
 
 
 
 
 
 
 

 هزینه تمام شده خدمات دندانپزشکی

  در بخش عمومی و تخصصی 

1399 

 

 جامعه دندانپزشکی ایران

ایران های ارتودونتیست انجمن                    ایران صورت و فک دهان، جراحان انجمن                      ایران های اندودانتیست نجمنا                            

ایران پریودونتولوژی نانجم                 ایران ترمیمی دندانپزشکی متخصصین انجمن           ایران    های پرستودونتیستنجمن ا                                                                      

ایران ایمپلنتولوژی انجمن                   صورت ایران و فک دهان، بیماریهای انجمن               انجمن دندانپزشکی کودکان ایران                            

ایران دندانی مواد زیست انجمن                    ایران صورت و فک دهان، شناسی آسیب انجمن                                                            

 



 
 
 
 
 
 
 

و  تعیین تعرفه های واقعی برایدر راستای همکاری  با سازمان نظام پزشکی  با همکاری انجمن های علمی دندانپزشکی کمیته تدوین تعرفه های جامعه دندانپزشکی ایران 

تمام شده خدمات هزینه شاخص های زیر براساس متدولوژی شورای عالی بیمه و استفاده از ، مرتبط وسط نظام پزشکی در سازمانهایدفاع از حقوق دندانپزشکان ت  

: است نموده محاسبه را 99 سال در دندانپزشکی   

 

-1   برای تعیین کدها، عنوان و ارزش نسبی هر خدمت  2019چاپ  خدمات دندانپزشکی آمریکا ارزش نسبی کتاب  

  برای دسته بندی خدمات 1394کتاب واژگان رایج دندانپزشکی ایران  -2

عنوان دستمزد دندانپزشک ه محاسبه بخش حرفه ای هر خدمت ب -3  

بخش فنی هر خدمت ) حقوق پرسنل، هزینه های جاری مطب، تجهیزات و وسایل مطب و ...( -4  

قیمت مواد مصرفی هر خدمت -5  

سابقه طبابت -6  

ارایه یک درمان آکادمیک  استاندارد و حداکثرهای ها حداقل -7  

.هزینه البراتوار محاسبه نگردیده، براساس فاکتور به هزینه تمام شده اضافه می شود( 1: توجه  

( هزینه های سرباری ناشی از کرونا براساس رقم مصوب نظام پزشکی به هزینه تمام شده اضافه می شود. 2            



 
 
 
 
 
 
 

:محاسبه گردیده است "هزینه تمام شدهسقف "و  "کف هزینه تمام شده "برای هر درمان دو رقم  موارد فوق  بر اساس  

مانند تجربه کمتر دندانپزشک، مواد  های موثر در هزینه های درمانشاخصهای اقتصادی کشور و شاخصبا توجه به است که  ریالی کمترین رقم: هزینه تمام شدهکف  -

  .نمود  یت ارایهیک خدمت درمانی استاندارد و با کیف مصرفی ارزانتر، اجاره بهای کمتر مطب و ... می توان

بیشتر دندانپزشک، مواد تجربه  مانند های موثر در هزینه های درمانشاخصهای اقتصادی کشور، شاخصاست که با توجه به  بیشترین رقم ریالی: هزینه تمام شدهسقف  -

.نموددریافت بیشتر با کیفیت  مصرفی گرانتر، اجاره بهای بیشتر مطب و ... می توان برای ارایه یک خدمت درمانی استاندارد و  

 

ارایه کننده غیر  تخصصی به معنی تایید صالحیتتعیین حیطه درمانی ارایه کنندگان خدمت برعهده کمیته تدوین تعرفه ها نبوده، اعالم هزینه تمام شده در خدمات  :توجه

نمی باشد. خاص متخصص آن خدمت  

 

  

  یتشخیصخدمات 

 هزینهکف  شرح خدمت کد

مومیع  

 هزینهسقف 

مومیع  

 هزینهکف 

 تخصصی

 هزینهسقف 

 تخصصی

 توضیحات

D0120 بیمار دارای پرونده قبلی-ای دهان معاینات دوره  

D0140 معاینه محدود داخل دهان 



 
 
 
 
 
 
 

D0140 با تمرکز بر مشکل بیمار-معاینات محدود دهان  

D0145 ارزیابی دهان بیمار زیر سه سال و مشاوره والدین 

D0145  کنندگان  معاینه دهان بیمار زیر سه سال و مشاوره با ارائه

های اولیه مراقبت  



D0150 بیمار جدید یا بیمار دارای پرونده قبلی-معاینه جامع دهان  

D0160   مشکل محور-جزء دهانمعاینه کامل و جزء به  

D0170 مشکل محور-معاینه مجدد محدود  

D0171 ارزیابی مجدد بیمار بعد از جراحی 

D0180 معاینه جامع پریودنتال 

D0190 غربالگری بیمار 

D0191 ارزیابی بیمار 

D0220 PA و     Bitewing گرافی 

D0350  بعدی فتوگرافی یا ویدئوی تشخیصی  دیجیتال که  2تصویر

خارج دهانی تهیه شده است یا بصورت داخل دهانی   



D0412 گلوکزمتر در مطب و با استفاده از _تست سطح گلوکز خون  

 ) glucose meter( 



D0415 حساسیت ها برای کشت و  وارگانیسممیکر آوری جمع  

)Sensitivity( 



D0416 کشت ویروسی 

D0417 سازی نمونه بزاق جهت تست های  آوری و آماده جمع

تشخیصی آزمایشگاهی یا بررسی کمیت بزاق تحریکی و 

 غیرتحریکی





 
 
 
 
 
 
 

D0431  تست پیش تشخیصی تکمیلی که به ردیابی ناهنجاری های

مخاطی شامل ضایعات پیش بدخیم و بدخیم کمک می کند. 

