
 

 

 1400 جدول تعرفه خدمات دندانپزشکی کمک رسان 

 

 
 

        بخش جراحی لثه  

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 1.000.000 900.000 کورتاژ هر فک 1

 6.600.000 4.560.000 جراحی پیوند لثه به ازاء هر دندان  2

 3.720.000 2.920.000 هردندان جراحی افزایش طول تاج به ازاء   3

 2.780.000 1.900.000 فرنکتومی  4

 2.910.000 2.000.000 دیستال وج  5

 4.420.000 3.020.000 همی سکشن  6

 3.700.000 2.500.000 دهان   4/1ژنژیوکتومی   7

 4.800.000 3.200.000 دهان  6/1جراحی لثه بطریق فلپ   8

 1.720.000 1.720.000 جرمگیری دو فک 9

 200.000 200.000 بروساژ هر فک  10

 4.200.000 2.870.000 آمپوتاسیون ریشه )هر ریشه( 11

 1.960.000 1.580.000 کشیدن دندان عقل  12

13    

 

 

 

 بخش ترمیمی 

 ترمیم های آمالگام 

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 2.610.000 2.060.000 یک سطحی )کالس یک(  1

 3.130.000 2.480.000 سطحی)کالس دو( دو   2

 2.700.000 3.410.000 ( M.O.Dسه سطحی ) 3

 560.000 560.000 پین داخل کانال  4

 440.000 440.000 پین داخل عاج  5

 3.910.000 3.060.000 بیدآپ آمالگام  6

7    

8    

 

 



 

ایونومر ترمیم های کامپوزیت یا گالس    

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 3.000.000 2.330.000 یا کالس پنج  یک سطحی 1

 3.400.000 2.670.000 یا کالس سه   دو سطحی 2

 3.760.000 2.930.000 هار یا کالس چ  سه سطحی 3

 4.210.000 3.320.000 بیلد آپ کامپوزیت  4

 5.220.000 4.360.000 ایبر پست وترمیم ف 5

 1.070.000 830.000 اسپیلنت هردندان  6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

   

 

 ریشه دندان 

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 - 1.100.000 پالپوتومی) ارجاع به متخصص( 1

 3.510.000 2.820.000 درمان ریشه دندان یک کانال  2

 5.260.000 4.220.000 درمان ریشه دندان دو کانال  3

 7.360.000 5.920.000 درمان ریشه دندان سه کانال  4

 4.690.000 3.260.000 درمان ریشه دندان مجدد یک کانال  5

 6.970.000 4.920.000 درمان ریشه دندان مجدد دو کانال  6

 9.860.000 7.040.000 درمان ریشه دندان مجدد سه کانال  7

 7.093.000 5.090.000 دندان های خلفی یک ریشهرزکسیون آپیکال   8

 9.160.000 6.620.000 رزکسیون آپیکال دندان های خلفی دو ریشه 9

 10.270.000 7.500.000 رزکسیون آپیکال دندان های خلفی سه ریشه 10

 1.100.000 1.000.000 درمان ریشه هر کانال اضافی 11

 980.000 810.000 درناژ آبسه داخل دهانی 12

از کانال   خارج کردن پین 13  880.000 880.000 

14 MTA  3.560.000 2.560.000 درمان پرفوراسیون با 

 1.200.000 1.100.000 درمان ریشه مجدد هر کانال اضافه  15

16    

17    

18    

19    

20    

 



  

دندانی بخش پروتز    

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 9.800.000 6.600.000 دندان  5پالک پارسیل آکریلی تا  1

 1.000.000 670.000 اضافه کردن هر دندان به پالک   2

 6.000.000 4.030.000 پروتز آکریلی تا دو دندان)فیلیپر(  3

 31.000.000 20.000.000 پالک کروم کبالت هر فک  4

 2.250.000 2.250.000 تعمیر پروتز شکسته  5

 4.120.000 2.800.000 ریالین هر فک  6

 5.380.000 5.380.000 نایت گارد نرم و سخت  7

 P.F.M 7.120.000 9.150.000هر واحد روکش  8

 7.400.000 5.800.000 )پونتیک( هر واحد بریج   9

 4.720.000 3.800.000 پست ریختگی هر واحد  10

 476.000 476.000 قدیمی چسباندن روکش  11

 510.000 510.000 خارج کردن روکش  12

 1.900.000 1.800.000 ترمیم روکش  13

 5.220.000 4.360.000 فایبرپست و ترمیم 14

 880.000 880.000 خارج کردن پین از کانال 15

 800.000 800.000 ردن بریج خارج ک 16

 690.000 690.000 ی چسباندن بریج قدیم 17

 43.000.000 30.000.000 دست دندان مصنوعی 18

19    

20    

 بخش اطفال 
 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 1.050.000 815.000 کشیدن دندان شیری قدامی  1

