامل، ماكسيال101

4,440,0004,000,000(هر دندان)پروتز كامل-جایگزینی دندان های از دست داده یا شکسته102

7,420,0006,680,000تعمير بيس شکسته پروتز پارسيل مندیبل103

7,420,0006,680,000تعمير بيس شکسته پروتز پارسيل ماكسيال104

5,000,0004,500,000كالسپ شکسته به ازای هر دندان/تعمير یا جایگزینی مواد ریتينر105

4,770,0004,290,000به ازاء هر دندان-جایگزینی دندان های شکسته پروتز پارسيل106

8,770,0007,890,000اضافه كردن دندان به دنچر پارسيل موجود107

9,430,0008,490,000اضافه كردن كالسپ به دنچر پارسيل موجود به ازای هر دندان108

16,990,00015,290,000ری بيس دنچر كامل ماكسيال109

16,540,00014,890,000ری بيس دنچر كامل ماندیبل110

11,120,00010,010,000(داخل مطب)ری الین دنچر كامل ماكسيال 111

11,120,00010,010,000(داخل مطب)ری الین دنچر كامل مندیبل 112

10,790,0009,710,000(داخل مطب)ری الین دنچر پارسيل ماكسيال 113



10,790,0009,710,000(داخل مطب)ری الین دنچر پارسيل مندیبل 114

12,310,00011,080,000(داخل البراتوار)ری الین دنچر كامل ماكسيال 115

12,310,00011,080,000(داخل البراتوار)ری الین دنچر كامل مندیبل 116

12,310,00011,080,000(داخل البراتوار)ری الین دنچر پارسيل ماكسيال 117

12,310,00011,080,000(داخل البراتوار)ری الین دنچر پارسيل مندیبل 118

9,580,0008,620,000(ماكسيال)دنچر كامل موقت 119

9,580,0008,620,000(مندیبل)دنچر كامل موقت 120

5,840,0005,260,000استنت جراحی121

7,870,0007,080,000اسپلينت جراحی122

14,070,00012,660,000ایمپلنت اندوستئال-جایگذاری بدنه ایمپلنت با جراحی123

3,620,0003,260,000مرحله دوم جراحی ایمپلنت124

11,140,00010,030,000جایگذاری مينی ایمپلنت به روش جراحی125

semi-precision12,480,00011,230,000اباتمنت با اتصال 126

127Connecting bar14,950,00013,460,000 متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت

12,840,00011,560,000پرسلن متکی بر اباتمنت/ روكش سراميک128

12,520,00011,270,000(غالباً بيس متال) متکی بر اباتمنت PFMروكش 129

13,660,00012,290,000(فلز نابل) متکی بر اباتمنت PFMروكش 130

5,250,0004,730,000روكش موقت ایمپلنت131



6,460,0005,810,000تعمير پروتز متکی بر ایمپلنت، با گزارش132

2,920,0002,630,000سمان یا باند كردن مجدد روكش متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت133

3,100,0002,790,000سمان یا باند كردن مجدد دنچر پارسيل ثابت متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت134

7,460,0006,710,000درآوردن ایمپلنت، به همراه گزارش135

136
دبریدمان و شکل دهی استخوان در نقص فضای پيرامون یک ایمپلنت و پاكسازی سطحی ایمپلنت 

اكسپوز شده، شامل ورود با فلپ و بستن
7,150,0006,440,000

5,430,0004,890,000شامل ورود با فلپ و بستن نمی باشد _پيوند استخوان برای اصالح و ترميم نقط پيرامون ایمپلنت137

5,410,0004,870,000پيوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت138

21,780,00019,600,000ماكسيال_اباتمنت برای قوس بی دندانی كامل/دنچر متحرك حمایت شونده توسط  ایمپلنت139

21,780,00019,600,000مندیبل_اباتمنت برای قوس بی دندانی كامل/دنچر متحرك حمایت شونده توسط ایمپلنت140

32,030,00028,830,000ماكسيال_اباتمنت برای قوس بی دندانی كامل/توسط ایمپلنت-  دنچر ثابت حمایت شونده 141

