
k خدماترديفk خدمات رديف

 ٣٥٠ رزكسيون آپيكال دندانھاي خلفي ٢٣ ١٠٠ ترميم نوري چھارسطحي١

 ٩٠ رزكسيون آپيكال ريشه اضافي ٢٤ ٧٠ ترميم ك'س پنجم آمالگام٢

 ١٢٠ درمان ريشه يك كانال ٨٠٢٥ ترميم ك'س پنج نوري٣

 ٢٤٥ دندانھاي عفوني داراي كيستدرمان ريشه ٢٦ ١٣٥ ترميم بيلدآپ آمالگام٤

 ١٠٠ ژآبسه داخل دھاني درنا ٢٧ ١٦٠ ترميم بيلدآپ كامپوزيت٥

 ١٧٥ درناژ ابسه خارج دھاني ٢٨ ٢٠٠ بستن دياستين٦

كپ٧  ١٣٠ درناژ باز ٢٥٢٩ كاسپ

 ١٠٠ جراحي دندان نھفته در نسج نرم بافلپ ٣٠ ١٥ پانسمان دندان٨

٩Pulpcap٢٩٠ جراحي دندان نھفته درنسج سخت بافلپ ٣١ ٣٠ 

 ٣١ كشيدن دندان شيري قدامي ٣٢ ١٤٠ پالپتومي دندان شيري ١٠

 ٥١ كشيدن دندان شيري خلفي ٣٣ ٨٠ ترميم كامپوزيت ك'س آيونومر ١١

 ٤٠ درمان داراي ساكت ھرجلسه ٣٤ ٩٠ ترميم امالگام چھارسطحي ١٢

 ٢٥٠ جراحي افزايش طول تاج ٣٥ ١٢٠ كانال١درمان ريشه دندان پرمولر ١٣

 ١٠٠٠ جراحي كاشت ايمپلنت ٣٦ ٢٢٠ كانال٢درمان ريشه دندان پرمولر ١٤

٣و٢و١درمان ريشه دندان ١٥
 ١٠٠ رزكسيون به ازاي ھرريشه ٣٧ ١٥٠ با;وپايين

 ١٥٠ استئوپ'ستي ٣٨ ١٨٠ با; وپايين٧و٦درمان ريشه دندان ١٦

 ١٠٠ فرنكتومي ٣٩ ٢٠٠ با; وپايين٨درمان ريشه دندان ١٧

 ١٢٠فك٣/١فيبروتومي ٤٠ ٧٥ درمان ريشه ھركانال اضافه ١٨

 ١٤٠ اكسپوز كردن دندان نھفته ٤١ Re endo١٩٥يك كانال ١٩

 ٥٠ برداشتن تومور نسج نرم به روش انسيژنال ٤٢ Re endo٣٩٠دوكانال ٢٠

 cm١١٠٠برداشتن تومور نسج نرم به روش اكسيژنال تا ٤٣ Re endo٥٨٥سه كانال ٢١

 ٤٥٠ دھان٦/١جراحي لثه به روش فلپ ٤٤ ٣٠٠ رزكسيون آپيكال دندانھاي قدامي ٢٢



k خدماترديفk خدمات رديف

برداشتن تومور نسج نرم به روش اكسيژنال ٦٦ ٦٠٠ دھان٤/١جراحي لثه به روش فلپ ٤٥
 درضايعات خونريزي دھنده 

