
شرح درمان

%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزادبخش معاینه و تشخیص
520,000260,000رایگان330,000ویزیت101
230,000115,000230,000115,000رادیوگرافی پری اپیکال102
230,000115,000230,000115,000رادیوگرافی بایت وینک103
%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزادبخش جراحی فک و صورتکد

980,000490,0001,750,000875,500کشیدن دندان قدامی201
1,000,000500,0002,000,0001,000,000کشیدن دندان خلفی202
2,000,0001,000,0002,500,0001,250,000کشیدن دندان عقل203

3,500,0001,750,0004,000,0002,000,000جراحی دندان کائین و عقل نهفته در نسج نرم204

205
جراحی دندان کائین و عقل نهفته در نسج 

سخت
4,500,0002,250,0006,000,0003,000,000

5,900,0002,950,000تخصصیتخصصیتومورهای کوچک داخل استخوانی206

2,600,0001,300,0004,600,0002,300,000فرنکتومی207
650,000325,0001,200,000600,000باز کردن آبسه داخل دهان208
......650,000325,000درمان درای ساکت209
2,600,0001,300,000تخصصیتخصصیبیوپسی از بافت نرم210
3,200,0001,600,000تخصصیتخصصیبیوپسی از بافت سخت211
......3,900,000195,000بخیه212
3,000,0001,500,0003,500,0001,750,000جراحی ریشه دندان در نسج نرم213
4,000,0002,000,0004,500,0002,250,000جراحی ریشه دندان در نسج سخت214
%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزادبخش دندانپزشکی ترمیمیکد

            1,500,000            3,000,000             2,000,0001,000,000ترمیم آمالگام یک سطحی301
            1,600,000           3,200,000            2,300,0001,150,000ترمیم آمالگام دو سطحی302
            1,900,000           3,800,000           2,500,0001,250,000ترمیم آمالگام سه سطحی303
           2,250,000           4,500,000            3,000,0001,500,000بیلدآپ آمالگام304
           1,750,000           3,500,000             2,200,0001,100,000ترمیم کامپوزیت یک سطحی305
            2,000,000            4,000,000           2,500,0001,250,000ترمیم کامپوزیت دو سطحی306
           2,250,000           4,500,000            3,000,0001,500,000ترمیم کامپوزیت سه سطحی307
           2,500,000            5,000,000           3,500,0001,750,000بیلدآپ کامپوزیت308
           3,200,000           6,400,000            6,000,0003,000,000(ونیر)کامپوزیت المینت 309
              350,000              700,000              700,000350,000پین داخل عاج و کانال هرعدد310
           2,600,000           5,200,000           4,900,0002,450,000کامپوزیت دو آل کیور+فایبر پست311
              700,000            1,400,000              1,000,000500,000اسپیلینت کامپوزیت هر دندان312
               400,000              800,000              600,000300,000کف بندی313
--              1,900,000950,000کاشت نگین315
--MTA2,200,0001,100,000استفاده از 316
--7,500,0003,750,000بیلیچینگ هر فک317
2500000            4,000,0002,000,0005,000,000بستن دیاستم به وسیله یک یا چند دندان318

1398 در سال تبسم زیبای بهارتعرفه خدمات دندانپزشکی در مطب ها و درمانگاه های طرف قرارداد شرکت 

(پزشک متخصص)سهم پرداختی بیمار (پزشک عمومی)سهم پرداختی بیمار
کد



%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزاد(درمان ریشه)بخش اندوکد
             1,100,000           2,200,000              1,300,000650,000(دندان دائمی)پالپوتومی اورژانس401
           3,500,000            7,000,000             2,000,0001,000,000درمان ریشه یک کانال402
            4,000,000            8,000,000           3,500,0001,750,000درمان ریشه دوکانال403
           4,500,000            9,000,000           4,500,0002,250,000درمان ریشه سه کانال404
            5,000,000           10,000,000           5,000,0002,500,000درمان ریشه چهار کانال405
           4,500,000            9,000,000            3,000,0001,500,000درمان مجدد یک کانال406
            5,000,000           10,000,000            4,000,0002,000,000درمان مجدد دو کانال407
           5,500,000           11,000,000           5,000,0002,500,000درمان مجدد سه کانال408
            6,000,000          12,000,000            6,000,0003,000,000درمان مجدد چهار کانال409
            1,050,000            2,100,000              1,900,000950,000اپکسیفیکیشن هرریشه دندان دائمی410
              700,000            1,400,000              1,100,000550,000اپکسوژنزیس هر دندان411
              350,000              700,000              700,000350,000استفاده از کلسیم هیدروکساید412
......               1,200,000600,000پالپ کپ413
%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزاد(بیماری های لثه)بخش پریو کد

