
 

 

       

درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

تعرفه تخصصی به  خدمات تشخیص وبیماریهای دهان ودندان ردیف
 لایر

تعرفه عمومی به 
 لایر

  100.000 (پرونده درمانیتشکیل )ویزیت  1

  200.000 فالواپ بیماریهای دهان ودندان 2

  200.000 تزریك در ضایعه 3

  1.500.000 (بخشی ازضایعه برداشته می شود)بیوبسی انسیژنال 4

  2.000.000 (کل توده برداشته می شود)بیوبسی اکسیژنال 5
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

تعرفه تخصصی  خدمات رادیولوژی ردیف
 به لایر

 300.000 رادیوگرافی جمجمه نمای روبرو،تاون،واترزیا هرنمای دیگر 1

 300.000 (نمای نیمرخراست وچپروی یک فیلم)استخوانهای مخصوص بینیرادیوگرافی  2

 300.000 (نمای ابلیک یا روبرو یا نیمرخ هرطرف) رادیوگرافی استخوان فک  3

 70.000 (پری اپیکال یا بایت وینگ)رادیوگرافی دندان هر فیلم  4

 450.000 (فیلم10)رادیوگرافی سری کامل دندان 5

 650.000 (فیلم تماضا شده باشد 14)کامل دندانرادیوگرافی سری  6

 150.000 رادیوگرافی فیلم اکلوزال 7

 300.000 رادیو گرافی پانورکس 8

 300.000 رادیوگرافی سفالوگرام 9

 300.000 (اکسپوز4)دو طرف با دهان بازو بسته-رادیوگرافی مفصل تمپرومندیبولر 10

 300.000 هرکلیشه -رادیوگرافی تعیین سن استخوانی  11

 600.000 سی بی سی تی ایمپلنت تک دندان 12

 800.000 سی بی سی تی ایمپلنت نیم فک 13

 1.000.000 سی بی سی تی ایمپلنت تمام فک باال یا پایین 14

 1.100.000 دو نیم فک باال و پایینسی بی سی تی ایمپلنت  15

 1.500.000 ایمپلنت سه نیم فک باال و پایینسی بی سی تی  16

 1.900.000 ایمپلنت فک باال و پایینسی بی سی تی  17

 550.000 یکطرفهTMJدندان عمل یا مفصل سی بی سی تی  18

 900.000 دو طرفهTMJدندان عمل یا مفصل  سی بی سی تی  19
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات جراحی  ردیف

 450.000 بیرون آوردن یک دندان لدامی 1

 600.000تا450.000 بیرون آوردن یک دندان خلفی 2

بیرون آوردن دندان عمل معمولی یا ریشه  3
 دندان

 1.000.000تا700.000

جراحی دندان نهفته وریشه بالیمانده درنسج  4
 نرم 

 2.500.000تا1.800.000

جراحی دندان نهفته وریشه بالیمانده در  5
 استخوان

 4.500.000تا3.500.000

 300.000هرجلسه  (درای ساکت)درمان استئیت  6

 7.500.000تا5.000.000 سیم بندی دندان ها باآرچ وایروجلسات فالواپ 7

 1.500.000تا500.000 بارکردن آبسه داخل دهانی  8

 1.800.000تا1.500.000 بازکردن آبسه خارج دهانی 9

 1.500.000 آلوئوپالستی یک چهارم دهان 10

 1.500.000تا1.000.000 فرنکتومی 11

 3.000.000تا2.000.000 جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان 12

 1.500.000 برداشتن تومورهای نسج نرم 13

 2.000.000تا1.500.000 عمیك کردن وستیول یک چهارم دهان 14

 4.500.000تا2.500.000 جراحی دندانهای نهفته غیرازدندانهای عمل 15

باتوجه به وسعت نمونه برداری )بیوبسی 16
 (ورفع ضایعه

 2.000.000تا500.000

 3.500.000تا1.500.000 سیم کامپوزیت 17
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات دندانپزشکی اطفال ردیف

 2.000.000 (البراتواربدون هزینه )اسپیس مینتینر متحرک  1

بدون )یکطرفه(اس ام ثابت)اسپیس مینتینرثابت  2
 (هزینه البراتوار

1.500.000 

بدون )دوطرفه(اس ام ثابت)اسپیس مینیتنر ثابت  3
 (هزینه البراتوار

2.500.000 

4 (ssc )1.500.000 اس اس کران 

 200.000 فلورایدتراپی هرفک 5

 600.000 فیشورسیلنت هردندان 6

 700.000 پالپوتومی  7

 800.000 کانالپالپکتومی تک  8

 1.000.000 پالپکتومی سه کانال 9

10 PRR 700.000 

11 IPC  -  DPC 800.000 

بدون )درمان تحت بیهوشی باتوجه به نوع درمان 12
 (هزینه بیهوشی بیمارستان

 27.000.000تا10.000.000
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات ارتدنسی  ردیف

 42.000.000 ثابت دوفک 1

 45.000.000 ثابت دوفک وهدگیر 2

 49.000.000 (ارتوسرجری)ثابت جراحی  3

 28.000.000 متحرک فانکشنال 4

 32.000.000 متحرک فانکشنال و هدگیر 5

 32.000.000 درمان ارتوپدیک فیس ماسک 6

 600.000 گسترش لوس دندانی  7

 15.000.000 پالک متحرک یک فک  8

 500.000 براکت شکسته 9

 S.Cهزینه +لالبگیری1.000.000 لالبگیری و انصراف 10

 2.000.000 اسپلیت 11
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات روت کانال تراپی ردیف