٣٠٠ 

 ٤٠٠ پ'ك ارتودنسي براي ناھنجاريھاي دنداني ھرفك ٦٧ ٣٠٠ كورتاژ دوفك ٤٦

 ٦٠٠ دستگاه ارتودنسي باپيچ براي ھرفك ٦٨ ٤٥٠ جراحي پيون دلثه به ازاي ھردندان ٤٧

 ٢٠٠ دستگاھھاي عادت شكن ٦٩ ٤٣٠ جراحي پيوند استخوان به ازاي ھردندان ٤٨

 ١٠٠٠ دست دندان ٧٠ ١٥٠ اسپلنت دنداني ٤٩

 ٦٠٠ نيم دست دندان ٧١ ٢٧٠ آلوئوپ'ستي ٥٠

 ٦٠٠ پ'ك كرم كبالت ٧٢ ٢٧٥ ھمي سكشن ٥١

 ٢٠٠ پارسيل اكريلي تاپنج دندان ٧٣ ٣٠٠ ژنژيوكتومي ٥٢

٢٥ پارسيل اكريلي براي ھردندان اضافه ٣٤٧٤ توربين يكبارمصرف ٥٣

اي ٥٤  ٢٠٠ دھان٤/١عميق كردن وستيول ٧٥ ١٠٠ ام تي

 ٣٠٠ درمان شكستگي فك به روش جراحي باز ٧٦ ٧٠)root planning(روت پلنينگ ٥٥

٥٠ جاانداختن دررفتگي مفصل ١٥٧٧ بيرون آوردن يك دندان قدامي ٥٦

 ٣٠٠ استئوتومي ٢٠٧٨ بيرون آوردن يك دندان خلفي ٥٧

٢٠ جرمگيري با;ي لثه ھرفك ٥٠٧٩ بيرون آوردن يك دندان عقل معمولي ٥٨

٤٠ جرمگيري زير لثه ھرفك ١٠٨٠ درمان استئيت ٥٩

١٠ بروساژ ھرفك ٨١ ٢٠٠ سيم بندي دندانھابا آرچ واي ٦٠

 ٢٠٠فك٢/١ژنژيوكتومي ٨٢ ١٥٠ دھان٤/١آلوئو پ'ستي ٦١

٨٠ پولپوتومي ١٠٨٣ اچ جھت كامپوزيت سلف كيور ٦٢

 ١٠٠ پولپكتومي ھرريشه ٢٠٨٤ اچ جھت كامپوزيت ;يت كيور ٦٣

 ١٠٠ رزكسيون آپيكل ١٠٨٥ پين داخل عاجي به ازاي ھرپين ٦٤

٥٠ پركردن حفره يك سطحي ٢٠٨٦ پين داخل ريشه به ازاي ھر پين ٦٥
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٦٠ ريختن قالب اصلي وچيدن دندانھا ٦٠١٠٨ پركردن حفره دوسطحي ٨٧

 ٤٠)دندان(پختن وپرداختن نھايي ١٠٩ ٧٠ پركردن حفره سه سطحي ٨٨

٢٠ ريختن قالب وساخت تري بامواد مصرفي ٨٠١١٠ پركردن حفره چھار سطحي ٨٩

ريختن قالب نھايي وساخت اسكلت ٩٠
براي ھردندان اضافي–دندان٥پارسيل متحرك تا ١١١ ٤٠ باچيدن دندانھا

 ٥٠ واحد اضافه گردد ١٠

پختن وپرداختن نھايي درخصوص ٩١
 ٧٠ ترميم نوري يك سطحي ١١٢ ٢٠ پارسيل متحرك فلزي 

٨٠ ترميم نوري دوسطحي ٤٠١١٣ ري'ين دوفك ٩٢

٩٠ ترميم نوري سه سطحي ٣٠١١٤ تعمير پروتز شكسته ٩٣

 ٢٥ قراردادن بيس و;يند ١١٥ ٤٥٠ كرون سراميكي ھرواحد ٩٤

 ١٨٠ كامپوزيتFacing ١١٦ ٣٠٠ كرون فلزي ھرواحد ٩٥

 ٢٠٠ براي ھرجلسهOffice  bleaching ١١٧ ١٢٠ پست ريخگي ٩٦

 Home bleaching١٢٠ ١١٨ ٢٠٠ اينله وانله ٩٧

 ١٠٠ براي ھردندانInternal bleaching ١١٩ ٣٥٠ اينله وانله سراميكي ٩٨

 ٢٠٠ھردندان باكامپوزيت نوريReshaping ١٢٠ ٣٠٠ مريلند ٩٩

 ٤٠٠ لمينت ١٢١ ١٣٥ نايت گارددوفك ١٠٠

 ٢٥ چسباندن كرون ھرواحد ١٢٢ ٥٠ نايت گاردھرفك ١٠١

 ٤٠ استفاده فابير پست ١٢٣ ٢٠٠ متحركاسپيس مينتينر ١٠٢

تزريق استروتيد داخل ضايعه توسط متخصص ١٢٤ ٣٠٠ اسپيس مينتينر ثابت ١٠٣
 ٢٦ بيماريھا ھرجلسه 

 ٢٠ كرايوتراپي ١٢٥ ١٠٠ كرون اس اس ١٠٤

 ٢٦ ويزيت متخصصين بيماريھاي دھان ١٢٦ ٢٠ فلورايد تراپي ھرفك ١٠٥

 ٢٦ درمان ضايعات مخاطي ١٢٧ ٤٠ فيشورسيلنت ھردندان ١٠٦

ريختن قالب اوليه وساختن تري ١٠٧
 ١٣٣ بيوپسي اكزيشنال توسط متخصص بيماري ھا ١٢٨ ٤٠ اختصاصي
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 ٨٠٠ پروتز فلكسيبل ھرفك ١٢٩

 ١٨٠ پالپكتومي اطفال ١٣٠

١٢ ژلتامپ ١٣١

٢٠ كشيدن بخيه ١٣٢

١٣٣ P,R,R٦٥ 

٢٥)ترميم موقت(پانسمان زونالين ١٣٤

١٠ اوژنول ١٣٥

 ٤٦٠ روكش زيرگونيا ١٣٦

 ٥٠)بعد ازكشيدن(كورتاژ ١٣٧

 ١٠٠ بازكردن اسپلينت ١٣٨

 M,T,A٤٠پانسمان ١٣٩

 ٤٠ كنترل خونريزي بوسيله شستشو ١٤٠

 ٢٥ جداكردن ديواره شكسته دندان ١٤١

٣ ھربي حسي ١٤٢

 ٥٠ روكش موقت ١٤٣

 ٣٣٠ مريلند بريچ ١٤٤

 ١٢٠)درمان پالپ زنده(سم سمنت ١٤٥

 ٤٥)در پروتز متحرك(لثه نسج نرم ١٤٦


