
 دندانپزشکی

 کد خدمت  شرح خدمت )لایر(جمع کل 

  D1206 کاربرد موضعی وارنیش فلوراید )فلوراید تراپی (  1578400

 D1330 دستورات بهداشت دهان ) آموزش بهداشت ( 1192400

 D1351 فیشور سیلنت به ازا هر دندان  248580

 D2140 ترمیم یک سطحی آمالگام دندانهای شیری یا دائمی  2661900

 D2150 ترمیم دو سطحی آمالگام دندانهای شیری یا دائمی  2371830

 D2160 ترمیم سه سطحی آمالگام دندانهای شیری یا دائمی  4326790

 D2161 ترمیم چهارسطحی یا بیشتر آمالگام دندانهای شیری یا دائمی  6076020

 D2330 ترمیم یک سطحی کامپوزیت دندانهای قدامی  3302730

 D2331 ترمیم دوسطحی کامپوزیت دندانهای قدامی  4264820

 D2332 ترمیم سه سطحی کامپوزیت دندانهای قدامی  5035810

 D2335 ترمیم چهار سطحی یا بیشتر کامپوزیت دندانهای قدامی  5556090

 D2391 ترمیم یک سطحی کامپوزیت دندانهای خلفی  3302730

 D2392 ترمیم دو سطحی کامپوزیت دندانهای خلفی  4626820

 D2393 ترمیم سه سطحی کامپوزیت دندانهای خلفی  5723610

 D2394 ترمیم چهار سطحی یا بیشتر کامپوزیت دندانهای خلفی  8777250

 D2751 با فلز بیس متال  P.F.Mروکش  10070200

 D2915 سمان یا باند مجدد پست و کور ساخته شده به صورت غیر مستقیم یا پیش ساخته ) چسباندن پست (  1847580

 D2920 سمان یا باند مجدد روکش )  چسباندن روکش (  1955880

 D2952 پست و کور ) پست ریختگی ( 5733120

 D3220 پالپوتومی درمانی ) جدا از ترمیم نهایی (  4439390

 D3310 درمان اندو) عصب کشی ( دندان قدامی ) تک کانال ( جدا از ترمیم نهایی  7144490

 D3320 درمان اندو ) عصب کشی ( دندان پره مولر ) دو کانال ( جدا از ترمیم نهایی  8102030



 دندانپزشکی

 D3330 درمان اندو ) عصب کشی ( دندان مولر )سه کانال ( جدا از ترمیم نهایی  9829770

4055200 

1216560 

 جرمگیری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی تمام دهان پس از بررسی دهانی 

 بیمه                                                                                                                    

D4346 

1816990 

545097 

 )کشیدن دندان شیری (کشیدن باقیمانده های تاجی دندان شیری 

 بیمه                                                                                                                    

D7111 

1831180 

549354 

 کشیدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار با الواتور و خارج کردن با فورسپس ) کشیدن دندان دائمی ( 

 بیمه                                                                                                                     

D7140 

 D7220 در آوردن دندان نهفته در بافت نرم ) نسج نرم (  4180820

 