 1.300.000 1.050.000 کشیدن دندان شیری خلفی  2

 1.510.000 1.160.000 پالپوتومی دندان شیری  3

 2.080.000 1.630.000 قدامی  تومی دندان شیریکپالپ 4

 2.840.000 2.250.000 خلفی  می دندان شیریتوپالپک 5

 S.S.C 2.960.000 3.710.000روکش استیل  6

 1.150.000 930.000 فلوراید تراپی هر فک با بروساژ  7

 1.850.000 1.450.000 فیشور سیلنت هر دندان  8

الگام یک سطحی ترمیم با آم 9  2.350.000 2.930.000 

 3.510.000 2.810.000 ترمیم با آمالگام دو سطحی  10

 3.830.000 3.060.000 ترمیم با آمالگام سه سطحی  11

 3.200.000 2.550.000 ترمیم با کامپوزیت یا گالس آیونومر یک سطحی و یا کالس سه  12

و یا کالس چهارترمیم با کامپوزیت یا گالس آیونومردو سطحی  13  2.900.000 3.700.000 

 4.050.000 3.190.000 ترمیم با کامپوزیت یا گالس آیونومر سه سطحی  14

)بندو لوپ(  گهدارنده ثابت یک طرفه پالک فضا ن  15  6.090.000 8.620.000 

)لینگوال ارچ(   پالک فضا نگهدارنده ثابت دو طرفه 16  6.340.000 9.170.000 

17 SM دارنده متحرک هر فک پالک فضا نگه   5.830.000 8.230.000 

18    

19    



 
  

 بخش جراحی فک و صورت  

 تخصصی )ريال(   عمومی )ريال(  شرح معالجات  رديف 

 1.360.000 1.070.000 کشیدن دندان دائمی قدامی  1

 1.720.000 1.350.000 کشیدن دندان دائمی خلفی  2

 1.960.000 1.580.000 کشیدن دندان عقل معمولی   3

 3.970.000 2.720.000 کشیدن دندان نهفته در نسج نرم  4

 6.390.000 4.380.000 کشیدن دندان نهفته در نسج سخت 5

 2.780.000 1.900.000 فرنوکتومی  6

 510.000 510.000 درمان استئیت )درای ساکت هر جلسه( 7

 5.720.000 3.680.000 تومورها و کیستهای کوچک داخل استخوان  8

 980.000 810.000 درناژ آبسه داخل دهان 9

 3.230.000 2.240.000 نیم فک    آلوئولوپالستی 10

 5.740.000 3.720.000 وستیبولوپالستی نیم فک 11

 4.420.000 3.020.000 همی سکشن  12

 480.000 480.000 بخیه 13

 3.140.000 2.140.000 بیوپسی از نسج نرم  14

 4.680.000 3.230.000 بیوپسی از نسج سخت  15

 3.500.000 2.800.000 جراحی کانین نهفته  16

 2.500.000 2.000.000 برداشتن تومورها یا کیست نسج نرم  17

 2.500.000 2.000.000 اکسپوز کردن دندان در نسج نرم 18

 2.800.000 2.300.000 اکسپوز کردن دندان در نسج سخت 19

    

    

    

    

 رادیوگرافی

 492.000تخصصی    ریال   324.000عمومی    ویزیت  1

 - 251.000 هر کلیشه  P.Aرادیوگرافی پری اپیکال   2

5.00062 ( OPGرادیوگرافی پانورکس ) 3  - 

 - 625.000 رادیوگرافی سفالوگرام  4
 

 

                          

. 

نس ،  انجام کلیه امور دندانپزشکی مربوط به کلینیکهای طرف قرارداد با معرفی نامه شرکت کمک رســـــان ایران صورت می پذیرد.در مواقع اورژا  -1

  همرکز موظف به پذیرش و اخذ کارت شناسایی از  بیمه شده جهت انجام خدمات اورژانس می باشد و کلینیک ملزم است در اولین روز کاری نسبت ب

 تهیه معرفی نامه از شرکت اقدام نماید. 

دد.   ارسال رادیوگرافی قبل و بعداز درمان                   و رو کش الزامی می باشد، در غیر اینصورت معادل هزینه پالپوتومی پرداخت میگر -2  

-3 جهت پرداخت هزینه درمان ریشه مجدد و موارد کانال اضافه ارائه رادیوگرافی حین درمان الزامیست.                               

تعرفه تخصصی فقط شامل متخصصین رشته های مربوطـــه می باشد و در صورتی که توسط متخصصین سایر رشته ها انجام شود تعرفه عمومی   -4

 محاسبه خواهد شد. 

جهت دریافت معرفی نامه و دریافت صورتحساب ذکر شماره تماس ثابت و همراه بیمار الزامیست.  -5  

      
 

RCT 


