
 کارت طالیی  1397تعرفه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی 

 

 مشترک گرامی :

دیگر  عرفه خدمات دندانپزشکی فوق ، درصد باالئی از خدمات دندانپزشکی را شامل می شود. در صورت تشخیص و پیشنهاد دندانپزشک و نیاز بهت-1

 خدمات خارج از تعرفه فوق، هزینه ها بر اساس توافق پزشک و بیمار صورت پذیرفته و در حیطه مسئولیت کارت طالیی نیست

 ر هر جلسه حضور نزد دندانپزشک جهت معاینه و درمان ، ست یکبار مصرف استفاده و محاسبه می گرددد -2

 % نسبت به میانگین تعرفه های تخصصی و رایج تنظیم شده است. 50الی  30کی ، باکاهش رفی ممتاز پزشتعرفه فوق بر اساس خدمات و مواد مص -3

 اعالم نمائید .   22925602 "بازرسی و رسیدگی به شکایات "ر صورت هرگونه عدم همکاری از جانب پزشک ، لطفا مراتب را سریعا به واحد د -4

 ارید.  ذدرمیان گ " بازرسی "را درباره کیفیت خدمات و نحوه برخورد پزشکان با واحد برای پزشکان ، نظرات خود  با توجه به طرح های تشویقی -5

  خط (          60)   88  912  114:  سفارشات  واحد 

 ) تومان ( سهم بیمار قیمت آزاد  نوع درمان عنوان 

 با کارت طالیی

 رایگان 25.000 معاینه پزشک عمومی خدمات

 6.000 12.000 ست یکبار مصرف

 3.500 7.000 پانسمان

 9.000 18.000 عکس پری اپیکال رادیوگرافی

 10.000 20.000 عکس دیجیتال

 43.000 86.000 + بروساژ هر فکجرم گیری  جرمگیری

 درمان ریشه

 )عصب کشی(
 79.000 158.000 عصب کشی هر کانال

 85.000 170.000 هر کانال 7عصب کشی دندان شماره 

 40.000 80.000 پالپوتومی بزرگساالن

 15.000 30.000 پین داخل کانال

 

 ترمیمی

 ) پرکردن (

 55.000 110.000 ترمیم با آمالگام یک سطحی

 62.000 124.000 ترمیم با آمالگام دو سطحی

 73.000 146.000 ترمیم با آمالگام سه سطحی

 90.000 180.000 ترمیم با آمالگام بیلداپ

 67.000 134.000 ترمیم با کامپوزیت یک سطحی

 77.000 154.000 ترمیم با کامپوزیت دو سطحی

 90.000 180.000 ترمیم با کامپوزیت سه سطحی

 98.000 196.000 ترمیم با کامپوزیت بیلداپ

 197.000 394.000 کامپوزیت زیبایی ) ونیر کامپوزیت (

 

 کشیدن دندان
 28.000 56.000 کشیدن دندان قدامی 

 44.000 88.000 کشیدن دندان خلفی

 56.000 112.000 معمولی کشیدن دندان عقل

 63.000 126.000 کشیدنریشه باقیمانده هر دندان

 23.000 46.000 درمان درای ساکت )هر جلسه(

 22.000 44.000 دره ناژ آبسه داخل دهانی

 113.000 226.000 پست ریختگی ) هر واحد( پست

 90.000 180.000 فایبر پست )هر واحد(

 دندانپزشکی
 اطفال

 56.000 112.000 دوتا فکفلوراید تراپی 

 60.000 120.000 هر دندان فیشور سیالنت

 30.000 60.000 قدامی کشیدن دندان شیری

 69.000 138.000 پالپوتومی

 () تومان  سهم بیمار قیمت آزاد نوع درمان عنوان

 با کارت طالیی

 255.000 510.000 + هزینه البراتوار  PFMروکش  روکش

روکش فول سرام معمولی + 

 هزینه البراتوار

644.000 322.000 

روکش المینیت + هزینه 

 البراتوار 

1.034.000 517.000 

روکش زیرکونیا + هزینه 

 البراتوار 

1.066.000 533.000 

 17.000 34.000 چسباندن هر واحد روکش 

 رایگان 20.000 چسباندن مجدد روکش هر واحد

 

 ارتدنسی

ارتدنسی متحرک هر فک با 

 البراتوار

920.000 460.000 

فعال کردن ارتدنسی متحرک 

 )هرجلسه(

69.000 34.500 

 ارتدنسی ثابت هر فک

 ا براکت معمولیب 

2.680.000 1.340.000 

 172.500 345.000 فضا نگهدارنده

پرتز دست دندان مصنوعی  پروتز

 معمولی هر فک

1.200.000 600.000 

پروتز دست دندان مصنوعی 

 ژالتینی هر فک

1.700.000 828.000 

 با  پالک کرم کبالت هر فک 

 هزینه البراتوار 

1.400.000 700.000 

  دندان 5پالک پارسیل اکریلی تا 

 البراتوار با

570.000 285.000 

 115.000 230.000 ریالین هر فک

 ایمپلنت کره ای درجه یک  ایمپلنت

 با یک واحد روکش 

2.360.000 1.650.000 

 ایمپلنت اروپایی درجه یک 

 با یک واحد روکش 

2.500.000 1.750.000 

 

جراحی 

 تخصصی

 درمان ریشه مجددتخصصی

 هر کانال 

200.000 100.000 

 120.000 240.000 جراحی تخصصی ریشه باقیمانده

 207.000 420.000 جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته 

 276.000 560.000 جراحی تخصصی عقل نهفته 

 253.000 510.000 جراحی تخصصی ) هر ربع فک (

افزایش طول تاج دندان 

 تخصصی

265.000 132.000 

  