32,030,00028,830,000مندیبل_اباتمنت برای قوس بی دندانی كامل/دنچر ثابت حمایت شونده  توسط ایمپلنت142

porcelain fused to predominantly base metal10,810,0009,730,000- پونتيک44

16,660,00014,990,000سراميک/پرسلن-پونتيک45

1,450,0001,310,000دندان شيری-كشيدن باقی مانده های تاجی46

1,750,0001,580,000(با الواتور خارج كردن با فورسپس)كشيدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار 47

147
درآوردن دندان رویش یافته با جراحی  كه نيازمند كنارزدن فلپ موكوپریوستئال برداشتن استخوان 

یا سکشن دندان است/و
4,520,0004,070,000

4,380,0003,940,000بافت نرم-درآوردن دندان نهفته48

5,310,0004,780,000نيمه نهفته در استخوان-درآوردن دندان نهفته49

6,200,0005,580,000كامالً نهفته در استخوان-درآوردن دندان نهفته50

7,600,0006,840,000كامالً نهفته در استخوان با پيچيدگی های غيرمعمول جراحی-درآوردن دندان نهفته51



4,530,0004,080,000(پروسه بریدن)درآوردن ریشه های دندانی باقی مانده با جراحی 52

7,580,0006,820,000بستن مجاری رابط حفره سينوسی و دهان153

6,790,0006,110,000بستن اوليه پرفوره شدن سينوس154

155
قراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و یا ثابت كردن دندان بيرون افتاده یا جابه جا شده در اثر 

تصادف
6,090,0005,480,000

5,230,0004,710,000دسترسی به یک دندان رویش نيافته با جراحی156

5,970,0005,370,000جاگذاری وسيله برای تسهيل رویش دندان نهفته157

4,460,0004,010,000بافت سخت استخوان یا دندان-بيوپسی انسيژنال از بافت دهان158

3,700,0003,330,000بافت نرم-بيوپسی انسيژنال از بافت دهان159

15,270,00013,740,000برداشت استخوان برای استفاده در درمان پيوند اتوژن160

5,090,0004,580,000چهار دندان یا فضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر كوادرانت-آلوئولوپالستی همراه با كشيدن161

4,850,0004,370,000یک تا سه دندان یا فضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر كوادرانت-آلوئولوپالستی همراه با كشيدن162

5,180,0004,660,000چهار دندان یافضای دندانی یا بيشتر به ازاء هر كوادرانت-آلوئولوپالستی بدون كشيدن163

5,620,0005,060,000یک تا سه دندان یا فضای دندانی به ازاء هر كوادرانت-آلوئولوپالستی بدون كشيدن164

7,260,0006,530,000(اپی تلياليزاسيون ثانویه)گسترش ریج  -وستيبولوپالستی165

166
شامل پيوندهای بافت نرم، اتصال مجدد عضله، اصالح اتصال بافت )گسترش ریج -وستيبولوپالستی

(نرم و مدیریت بافت هایپرپالستيک و هایپرتروفيک
13,130,00011,820,000

cm 1.255,790,0005,210,000قطر ضایعه تا - درآوردن تومور یا كيست ادنتوژنيک خوش خيم167

cm 1.255,760,0005,180,000قطر ضایعه تا -درآوردن تومور یا كيست غير ادنتوژنيک خوش خيم168

cm 1.257,060,0006,350,000قطر ضایعه بزرگتر از -درآوردن تومور یا كيست غير ادنتوژنيک خوش خيم169

2,460,0002,210,000بافت نرم داخل دهانی-اینسيژن جراحی وتخليه آبسه170



3,620,0003,260,000(شامل تخليه فضاهای مالتيپل صورتی)بافت نرم داخل دهان پيچيده -اینسيژن جراحی و تخليه آبسه171