 شامل پروسه سیتولوژی یا بیوپسی نمی شود.



D0460  پالپ شامل چند دندان و مقایسه با دندان تست وایتالیتی

 های مقابل



D0470 کست تشخیصی 

D0472  تحویل نمونه بافت به آزمایشگاه، بررسی با چشم غیرمسلح

)gross examination) 

 آماده سازی و انتقال گزارش کتبی

تهاجمی های روش با که دارد کاربرد هایی بافت گزارش برای 

است مانده باقی نخورده، دست ساختارشان و شده برداشته 

D0473 لحآزمایشگاه، بررسی با چشم غیرمس تحویل نمونه بافت به                                

(gross examination) 

میکروسکوپی، آماده سازی و انتقال گزارش کتبیو   

کاربرد هایی بافت گزارش برای مکتوب، گزارش ارسال و تهیه 

 ساختارشان و شده برداشته تهاجمی های روش با که دارد

است مانده باقی نخورده، دست 

D0474  تحویل نمونه بافت به آزمایشگاه، بررسی با چشم غیرمسلح
(gross examination)  

و میکروسکوپی شامل ارزیابى لبه هاى برش جراحى در 

 خصوص وجود ضایعه ، آماده سازی و انتقال گزارش کتبی

کاربرد هایی بافت گزارش برای مکتوب، گزارش ارسال و هیهت 

 ساختارشان و شده برداشته تهاجمی های روش با که دارد

است مانده باقی نخورده، دست 

D0475  ،تحویل نمونه بافت رزکسیون ) زبان ، لوزه ، لب، غدد بزاقى

فکین، عضله(  به آزمایشگاه، بررسی با چشم غیرمسلح 

)gross examination( 

حى در و میکروسکوپی شامل ارزیابى لبه هاى برش جرا

 خصوص وجود ضایعه ، آماده سازی و انتقال گزارش کتبی

کاربرد هایی بافت گزارش برای مکتوب، گزارش ارسال و هیهت 

 ساختارشان و شده برداشته تهاجمی های روش با که دارد

است مانده باقی نخورده، دست 

D0476   به  اسپیراسیون سوزنىتحویل مایع حاصل از FNA برای مکتوب گزارش ارسال و تهیه،  



 
 
 
 
 
 
 

آزمایشگاه، بررسی میکروسکوپی، آماده سازی و انتقال 

 گزارش کتبی

آید می  بدست  FNA  

D0476 ها های اختصاصی برای میکروارگانیسم آمیزی رنگ  های نمونه یا بیوپسی برای اضافی های رنگ آن در که روشی 

رود می بکار ها میکروارگانیسم شناسایی جهت جراحی 

D0477 های اختصاصی برای مواردی غیر از  رنگ آمیزی

 میکروارگانیسم ها 

های نمونه یا بیوپسی برای اضافی های رنگ آن در که روشی 

 آهن، موسین، مالنین، نظیر عناصری شناسایی جهت جراحی

رود می بکار غیره و گلیکوژن  

D0478 های ایمونوهسیتوکمیکال  آمیزی رنگ  های نمونه روی بر خاص بادی آنتی های معرف آن در که وشیر 

نمایند تسهیل را تشخیص تا رود می بکار بافتی 

D0479  هیبریداسیونin situ در محل بافت، شامل تفسیر    روشی که امکان شناسایی اسیدنوکلئیکها را در نمونه بافتی

ها و  و از این طریق به شناسایی میکروارگانیسم  کند فراهم می

      تومورها کمک کند، شامل تفسیر

D0480  تحویل اسمیر سیتولوژیک اکسفولیه به آزمایشگاه، بررسی

 میکروسکوپی، آماده سازی و انتقال گزارش کتبی

سیتولوژی نمونه گزارش ،برای مکتوب گزارش ارسال و تهیه 

 طریق از که رود می کار به اپیتلیال غیرترانس پراکنده سلولهای

آید می بدست دهان مخاط آرام تراشیدن 

D0481 استفاده از میکروسکوپ الکترونی-   

D0482 ایمونوفلوئورسانس مستقیم که ایمونولوژیک، واکنشگرهای شناسایی برای که تکنیکی 

رود می بکار هستند، بیمار مخاطی غشای یا پوست به محدود  

D0483 ایمونوفلوئورسانس غیرمستقیم در که) ایمونولوژیک واکنشگرهای شناسایی برای که کنیکیت 

رود می بکار( هستند گردش در بدن 

D0484 مشاوره در مورد اسالیدهای تهیه شده در جای دیگر توسط که میکروسکوپی اسالیدهای آن در که خدمتی 

 شوند می بررسی شده تهیه بیوپسی نمونه از دیگری آزمایشگاه



 
 
 
 
 
 
 

 بیمار درخواست به یا کند، کمک سخت موارد تشخیص به تا

 ارائه مکتوب گزارش یک طی ها یافته. شود داده مشورتی نظر

شوند می  

D0485  سازی اسالیدها از بیوپسی که توسط  آمادهمشاوره شامل

 منبع ارجاع تامین می گردد.

