
1399تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 

(ع)درمانگاه خیریه امام علی

تعرفه به لایرعنوان کاال و خدمتکد خدمت

            150,000ویزیت ورودی001

            150,000عکس دندان002

            2600,000 و 1کشیدن دندان های 003

            700,000(بدون جراحی)2 و 1کشیدن ریشه دندان های 004

            800,000(باجراحی)2 و 1کشیدن ریشه دندان های 005

         51,100,000 و 4 و 3کشیدن دندان های 006

         1,200,000(بدون جراحی)5و4و3کشیدن ریشه های 007

         1,200,000(باجراحی)5و4و3کشیدن ریشه های 008

         71,500,000و6کشیدن دندان های 009

         1,500,000(بدون جراحی)7 و 6کشیدن ریشه های 010

         1,800,000(باجراحی)7 و 6کشیدن ریشه های 011

         2,000,000(بدون جراحی) 8کشیدن دندان عقل 012

         2,500,000(بدون جراحی)کشیدن ریشه دندان عقل 013

         4,000,000جراحی دندان عقل نسج نرم014

         8,000,000جراحی دندان عقل نهفته زیر لثه 015

       15,000,000جراحی عقل نهفته زیر استخوان 016

       15,000,000جراحی عقل نهفته فک جوش 017

       15,000,000 درجه  نهفته زیر استخوان45جراحی عقل با زاویه 018

       20,000,000 درجه نهفته زیر استخوان90جراحی عقل با زاویه 019

         2,000,000ترمیم با آمالگام یک سطحی020

         2,500,000ترمیم با آمالگام دو سطحی021

         3,000,000ترمیم با آمالگام سه سطحی022

         POST3,500,000ترمیم با آمالگام سه سطحی وبیلدآپ با 023

         2,000,000ترمیم با کامپوزیت  یک سطحی024

         2,500,000ترمیم با کامپوزیت  دو سطحی025

         3,000,000ترمیم با کامپوزیت سه سطحی026

         POST3,500,000ترمیم با کامپوزیت سه سطحی وبیلدآپ با 027

         5,000,000 به همراه پرکردن 3 و 2 و 1عصب کشی تک کانال دندان 028

         5,500,000(عفونی) به همراه پرکردن 3 و 2 و 1عصب کشی تک کانال دندان 029

         6,000,000(POST+بیلداپ) به همراه پرکردن 3 و 2 و 1عصب کشی تک کانال دندان 030

         6,000,000 به همراه پرکردن 5 و 4عصب کشی دو کانال دندان 031

         6,500,000(عفونی) به همراه پرکردن 5 و 4عصب کشی دو کانال دندان 032

         7,000,000(POST+بیلداپ) به همراه پرکردن 5 و 4عصب کشی دو کانال دندان 033

         7,000,000 به همراه پرکردن 6عصب کشی چهار کانال دندان 034

         7,500,000(عفونی) به همراه پرکردن 6عصب کشی  چهار  کانال دندان 035

 درصد به تعرفه فوق افزوده خواهد شد 20مبلغ  ( سال به پایین12سن )برای اطفال:توجه داشته باشید
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         8,000,000(POST+بیلداپ) به همراه پرکردن 6عصب کشی  چهار  کانال دندان 036

تعرفه به لایرعنوان کاال و خدمتکد خدمت

         8,000,000 به همراه پرکردن 7عصب کشی  چهار  کانال دندان 037

         8,500,000(عفونی) به همراه پرکردن 7عصب کشی  چهار  کانال دندان 038

         9,000,000(POST+بیلداپ) به همراه پرکردن 7عصب کشی  چهار  کانال دندان 039

         9,000,000(دندان عقل) به همراه پرکردن 8عصب کشی  چهار  کانال دندان 040

         9,500,000(عفونی) به همراه پرکردن 8شی  چهار  کانال دندان 9500عصب ک041

       10,000,000(POST+بیلداپ) به همراه پرکردن 8عصب کشی  چهار  کانال دندان 042

         2,500,000(بدون پرکردن تاج)هر یک کانال  (مجدد)عصب کشی 043

         1,500,000(نیم فک)برساژ + جرم گیری 044

         2,000,000(تک فک)برساژ + جرم گیری 045

         4,000,000پست پاناویا046

            800,000(فلزی)پین داخل کانال 047

            800,000پین داخل عاج048

         7,500,000روکش چینی هر واحد049

         5,000,000پست و کر050

       15,000,000پروتز یک فک با دندان ایرانی051

قیمت دندان + 15000000پروتز یک فک با دندان خارجی052

       25,000,000کرم کبالت هر یک فک053

       15,000,000پارسیل اکریلی هر یک فک054

         5,000,000 دندان2 و 1پارسیل متحرک 055

            700,000چسب مجدد روکش هر واحد056

         4,000,000(آستری)ریالین 057

         2,500,000(دندان مصنوعی)اضافه کردن هر یک دندان به پارسیل 058

         2,000,000دندان ایرانی059

         3,500,000دندان خارجی060

       12,000,000ارتودنسی متحرک یک فک061

       45,000,000ارتودنسی ثابت یک فک062

45/000/000الی 40/000/000 ساخت کرهDENTISایمپلنت 063

45/000/000الی 40/000/000 ساخت کرهCISایمپلنت 064

موجود نیست ساخت کرهDENTIUMایمپلنت 065

موجود نیست ساخت سوئیسSICایمپلنت 066

موجود نیست ساخت سوئیسITIایمپلنت067

موجود نیست ساخت آمریکاZIMMERایمپلنت 068

         8,000,000پودر استخوان069

         7,000,000ممبران070
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         8,000,000لمینت کامپوزیتی هر واحد071

       15,000,000لمینت سرامیکی هر واحد072

تعرفه به لایرعنوان کاال و خدمتکد خدمت

         8,000,000(هر یک دندان)بستن فضای بین دندانی هر واحد073

       15,000,000روکش زیرکونیا074

به نرخ روزسفید کردن دندان هر فک075

         1,200,000نگین زیبائی076

         7,000,000(با پرکردن تاج)اطفال  (عصب کشی)پالپکتومی077

         5,000,000(با پرکردن تاج)پالپوتومی اطفال 078

         2,000,000فیشور سیالنت079

         1,500,000فلوراید تراپی080

         1,200,000کشیدن دندان های اطفال081

         1,200,000روکش اطفال082

         1,500,000باز کردن آبسه083

       12,000,000(نسج  سخت)جراحی دندان کانین 084

       10,000,000(نسج نرم )جراحی دندان کانین 085

       15,000,000(نیم فک) دهان 4/1جراحی لثه هر نیم فک 086

         6,000,000تک ریشه  ( 3-2-1)جراحی افزایش طول تاج دندانهای قدامی 087

         8,000,000دو ریشه ( 5-4دندانهای )جراحی افزایش طول تاج دندانهای پرمولر 088

         9,000,000(8-7-6)جراحی افزایش طول تاج دندانهای مولر دندانهای 089

       15,000,000(لثه اضافه)جراحی اپولس هر فک اپولیس فیشراتوم      090

         9,000,000(تک ریشه)جراحی اپیکو دندانهای قدامی 091

       12,000,000(دوریشه)جراحی اپیکو دندانهای پرمولر 092

       15,000,000(سه ریشه)جراحی اپیکو مولر 093

       25,000,000پالک متحرک اکسپنشن یک فک094

       35,000,000پالک متحرک پایان کار095

       30,000,000ارتودنسی متحرک فاکشنال096

       18,000,000روکش زیرکونیا مخصوص ایمپلنت097

         NPG5,000,000پست و کر 098
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