4,410,0003,970,000بافت نرم خارج دهانی-اینسيژن جراحی و تخليه آبسه172

4,240,0003,820,000جا انداختن دررفتگی فک به صورت بسته173

cm 53,290,0002,960,000بخيه كردن زخم های كوچک كه به تازگی ایجاد شده تا 53

cm 54,180,0003,760,000بخيه كردن پيچيده تا 54

cm 55,640,0005,080,000بخيه كردن پيچيده بزرگتر از 55

17,210,00012,910,000آگمنتاسيون سينوس با استخوان یا مواد جایگزین استخوان به روش باز كردن لترال177

13,790,00010,340,000آگمنتاسيون سينوس به روش عمودی178

9,890,0007,420,000به ازاء هر موضع-پيوند جایگزینی استخوان برای حفظ ریج179

5,220,0003,920,000(مکمل پروسه دیگری نمی باشد)پروسه درمانی جداگانه -فرنولکتومی فرنکتومی یا فرنوتومی180

6,350,0004,760,000(برداشت دستگاه ها، ساخت و جایگذاری ریتينرها؛ ثابت و متحرك)ریتنشن ارتودانتيک181

2,110,0001,580,000كاربرد رزین حساسيت زدا برای سطح طوق دندان یا ریشه، به ازای هر دندان182

2,310,0001,730,000(درای ساكت: مثال)شرایط غيرمعمول، با گزارش -درمان موارد پيچيده پس از عمل183

5,690,0004,270,000دستگاه سخت، تمام قوس دندانی _محافظ اكلوزال184

4,440,0003,330,000دستگاه نرم، تمام قوس دندانی _محافظ اكلوزال185

5,000,0003,750,000به ازاء هرقوس دندانی-سفيد كردن خارجی186

4,890,0003,670,000به ازاء هر دندان-سفيد كردن داخلی187

188
سفيد كردن خارجی برای انجام درمان در خانه ، به ازاء هر قوس دندانی، شامل مواد الزم و ساخت 

.تری های مخصوص برای هر بيمارمی شود
4,060,0003,050,000

10,820,0008,120,000درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی شيری189

14,100,00010,580,000درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی انتقالی190



15,940,00011,960,000درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی نوجوانی191

18,990,00014,240,000درمان ارتودنسی محدود سيستم دندانی بزرگسالی192

18,090,00013,570,000درمان ارتودنسی اینترسپتيو سيستم دندانی شيری193

20,390,00015,290,000درمان ارتودنسی اینترسپتيو سيستم دندانی انتقالی194

58,270,00043,700,000درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی انتقالی195

41,110,00030,830,000درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی نوجوانی196

46,360,00034,770,000درمان ارتودنسی جامع سيستم دندانی بزرگسالی197

7,070,0005,300,000درمان با اپالنيس متحرك198

8,000,0006,000,000درمان با اپالنيس ثابت199

3,080,0002,310,000معاینه قبل از درمان ارتودنسی200

1,850,0001,390,000(یک یا هر دو فک)ویزیت دوره ای درمان ارتودنسی201

5,730,0004,300,000(برداشت دستگاه ها، ساخت و جایگذاری ریتينرها)ریتنشن ارتودانتيک 202

3,610,0002,710,000تنظيم ریتينر دستگاه ارتودنسی متحرك203

2,770,0002,080,000تعمير اپالینس ارتودنسی204

4,700,0003,530,000جایگزینی یا ریتينر شکسته شده یا گم شده205

3,290,0002,470,000سمان یا باند كردن مجدد یا تعمير ری تينر های ثابت206

3,820,0002,870,000تعمير ریتينر های ثابت، ، شامل اتصال مجدد آن می شود207

3,490,0002,620,000برداشت دستگاه ثابت ارتودنسی به دالیلی غير از تکميل درمان208

210

دبریدمان پالپی كه به منظور رفع درد حاد در  -دندان های شيری و دائمی-پاكسازی كانال پالپی

اگر درمان ریشه در همان روز تکميل شود نباید . ابتدای درمان معمول ریشه دندان استفاده می شود

.از این پروسه استفاده شود

4,030,0003,020,000

211

برای - exfoliative cytological sample collectionنمونه برداری سيتولوژیک اكسفوليه 

نحوه نمونه برداری به وسيله . نمونه برداری سيتولوژیک غير ترانس اپيتليال استفاده می شود