سازی آماده برای شناس آسیب با مشورت مستلزم که خدمتی 

 اسالیدها،. باشد می مکتوب گزارش یک بعالوه اسالیدها

 ارائه یا سخت موارد تشخیص جهت بیمار، درخواست براساس

شوند می بررسی مشورتی نظر  

D0486 تحویل نمونه سیتولوژیک ترانس اپیتلیال به آزمایشگاه-

 بررسی میکروسکوپی، آماده سازی و انتقال گزارش کتبی

های نمونه پاتولوژی گزارش برای مکتوب، گزارش ارسال و تهیه 

رود می بکار اپیتلیال ترانس پراکنده سلولی 

D0487 پروسه دکلسیفیه کردن بافت سازی آماده جهت خاصی فرایندهای آن در که روشی 

 های بررسی و خوردن برش قابلیت تا رود می کار به سخت

شود فراهم میکروسکوپی 

D0488  به  تحویل مایع حاصل از اسپیراسیون سوزنى FNA 

آزمایشگاه، بررسی میکروسکوپی، آماده سازی و انتقال 

 گزارش کتبی

برای مکتوب گزارش ارسال و تهیه،  

آید می  بدست  FNA  

D0502 های پاتولوژی دهان، توسط گزارش سایر پروسه  

D0503 PCR را در نمونه بافتی  که امکان شناسایی اسیدنوکلئیکهاوشی ر

ها و  کند و از این طریق به شناسایی میکروارگانیسم فراهم می

تومورها کمک کند، شامل تفسیر

D0601  ارزیابی ریسک پوسیدگی و ثبت آن در بیمار با ریسک

 پایین

 

D0602  ارزیابی ریسک پوسیدگی و ثبت آن در بیمار با ریسک



 
 
 
 
 
 
 

 متوسط

D0603 ارزیابی ریسک پوسیدگی و ثبت آن در بیمار با ریسک باال 

D0604  بیمار جدید یا بیمار -سال 3معاینه جامع دهان بیمار زیر

 دارای پرونده قبلی



D0605 معاینه و تشخیص ضایعات پاتولوژیک دهان 

D0606 مشکل محور-معاینه مجدد محدود  

D0607 Veloscopy 

D0608 patch test 

D0609 کاربرد تشخیصی لیزر 

D0999 گزارش توسط نامشخص، تشخیصی پروسه  داده توضیح خاص کد یک با کامل طور به پاتولوژی، پروسهتوافقیتوافقی توافقی توافقی 

 نشده است

 

پیشگیریخدمات   

D1120 کودك-پروفیالکسی  

D1206 کاربرد موضعی وارنیش فلوراید 

D1208  کاربرد موضعی فلوراید به جز  وارنیش 

D1310 جهت کنترل بروز پوسیدگی مشاوره تغذیه ای از بخشی بعنوان غذایی عادات و غذایی مواد انتخابمشاوره در 

پریودونتال های بیماری و پوسیدگی کنترل و درمان



 
 
 
 
 
 
 

D1320 مشاوره دخانیات برای کنترل و پیشگیری از بیماری دهان 

D1330  آموزش بهداشت 

D1351 سیالنت-(Sealantبه ازاء هر دندان فیشورسیلنت ) 

D1352 ترمیم رزینی پیشگیری 

دندان -پوسیدگیدر یک بیمار با خطر متوسط تا باالی 

 (PRRدائمی )



D1353 به ازا هر دندان-ترمیم یا تعمیر سیالنت موجود روی دندان 

D1510 یک طرفه-فضا نگهدار ثابت شامل distal shoe  شود نمی.

D1516 یالری ز، ماکفضا نگهدار ثابت، دو طرفه 

D1517  فضا نگهدار ثابت، دو طرفه، مندیبوالر 

D1527 فضا نگهدار متحرك 

D1550 سمان مجدد فضانگهدارنده 

D1555  خارج کردن فضا نگهدارنده ثابت ؛درصورتی که توسط

 دندانپزشک دیگری انجام گیرد



D1575  فضا نگه دارDistal shoeثابت، یکطرفه ، جینجیوال ساب بصورت ثابت های ددستگاه تحویل و ساخت 

. دائمی اول مولر دندان رویش راهنمایی جهت دیستالی، یا

D1585  درمان های طبقه بندی نشده، نیازمند زمان و مسئولیت

و  ASA1پذیری غیر معمول  )درمان بیماران سیستمیک 

ASA2) 



D1586  درمان های طبقه بندی نشده، نیازمند زمان و مسئولیت



 
 
 
 
 
 
 

و   ASA3پذیری غیر معمول  )درمان بیماران سیستمیک 

 باالتر(

D1587 مدیریت  بیماران خاص 

D1998  نقطه  5سوزنی بدون تحریک الکتریکی به ازای هر طب

 تحریک



D1999  نقطه تحریک 5طب سوزنی با تحریک الکتریکی به ازای هر 

D1999 طرح درمان 

 

