
اطفال متخصصعمومی واحدخدمات دندانپزشکی 

10231000362000تشخیص و طرح درمان اولیه 

15195000292500234000بیرون آوردن یک دندان قدامی 

20260000390000312000بیرون آوردن یک دندان خلفی  

50650000975000780000بیرون آوردن یک دندان عقل معمولی   

100130000019500001560000بیرون آوردن  دندان های نهفنه و ریشه باقی مانده در نسج نرم   

250325000048750003900000بیرون آوردن  دندان های نهفنه و ریشه باقی مانده در استخوان

10130000195000156000(درای ساکت)درمان استئیت 

200260000039000003120000سیم بندی دندانها با آرچ وایر

20260000390000312000بازکردن آبسه دهان

150195000029250002340000 دهان1/4آلوئوپالستی 

100130000019500001560000فرنکتومی 

250325000048750003900000جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان 

100130000019500001560000برداشتن تومورهای نسج نرم 

200260000039000003120000 دهان1/4عمیق کردن وستیول 

300390000058500004680000درمان شکستگی فک به روش جراحی باز

50650000975000780000جاانداختن دررفتگی مفصل 

300390000058500004680000استئوتومی 

20260000390000312000جرمگیری باالی لثه هر فک 

40520000780000624000جرمگیری زیر لثه هر فک 

10130000195000156000برساژ هر فک 

200260000039000003120000 فک 1/2ژنژیوکتومی 

200260000039000003120000فک 1/2فالپ 

300390000058500004680000پیوند لثه

80104000015600001248000(پرکردن تاج جداگانه محاسبه می گردد)پولپوتومی 

100130000019500001560000(درمان ریشه جداگانه محاسبه می گردد)پولپوتومی هر ریشه 

100130000019500001560000(درمان ریشه و تاج جداگانه محاسبه می گردد)رزکسیون آپیکال 

50650000975000780000پرکردن حفره یک سطحی 

607800001170000936000پرکردن حفره دو سطحی 

7091000013650001092000پرکردن حفره سه سطحی 

10130000195000156000اچ جهت کامپوزیت سلف کیور

20260000390000312000اچ جهت کامپوزیت الیت کیور

 1396تعرفه خدمات دندانپزشکی بخش خصوصی  در سال 

خدمات ترمیمی 

خدمات تشخیصی و بیماریهای دهان و دندان 

خدمات جراحی 

خدمات جراحی 

خدمات پریو

خدمات روت کانال تراپی 

خدمات ترمیمی 



اطفال متخصصعمومی واحدخدمات دندانپزشکی 

10130000195000156000پین داخل عاجی به ازای هر پین 

20260000390000312000پین داخل ریشه به ازای هر پین 

400520000078000006240000پالک ارتودنسی برای ناهنجاری دندانی هر فک 

6007800000117000009360000دستگاه ارتودنسی با پیچ ارتودنسی هر فک 

200260000039000003120000دستگاههای عادت شکن

1000130000001950000015600000دست دندان

6007800000117000009360000نیم دست دندان

6007800000117000009360000پالک کرم کبالت 

200260000039000003120000پارسیل اکریلی تا پنج دندان

10130000195000156000پارسیل اکریلی برای هر  دندان اضافه 

30390000585000468000(اجرت دندانپزشک )تعمیر پروتز شکسته 

80104000015600001248000(اجرت دندانپزشک)ریالین 

300390000058500004680000(اجرت دندانپزشک)کرون فلزی و سرامیک هر واحد 

100130000019500001560000(اجرت دندانپزشک)پست ریختگی 

200260000039000003120000(اجرت دندانپزشک)اینله وانله 

300390000058500004680000(اجرت دندانپزشک)مریلند

100130000019500001560000(اجرت دندانپزشک)نیت گارد دو فک 

200260000039000003120000اسپیس مینتینرمتحرک 

300390000058500004680000( ثابتsm)اسپیس مینتینرثابت 

ss100130000019500001560000کرون

20260000390000312000فلوراید تراپی هر فک 

20260000390000312000فیشورسیلنت هر دندان

40520000780000624000ریختن قالب اولیه و ساختن تری اختصاصی 

607800001170000936000ریختن قالب اصلی و چیدن دندانها 

40520000780000624000پختن و پرداخت نهایی 

20260000390000312000ریختن قالب اولیه و ساختن تری اختصاصی با مواد مصرفی 

40520000780000624000ریختن قالب نهایی و ساختن اسکلت فلزی با  چیدن دندانها جهت امتحان

20260000390000312000پختن و پرداخت نهایی 

50650000975000780000( واحد اضافه می شود 10برای هر دندان اضافی ) دندان 5تا حداکثر 

20260000390000312000تعمیر پروتز شکسته 

40520000780000624000ریالین دوفک 

50650000975000780000نایت گارد هر فک 

پارسیل متحرک فلزی

پارسیل متحرک اکریلیک 

خدمات ارتودنسی

خدمات پروتز

خدمات پروتز

خدمات دندانپزشکی اطفال 

دست دندان