.خراشيدن مالیم و آرام مخاط دهان است

1,990,0001,490,000



212
برای جمع آوری سلول های دهانی پراكنده ترانس اپيتليال به -brush biopsyبيوپسی تراشيدنی 

(، برای جمع آوری نمونه ترانس اپی تليال). وسيله تراش چرخشی مخاط دهان
2,090,0001,570,000

cm1.256,120,0004,590,000اكسيژن ضایعه خوش خيم تا 213

cm 1.257,270,0005,450,000اكسيژن ضایعه خوش خيم بزرگتر از 214

cm1.257,770,0005,830,000اكسيژن ضایعه بدخيم تا 215

cm 1.259,120,0006,840,000اكسيژن ضایعه بدخيم بزرگتر از 216

217
پالستی یا -Zاِكسيژن فرنوم به همراه حذف یا جاگذاری مجدد عضله نابجا و كاربرد -فرنوپالستی

.دیگر روش های بستن فلپ موضعی
5,580,0004,190,000

5,880,0004,410,000به ازاء هر قوس فکی-اِكسيژن بافت هایپرپالستيک218

219
پيرامون دندان نهفته یا  (هایپرتروفيک)خارج كردن بافت های التهابی یا -اكسيژن لثه پری كرونال

نيمه نهفته به روش جراحی
4,360,0003,270,000

1,160,000870,000تست حيات پالپ220

3,010,0002,260,000كست تشخيصی221

7,430,0005,570,000رژنراسيون هدایت شده بافتی222

223
فقط شامل - (شامل كالسپ، رست و دندان معمولی)دنچر فوری پارسيل ماگزیال با بيس رزینی

.محدود می شود؛ ری الین و ری بيس یا ساخت دنچر جدید آتی را در بر نمی گيرد (فالوآپ)پيگيری 
8,190,0006,140,000

224
فقط شامل - (شامل كالسپ، رست و دندان معمولی)دنچر فوری پارسيل مندیبوالر با بيس رزینی

.محدود می شود؛ ری الین و ری بيس یا ساخت دنچر جدید آتی را در بر نمی گيرد (فالوآپ)پيگيری 
8,420,0006,320,000

12,200,0009,150,000ریتينر متکی بر ایمپلنت برای بریج سراميکی- پایه بریج ایمپلنت225

12,710,0009,530,000 بيس متالPFMریتينر متکی بر ایمپلنت برای بریج - پایه بریج ایمپلنت226

12,720,0009,540,000ریتينر متکی بر ایمپلنت- پایه بریج ایمپلنت227

3,260,0002,450,000درآوردن پست228

2,350,0001,760,000(فقط متخصص بيماریهای دهان، فک و صورت)مشکل محور-معاینه كامل و جزء به جزء دهان229



1,640,0001,230,000بزرگسال-پروفيالكسی230

3,330,0002,500,000(بافت سخت یا نرم)معاینه و تشخيص ضایعات پاتولوژیک دهان 231

232
تست پيش تشخيصی تکميلی كه به ردیابی ناهنجاری های مخاطی شامل ضایعات پيش بدخيم و 

.شامل پروسه سيتولوژی یا بيوپسی نمی شود. بدخيم كمک می كند
2,830,0002,120,000

4,390,0003,290,000تزریق داخل ضایعه233

5,510,0004,130,000استنت برای بيماریهای وزیکولوبولوز234

9,610,0007,210,000تخریب ضایعات به روش فيزیکی یا شيميایی شامل استفاده ار كرایو، ليزر یا الکترسرجری235

236
درمان  غير تهاجمی و فيزیکی شامل ماساژ، دیاترمی، _اختالل عملکردی مفصل گيجگا هی فکی

اولتراسونيک یا كاربرد سرما جهت تسکين درد التهابی و اسپاسم عضالنی
3,760,0002,820,000

6,030,0004,520,000اپالینس تریسموس و ترك عادات دهانی237