 رستوریتیو 

D2140 های شیری یا دائمی یک سطحی دندان-آمالگام 

D2150 های شیری یا دائمی دو سطحی دندان-آمالگام 

D2160 های شیری یا دائمی سه سطحی دندان-آمالگام 

D2161 های شیری یا دائمی چهار سطحی یا بیشتر دندان-آمالگام 

D2330 یک سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

D2331 دو سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

D2332 سه سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

D2335 چهار سطحی یا بیشتر یا شامل زاویه -کامپوزیت رزینی

 اینسایزال قدامی



D2391 یک سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 



 
 
 
 
 
 
 

D2392 دو سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 

D2393 سه سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 

D2394 چهار سطحی یا بیشتر خلفی-کامپوزیت رزینی 

D2510 یک سطحی-اینله فلزی 

D2520 دو سطحی-اینله فلزی 

D2530 سه سطحی یا بیشتر-اینله فلزی 

D2542 دو سطحی-انله فلزی 

D2543 سه سطحی -انله فلزی 

D2544 چهار سطحی یا بیشتر-انله فلزی 

D2610  یک سطحی-پرسلن/سرامیک -اینله 

D2620 دو سطحی-اینله پرسلن/سرامیک 

D2630 سه سطحی یا بیشتر-اینله پرسلن/سرامیک 

D2642 دو سطحی-انله پرسلن/سرامیک 

D2643 سه سطحی -انله پرسلن/سرامیک 

D2644 چهار سطحی یا بیشتر-انله پرسلن/سرامیک 

D2650 یک سطحی-اینله کامپوزیت رزینی 

D2651 دو سطحی-اینله کامپوزیت رزینی 

D2652 سه سطحی یا بیشتر-اینله کامپوزیت رزینی 

D2662 دو سطحی-انله کامپوزیت رزینی 

D2663 سه سطحی-انله کامپوزیت رزینی 

D2664 چهار سطحی یا بیشتر-انله کامپوزیت رزینی 

D2740 پرسلن یا سرامیک-روکش 



 
 
 
 
 
 
 

D2751 روکش-PFM  با فلز بیس متال 

D2752 روکش-PFM  با فلز نابل 

D2791 تمام ریختگی غالباْ بیس متال-روکش 

D2915  سمان یا باند مجدد پست و کور ساخته شده بصورت

 غیرمستقیم یا پیش ساخته 



D2920 سمان یا باند مجدد روکش 

D2930  روکش استینلس استیلs.s crown دندان -پیش ساخته

 شیری



D2931 روکش پیش ساخته استینلس 

 ـ دندان دائمی s.s crownاستیل 



D2950 ( بیلد آپ کورcoreشامل هر نوع پین در صورت نیاز )  اشاره دارد زمانیکه گیر و این پروسه به بازسازی تاج آناتومیک

های خارج تاجی  استحکام دندان برای قرارگیری رستوریشن

کافی نیست. چنانچه از ماده ترمیمی جهت حذف آندرکات، 

های نامنظم موجود در دندان  دهی باکس یا فرورفتگی شکل

استفاده شود، نباید این کد را گزارش کرد. چون این موارد 

د.آی بیلدآپ کور به حساب نمی

D2952 )پست و کور )پست ریختگی  

D2955 خارج کردن هر پین و پست 

D2956 یا بریج  خارج کردن و بریدن کراون  

D2960  داخل مطب-رزینی(ونیر لبیال )المینیت    

D2980  ترمیم روکش، که به دلیل شکست ماده ترمیم، ضرورت

 پیدا کرده است





 
 
 
 
 
 
 

D2983  ،ماده ترمیم ه شدن به دلیل شکستترمیم ونیر 

 

 درمان ریشه

D3110 پوشش مستقیم پالپ-( جدا از رستوریشن نهاییDPC) 

D3111   Direct Pulp Cap with MTA  شدن اکسپوز شرف در که پالپی درمانی، پروسه این در 

 از را پالپ تا شود می پوشیده محافظ پانسمان با است

 از را بازسازی و ترمیم و نموده محافظت بیشتر آسیب

 برای کد، این. سازد تقویت ثانویه عاج تشکیل طریق

 شده برداشته پوسیدگی کل که زمانی و الینرها و ها بیس

.رود نمی کار به است،

D3120 جدا از رستوریشن نهایی -پوشش غیر مستقیم پالپ

(IDPC) 



D3121   Indirect Pulp Cap with MTA   

D3220 )پالپوتومی درمانی )جدا از ترمیم نهایی 

برداشت پالپ کرونالی تر از محل اتصال عاج و سمان و 

 کاربرد ماده درمانی

به پالپ از بخشی ی گونه-جراحی برداشت پالپوتومی 

 ماده وسیله به آن مانده باقی بخش حیات حفظ منظور

 بکار دائمی یا شیری های دندان در.است مناسب پوشاننده

 ریشه درمان اول گام عنوان به نباید کد این. رود می

شود استفاده اپکسوژنزیز برای نباید  .شود تعبیر



 
 
 
 
 
 
 

D3221  دبریدمان پالپی دندان شیری یا دائمی(pulpectomy) قراردادن داروی داخل کانال بخشی از درمان است

D3222 پالپوتومی ناکامل جهت اپکسوژنزـ 

 دندان دائمی با رشد ناقص ریشه



D3223  Pulpectomy دندان دایمی داروی داخل کانال و  درمان کوتاه مدت برای مواقعی که درمان ریشه قابل