1,800,000900,0002,500,0001,250,000(بزرگسال)جرمگیری کامل دو فک501
500,000250,000800,000400,000بروساژ دو فک502
4,000,0002,000,0005,500,0002,750,000افزایش طول تاج همراه با فلپ503
3,000,0001,500,0004,000,0002,000,000افزایش طول تاج دندان مجاور504
1,700,000850,0002,200,0001,100,000همی سکشن و قطع ریشه505
3,200,0001,600,0006,000,0003,000,000پیوند لثه یک دندان506
2,100,0001,050,0003,200,0001,600,000دیستال وج507
5,200,0002,600,0005,400,0002,700,000جراحی اپیکو508
4,300,0002,150,0005,200,0002,600,000جراحی اپیکو دندان مجاور509
2,500,0001,250,0002,900,0001,450,000جراحی حذف پاکت یک دندان510



بخش پروتز
هزینه البراتوار بعهده بیمار 

.می باشد
%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزاد

          21,500,000         43,000,000          15,000,000          30,000,000          4,500,000دست دندان601
          10,500,000          21,000,000           7,500,000          15,000,000          2,500,000نیم دست دندان602
          12,900,000         9,000,00025,800,000          18,000,000          2,500,000پالک کروم کبالت هر فک603
          3,350,000           6,700,000           2,250,000           4,500,000            1,100,000 دندان5پارسیل اَکریلی تا 604
            1,300,000           2,600,000              650,000            1,300,000            380,000به ازاء هر دندان اضافه 605
           3,200,000           6,400,000           1,850,000           3,700,000            1,100,000ریالین هر فک606
           3,200,000           6,400,000          2,550,000            5,100,000           1,500,000ریبیس هر فک607
           2,150,000           4,300,000فقط شامل هزینه            1,430,000             750,000تعمیر پروتز شکسته608
           4,500,000            9,000,000            3,000,000            6,000,000           1,300,000 هرواحد دندان پایهPFMپروتز ثابت 609
          2,850,000           5,700,000           1,250,000           2,500,000              600,000پست ریختگی610
           6,050,000          12,100,000           4,500,000            9,000,000          2,700,000روکش تمام پرسلن و یا زیرکونیوم611
           5,700,000          11,400,000           4,500,000            9,000,000           2,100,000مریلند بریج612
           5,700,000          11,400,000           4,500,000            9,000,000          2,400,000پرسلن المینیت613
......             422,500             845,000...چسباندن روکش های قدیمی614
......          1,722,500         3,445,000             800,000دستگاه عادت شکن615

%50تخفیفتعرفه آزاد%50تخفیفتعرفه آزادبخش اطفالکد
              650,000            1,300,000               400,000              800,000.........................................(دائمی-شیری)کشیدن قدامی701
              850,000            1,700,000              450,000               900,000.........................................(دائمی-شیری)کشیدن خلفی702
            1,050,000            2,100,000              950,000            1,900,000.........................................پالپوتومی شیری703
            1,050,000            2,100,000              650,000            1,300,000.........................................فلورایدتراپی و بروساژ هر فک704
            1,050,000            2,100,000              650,000            1,300,000.........................................فیشور سیلنت هر دندان705
           4,500,000           2,250,000           5,000,000            2,500,000........................................(s.s.c)روکش استیل ضد زنگ706
            1,800,000           3,600,000            1,150,000           2,300,000.........................................ترمیم آمالگام یک سطحی707
           2,150,000           4,300,000            1,200,000           2,400,000.........................................ترمیم آمالگام دو سطحی708
           2,150,000           4,300,000           1,450,000           2,900,000.........................................ترمیم آمالگام سه سطحی709
           2,500,000            5,000,000            1,300,000           2,600,000.........................................ترمیم کامپوزیت یک سطحی710
           2,800,000           5,600,000            1,800,000           3,600,000.........................................ترمیم کامپوزیت دو سطحی711
           2,900,000           5,800,000            1,800,000           3,600,000.........................................ترمیم کامپوزیت سه سطحی712
           2,400,000           4,800,000            1,600,000           3,200,000.........................................آمالگام بیلدآپ713
           2,500,000            5,000,000           1,950,000           3,900,000.........................................کامپوزیت بیلدآپ714
           3,200,000           6,400,000           2,500,000            5,000,000.........................................فضا نگهدارنده715
1,900,000950,0002,300,0001,150,000.........................................پالپکتومی قدامی716
1,900,000950,0002,300,0001,150,000.........................................پالپکتومی خلفی717
کد

801

802

803

کد

901

902

902

(عمومی)سهم پرداختی بیمارشرح درمان

1398تعرفه خدمات دندانپزشکی در مطب ها و درمانگاه های طرف قرارداد شرکت تبسم زیبای بهار در سال 

(تخصصی)سهم پرداختی بیمار
کد

---------
-----------پیوند استخوان هر واحد

1398سهم پرداختی بیماران در سال  ارتودنسی

1398  سهم پرداختی بیماران در سال (کاشت دندان  )خدمات ایمپلنت 

یک واحد ایمپلنت اروپایی با روکش

60,000,000(بدون نیاز به جراحی فک همراه با نگهدارنده متحرک )ارتودنسی ثابت دو فک 

18,000,000یک واحد ایمپلنت کره ای با روکش

22,000,000ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارجی دهانی

35,000,000(بدون نیاز به جراحی فک همراه یا نگهدارنده )ارتودنسی ثابت یک فک 