 500.000 پالپوتومی 1

 1.700.000 عصب کشی یک کاناله 2

 2.000.000 عصب کشی دو کاناله  3

 3.000.000 عصب کشی سه کاناله 4

 1.500.000 اپکسوژنزیس 5

 800.000 اپکسیفیکیشن یک ریشه 6

 1.600.000 اپکسیفیکیشن دو ریشه 7

 2.400.000 اپکسیفیکیشن سه ریشه 8

 تروما 9
 
 

 

 700.000 اسپلینت

Replantation 700.000 

 700.000 کلسیم هیدروکسایدتراپی

Soft tissue management 700.000 

 1.800.000 ترمیم پرفوریشن 10

 1.000.000 انسیژن ودرناژ 11

 .به هزینه های فوق اضافه می گردد% 20بابت درمان مجدد ریشه دندان  12
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

تعرفه عمومی به  تعرفه تخصصی به لایر خدمات پریو ردیف
 لایر

  600.000 (عمومی)جرمگیری باالی لثه  1

  1.100.000 (تخصصی)جرمگیری زیر لثه  2

  1.500.000 کورتاژ 3

  250.000 بروساژ کامل 4

  3.500.000 ژنژیوکتومی یک دوم فک 5

  3.500.000 فلپ یک دوم فک  6

  4.500.000تاFGG – CTG -  3.500.000     (گرفت)پیوند لثه  7

  2.500.000تا2.000.000 (C.L)افزایش طول تاج هردندان  8

  GBR -  1.000.000   (هردندان)استخوان پیوند  9

  1.200.000 فرنکتومی  10

  800.000 فرنکتومی حین جراحی 11
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات ترمیمی ردیف
 

 750.000 ترمیم یک سطحی آمالگام 1

 900.000 ترمیم دو سطحی آمالگام  2

 1.000.000 ترمیم سه سطحی آمالگام 3

 1.300.000 ترمیم بیلداپ آمالگام 4

 1.000.000 ترمیم یک سطحی کامپوزیت 5

 1.100.000 ترمیم دو سطحی کامپوزیت 6

 1.300.000 سه سطحی کامپوزیتترمیم  7

 1.800.000 ترمیم بیلداپ کامپوزیت 8

 2.000.000 ونیر کامپوزیت  9

 250.000 پین داخل عاج 10

 300.000 پین داخل کانال  11

 4.000.000 بالیزر(دندان لدامی یک فک8شامل )بلیچینگ 12

 450.000 برداشت پوسیدگی دندان 13

 250.000 (اصل کار اضافه می گرددبه )ترمیم وسیع کف بندی  14
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درپلی کلینیک تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم  دندانپزشکی خدماتتعرفه 

 پزشکی تهران

 تعرفه تخصصی به لایر خدمات پروتز ردیف
 

 13.200.000 (البراتواربدون هزینه ) دست دندان  1

 7.200.000 (بدون هزینه البراتوار)نیم دست دندان  2

 9.000.000 (بدون هزینه البراتوار) پالک کرم کبالت  3

 3.500.000 (بدون هزینه البراتوار) پارسیل آکریلی تا پنج دندان  4

 150.000 پارسیل آکریلی برای هردندان اضافه 5

 1.800.000 (البراتواربدون هزینه )ریالین  6

 3.600.000 (بدون هزینه البراتوار)سرامیک هرواحد –کران فلزی  7

 1.200.000 (بدون هزینه البراتوار)پست  8

 2.500.000 (بدون هزینه البراتوار)اینله وانله  9

 4.000.000 (بدون هزینه البراتوار)مریلند  10

 2.000.000 (بدون هزینه البراتوار)نایت گارد 11

 1.800.000 فایبرپست  بیلداپ 12

 4.200.000 فول سرامیک 13

 5.000.000 (بدون هزینه البراتوار)المینیت هر واحد  14

 500.000 روکش مولت 15
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               تعرفه خدمات دندانپزشکی درپلی کلینیک تخصصی                                             

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                 

 هزینه دریافتی به لایر  ایمپلنت خدمات ردیف

 4.000.000 جراحی یک واحد 1

 4.000.000 پروتز ثابت یک واحد 2

 4.000.000 پونتیک هر واحد 3

 6.000.000 سمتهر OPENسینوس لیفت  4

 4.000.000 همزمان با ایمپلنت گذاری OPENسینوس لیفت  5

 5.000.000 هر نیم فک (GBR)جراحی گرفت  6

 12.000.000 اوردنچربا دوپایه ایمپلنت 7

 6.000.000 هرپایه اضافی دراوردنچر 8

 2.500.000 پیوند لثه درجراحی مرحله دوم  9

 2.000.000 همزمان با ایمپلنت (GBR)گرفت  10

 1.000.000 کشیدن دندان لدامی 11

 2.000.000 کشیدن دندان خلفی 12

 

 :هزینه موارد ذیل نیز به عهده بیمار می باشد:توضیح اینکه

 خرید کلیه لوازم ایمپلنت از شرکت ها-1

 ....خرید مواد پیوندی جهت سینوس لیفت وگرفت و-2

 البراتوار جهت ساخت دندانفاکتور مربوط به -3
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