تکمیل کردن نیست

D3224 Partial pulpotomy_Vital pulp therupy  شود پالپوتومی سطحی هم گفته می

D3230 دندان قدامی، شیری -درمان پالپ یا پرکردگی قابل جذب

 جدا از ترمیم نهایی )پالپکتومی شیری قدامی(



D3240 درمان پالپ )ترمیم قابل جذب(ـ 

 دندان خلفی شیری )جدا از ترمیم نهایی(



D3310  قدامیدندان اندوی 

D3320  پرمولر دندان  اندوی 

D3330  اولمولر دندان اندوی 

D3331 ( درمان انسدادledgeکانال )  به کد درمان اصلی اضافه می شود

D3332  درمان دندانی که حین کار مشخص شود قابل درمان

 نیست



D3333 ترمیم داخلی ریشه در ضایعات 

 )غیر ایاتروژنیک( پرفوراسیون 

و تحلیل اثر بر که شده پرفوره ناحیه جراحی بدون سیل 

 کار از ناشی آسیب علت به نه و شده ایجاد پوسیدگی یا

درمانگر توسط دندان کردن فایل هنگام

D3334  30°انحنای کانال بیش از به کد درمان اصلی اضافه می شود

D3335  خلفی دندان ومیلیمتر  25دندان قدامی با طول بیش از به کد درمان اصلی اضافه می شود



 
 
 
 
 
 
 

 میلیمتر 23 از بیش طول با

D3336  کانال ریشهType V   ورتوچی شود می اضافه اصلی درمان کد به

D3337 Fusion شود می اضافه اصلی درمان کد به

D3338 Dens in dent شود می اضافه اصلی درمان کد به

D3339 با وجود فایل شکسته ریشه  درمان  صورت درآوردن یا بای پس فایل به کد درمان اصلی در

اضافه می شود

D33340  یا بیشتر کانال50درمان کلسیفیکاسیون % به ازای هر کانال به کد درمان اصلی اضافه می شود

D3341   درمان دندانهای مولر دوم و سوم به کد درمان اولیه و مجدد مولر اول اضافه می شود

D3342  2هر کانال اضافه در مدخل یا اپکس)پره مولر بیش از 

 کانال( 3کانال و مولر بیش از 

شود می اضافه اصلی درمان کد به

D3343 درمان از روی روکش .این کد به درمان اصلی اضافه می شود 

D3346 درمان مجدد قدامی  

D3347 درمان مجدد پرمولر  

D3348 اولدرمان مجدد مولر  

ِD3350  بستن پرفوریشن ، تحلیل ریشه، اپیکال پالگ  .این کد به درمان اصلی اضافه می شود 

D3351 اپکسیفیکاسیون/کلسیفیکاسیون مجددـ 

جلسه اول )بستن انتهای ریشه/ ترمیم کلسیفیک 

 پرفوراسیونها، تحلیل ریشه و غیره(

ها، کانال فضای سازی آماده دندان، بازکردن شامل 

 های رادیوگرافی گرفتن و بار اولین برای دارو جاگذاری

 اول مرحله شامل است ممکن درمان این)است نیاز مورد

 واحد کد یک ترجیحا.( باشد دندان ریشه کامل درمان

D3352  /کلسیفیکاسیون مجدد ـاپکسیفیکاسیون 

 جایگذاری ماده درمانی موقت

تعویض تازه داروی با کانال داخل داوری که جلساتی برای 

 ممکن. است نیاز مورد رادیوگرافی، گرفتن و شود می

 .باشد جلسه چندین است



 
 
 
 
 
 
 

D3353  جلسه آخر -اپکسیفیکاسیون/ کلسیفیکاسیون مجدد 

 )شامل درمان کامل ریشه

ها،  بستن انتهای ریشه/ ترمیم کلسیفیک پرفوراسیون - 

 تحلیل ریشه و غیره(

برای الزم مراحل و کانال داخل داروی درآوردن شامل 

 با همراه ریشه نهایی پرکردگی ماده دادن قرار

 آخرین مرحله این. )باشد می نیاز مورد های رادیوگرافی

 (.است ریشه کامل درمان مرحله

D3355 رژنراسیون پالپ کردن آماده ، دسترسی حفره تهیه شامل اول جلسه 

 دارویی ماده دادن قرار ، کانال فضای

D3356 رژنراسیون پالپ بینابینی داروی قراردادن

D3357 رژنراسیون پالپ نمیباشد نهایی ترمیم شامل ؛ درمان تکمیل 

D3410 قدامی-قطع نوك ریشه یا اپیکواکتومی رود می بکار قدامی دندان ریشه روی بر جراحی برای .

( رتروگراد) ریشه انتها از پرکردگی مواد جایگذاری شامل

 .شود نمی

D3421 قطع نوك ریشه یا اپیکواکتومی پره مولر ریشه اول رود می بکار مولر پره دندان ریشه روی بر جراحی برای .

( رتروگراد) ریشه انتها از پرکردگی مواد جایگذاری شامل

کد  به ریشه یک از بیش جراحی برای. شود نمی

D3426شود مراجعه. 

D3425 قطع نوك ریشه یا اپیکواکتومی مولر ریشه اول رود می بکار مولر پره دندان ریشه روی بر جراحی برای .

( رتروگراد) ریشه انتها از پرکردگی مواد جایگذاری شامل

 کد به ریشه یک از بیش جراحی برای. شود نمی

D3426شود مراجعه. 

D3426 قطع نوك ریشه یا اپیکواکتومی هر ریشه اضافی که زمانی مولر و مولر پره های جراحی برای معمول طور به 

 کاربرد شود، می درمان جراحی یک در ریشه یک از بیش

 ریشه انتهای از پرکردگی مواد جایگذاری شامل. دارد



 
 
 
 
 
 
 

 .شود نمی( رتروگراد)

D3427 جراحی پری رادیکوالر بدون قطع ریشه 

D3428 )پیوند استخوان )یک دندان 

D3429 دندان اضافه( پیوند استخوان )هر 

D3430 به -جایگذاری مواد پرکردگی از انتهای ریشه یا رتروگراد

 ازاء هر ریشه 



D3432  جراحی ریشه همراه باGTR 

D3450 به ازاء هر ریشه )آمپوتاسیون(-کامل ریشه قطع باقی تاج که هنگامی ای ریشه چند دندان یک ریشه قطع 

مراجعه  D3920 به شود می قطع هم تاج اگر. ماند می

کنید

D3470  intentional reimplantation با اسپلینت بدون

 رتروفیل



D3499 رتروفیل برای هر ریشه اضافه 

D3920 Hemisection هرگونه درآوردن شامل) شود نمی ریشه درمان شامل 

 به ای ریشه چند دندان یک کردن جدا شامل( . ریشه

. شود می تاج و ریشه دارای هم از جدا های قسمت

 آن از تا چند یا یک درآوردن شامل توانند می همچنین

.باشد ها قسمت

D3940 برداشتن لثه جهت قرار دادن رابردم 



 
 
 
 
 
 
 

D3941 )قرار دادن رستوریشن برای ایزوالسیون )بصورت موقتی 

D3950 آماده کردن فضای پست یا ساخت پست قابل دریافت کردن کانال در زمان انجام پر

 انجام شود.جدا  یبه عنوان درمان، بوده ن

 

 پریو   

D4210 چهار دندان مجاور یا بیشتر -ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی

 فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت یا

و غیرمتقارن توپوگرافی یا لثه حجم افزایش که مواردی در 

 درمان این شود، دیده استخوان طبیعی شکل در غیراستتیک

 نرمال ساختار بازسازی و سوپرابونی های پاکت حذف برای

..دارد کاربرد پریودنتال

D4211 یک تا سه دندان هم جوار یا -ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی

 فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت

و غیرمتقارن توپوگرافی یا لثه حجم افزایش که مواردی در 

 درمان این شود، دیده استخوان طبیعی شکل در غیراستتیک

 نرمال ساختار بازسازی و سوپرابونی های پاکت حذف برای

دارد کاربرد پریودنتال

D4212  ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی جهت دسترسی درمانگر برای

 به ازاء هر دندان-های ترمیمی انجام درمان



D4240 فضاهای چهار دندان هم جوار یا بیشتر یا -فلپ ژنژیوال

 محدود به دندان در هر کوادرانت

سطح دبریدمان جهت مناسب شرایط آوردن فراهم منظور به 

 زده کنار نرم بافت فلپ یک گرانولیشن بافت برداشت و ریشه

 استخوان لبه شکل اصالح. شود می ریسکت یا شده

 این. شود نمی انجام درمان این با همراه( استخوان کانتورینگ)



 
 
 
 
 
 
 

 بول فلپ با جراحی باز، فلپ با کورتاژ شامل است ممکن پروسه

 Widman جراحی و شده اصالح Kirkland فلپ معکوس،

 زیر شرح به درمانی پروسه این کاربرد موارد. باشد شده اصالح

 نشان را عمیق یا متوسط پاکت پروبینگ، که مواردی در:است

 زیبایی، حفظ به نیاز ای، لثه چسبندگی دادن دست از دهد می

 برای یا آلوئول، استخوان و لثه سطح به بیشتر دسترسی به نیاز

 تحلیل یا شکسته، ریشه ریشه، در شکستگی وجود تعیین

 با زمان هم دیگری های درمان است ممکن ریشه خارجی

D4240 به منحصر کد از استفاده با باید که باشد نیاز مورد 

 Root شامل.) شود گزارش جداگانه صورت به خود فرد

Planning) 

D4241 یک تا سه دندان هم جوار یا بیشتر یا -فلپ ژنژیوال

 فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت

سطح دبریدمان جهت مناسب شرایط آوردن فراهم منظور به 

 زده کنار نرم بافت فلپ یک گرانولیشن بافت برداشت و ریشه

 کانتوریگ) استخوان لبه شکل اصالح. شود می ریسکت یا شده

 پروسه  این. شود نمی انجام درمان این با همراه( استخوان

 بول فلپ با جراحی باز، فلپ با کورتاژ شامل است ممکن

 Widman جراحی و شده اصالح Kirkland فلپ معکوس،

 زیر شرح به درمانی پروسه این کاربرد موارد. باشد شده اصالح

 نشان را عمیق یا متوسط پاکت پروبینگ، که مواردی در:است

 زیبایی، حفظ به نیاز ای، لثه چسبندگی دادن دست از دهد می

 برای یا آلوئول، استخوان و لثه سطح به بیشتر دسترسی به نیاز

 تحلیل یا شکسته، ریشه ریشه، در شکستگی وجود تعیین



 
 
 
 
 
 
 

 با زمان هم دیگری های درمان است ممکن ریشه خارجی

 فرد به منحصر کد از استفاده با باید که باشد نیاز مورد 

 . شود گزارش جداگانه صورت به خود

 (Root Planning شامل) 

D4249 بافت سخت-افزایش طول تاج کلینیکی برای ترمیمی درمان امکان آوردن فراهم درمان این از هدف 

 یا نیست پیدا دهان در آن تاج از بخشی هیچ که است دندانی

 تاج طول افزایش پروسه. است پیدا آن از کوچکی بخش تنها

 برداشت کامل، ضخامت با فلپ زدن کنار: است زیر موارد شامل

 در پروسه این. دندان ریشه به تاج نسبت تغییر و استخوان

 مند بهره پریودونتال سالمت از دهان که میشود انجام شرایطی

 پریودنتال بیماری حضور در استخوان جراحی حالیکه در. باشد

گیرد می صورت

D4263 اولین موضع در کوادرانت-پیوند جایگزینی استخوان شده استخوان بدشکلی به منجر بیماری فرآیند که هنگامی 

 تحریک سبب پیوندی مواد کاربرد با درمان این است،

 موارد شامل درمان این. شود می پریودنتال بافت رژنراسیون

 زخم، سازی پاك فلپ، بستن و کردن باز: شود نمی زیر

 منظور به بیولوژیک مواد دادن قرار یا استخوان کانتورینگ

 های مامبران جایگذاری یا استخوانی بافت رژنراسیون در کمک

barrier .با زمان نیزهم دیگری های درمان است ممکن 

D4263 جداگانه کد از استفاده با باید که باشد نیاز مورد 

.شود گزارش

D4264 هر موضع اضافی در کوادرانت-پیوند جایگزینی استخوان 



 
 
 
 
 
 
 

D4265  بیولوژیک جهت کمک بهکاربرد مواد 

 رژنراسیون بافت نرم و استخوان

نمای نیز  و فرموالسیونشان اساس بر توانند می بیولوژیک مواد 

 دیگر رژنراتیو سوبستراهای با یا تنها بصورت پریودنتال، نقص

 این. شوند برده کار به barrierغشاهای  یا استخوان مانند

 زخم، دبریدمان آن، بستن و ورودی جراحی شامل پروسه

 غشاهای یا/و پیوندی مواد جایگذاری یا استخوانی کانتورینگ

barrier کد همراه به جداگانه های پروسه سایر. شود نمی 

D4265 گزارش خودشان مخصوص دهایک با است ممکن 

.گردند

D4266 رژنراسیون هدایت شده بافتی-  

 جذب، به ازای هر موضعغشای قابل 

آن، بستن و ورودی فلپ:شود نمی زیر موارد شامل پروسه این 

 استخوان، سطح کانتورینگ زخم، پاکسازی و دبریدمان

 بیولوژیک مواد دادن قرار و استخوان پیوندی مواد جایگذاری

 های نقص برای درمانی پروسه این.استخوانی رژنراسیون جهت

دارد کاربرد ایمپلنت اطراف فضای و پریودنتال

D4270 پروسه پیوند بافت نرم پایه دار لثه از یا مجاور، دندان دندانی، بی ریج روی از لثه دار پایه لپ 

 کرونال یا لترال سمت به و آید می بدست دندان روی بر موجود

 آلوئول مخاط جایگزین مارژینال بافت بعنوان تا شود می جابجا

 حذف یا و شده اکسپوز ریشه پوشاندن جهت روش این از شود

 دندان، ریشه آنکه شرط به البته شود می استفاده ای، لثه نقص

.باشد نداشته زیادی برجستگی

D4274  همراه پروسه وج مزیال/دیستال، تک دندان )زمانی که به

پروسه های جراحی در همان ناحیه آناتومیکال انجام نمی 

 شود(

بیماری درگیر که دندانی مجاور دندان بی ناحیه در درمان این 

 برای ژنژیوال های برش از. شود می انجام است پریودونتال

 پروسه این از هدف. شود می استفاده بافتی وج برداشتن



 
 
 
 
 
 
 

 دقیق تطابق ایجاد و پاکت عمق کاهش و دسترسی درمانی

.است فلپ های لبه

D4277 اولین دندان یا موقعیت -پیوند آزاد بدون پایه بافت نرم

 دندانی دندانی در فضای بی

دهنده موضع در جراحی شامل

D4278 آزاد )شامل موضع جراحی گیرنده و  پروسه پیوند بافت نرم

دهنده( هر دندان، ایمپلنت، یا فضای بی دندانی اضافه در 

 همان محل پیوند



D4321 اسپلینت موقت ـ خارج تاجی شده لق های دندان موقت تثبیت اسپلینت، کاربرد از هدف 

 مقصود، این به نیل برای متنوعی های اپالنیس و متدها. است

.نمایید مشخص را درگیر دندان. روند می بکار

D4321 اسپلینت دندانها داخل دهان تا چهار دندان 

D4322 اسپلینت دندانها داخل دهان تا شش دندان 

D4346 جرم گیری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومی_ 

 تمام دهان پس از بررسی دهانی 



D4355  دبریدمان تمام دهان به منظور مهیاسازی معاینه و

 تشخیص جامع در جلسه ویزیت بعدی



D4941  کاربرد درمانی لیزر بصورت نقطه ای به ازای هرچهار نقطه

 تابش



D4942  سانتی  4کاربرد درمانی لیزر بصورت ناحیه ای به ازای هر

 متر مربع



D4943 سانتی متر 2جراحی لیزر به ازای هر  کاربرد 

D4944 درمان غیرجراحی استئومیلیت 



 
 
 
 
 
 
 

D4945 درمان بیماری های دهان 

D4948  ،ت حسی صورت و اختالالختالالت عصبی و عضالنی

 اختالالت حرکتی فک

صورتی، آتیپیک دردهای ژمینال، تری نورآلژی مثال بعنوان 

 دیسکینزی، دهان، سوزش سندرم آتیپیک، اودنتالژی

عضله و مفصل درد سندرم تزریق، از بعد تریسموس

 پروتزهای دندانی، متحرك

D5110  یالزکامل ماکدنچر 

D5120 دنچر کامل مندیبل 

D5130 یالزدنچر فوری، ماک 

D5140 دنچر فوری، مندبیل 

D5211 یالـ با بیس رزینی )شامل هرگونه زپروتز پارسیل  ماک

 کالسپ  یا موارد گیر، رست ها و دندانها(



D5212 با بیس رزینی )شامل هرگونه -پروتز پارسیل  مندیبل

 کالسپ یا موارد گیر، رست ها و دندانها(



D5213 پارسیل کرم کبالت -لی فک باالپروتز پارسیل متحرك اص شامل) رزینی بیس با دنچر همراه به ریختگی فلزی فریم 

( معمولی دندان و رست کالسپ،

D5214 پارسیل کرم -ل متحرك اصلی فک پایینپروتز پارسی

 کبالت

شامل) رزینی بیس با دنچر همراه به ریختگی فلزی فریم 

( معمولی دندان و رست کالسپ،

D5225 یال زتز پارسیل متحرك قابل انعطاف ماکپرو معمولی دندان و رست کالسپ، هرگونه شامل

D5226 ك قابل انعطاف فک پایینپروتز پارسیل متحر معمولی دندان و رست کالسپ، هرگونه شامل

D5511 تعمیر بیس شکسته پروتز کامل، مندیبل 



 
 
 
 
 
 
 

D5512  یالزکامل، ماکتعمیر بیس شکسته پروتز 

D5520 پروتز -های از دست داده یا شکسته جایگزینی دندان

 کامل)هر دندان(



D5611 تعمیر بیس شکسته پروتز پارسیل مندیبل 

D5612 الزیمیر بیس شکسته پروتز پارسیل ماکتع 

D5630  تعمیر یا جایگزینی مواد ریتینر/کالسپ شکسته به ازای هر

 دندان



D5640 به ازاء هر -های شکسته پروتز پارسیل جایگزینی دندان

 دندان



D5650 اضافه کردن دندان به دنچر پارسیل موجود 

D5660  اضافه کردن کالسپ به دنچر پارسیل موجود به ازای هر

 دندان



D5670 آکریل روی اسکلت فلزی ها و  جایگزینی همه دندان

 یال(ز)ماک



D5671 ها و آکریل روی اسکلت فلزی  جایگزینی همه دندان

 )مندیبل(



D5710 یالزری بیس دنچر کامل ماک 

D5711 ری بیس دنچر کامل ماندیبل 

D5730 یال )داخل مطب(زری الین دنچر کامل ماک 

D5731 )ری الین دنچر کامل مندیبل )داخل مطب 

D5740 یال )داخل مطب(زری الین دنچر پارسیل ماک 

D5741 )ری الین دنچر پارسیل مندیبل )داخل مطب 



 
 
 
 
 
 
 

D5750 یال )داخل البراتوار(زری الین دنچر کامل ماک 

D5751 )ری الین دنچر کامل مندیبل )داخل البراتوار 

D5760 یال )داخل البراتوار(زسیل ماکری الین دنچر پار 

D5761 )ری الین دنچر پارسیل مندیبل )داخل البراتوار 

D5810 یال(زدنچر کامل موقت )ماک 

D5811 )دنچر کامل موقت )مندیبل 

D5863 یالزکامل ماک-اوردنچر 

D5864 یالزپارسیل ماک-اوردنچر 

D5865 کامل مندیبل-اوردنچر 

D5866 پارسیل مندیبل-اوردنچر 

 

 صورتی -پروتزهای فکی 

D5932 )پروتز پر کننده، نهایی )آبچوراتور 

D5933 پروتز پر کننده، تغییر و اصالح 

D5937  برای درمان( اپالینس تریسموسTMD )کاربرد ندارد 

D5951 Feeding aid کننده برای غذا خوردن کمک دادن غذا پروتز: مترادف واژگان 

 که کام شکاف اصالح جراحی انجام از قبل که است پروتزی

 در کام شکاف با نوزاد بیمار در را ماگزیال چپ و راست قطعات

-دهانی حفره نقص پروتز. دارد می نگه مناسب موقعیت و جهت



 
 
 
 
 
 
 

. بخشد می بهبود را بلع و مکیدن نتیجه در و بندد، می را بینی

 کام وسیع شکاف که مواردی در و دارد موقت ماهیت پروتز این

 جدا را بینی و دهان حفرات شد خواهد بسته تاخیر با نوزاد در

 ساخت باشد، موثر شکاف، بستن برای جراحی اگر. دارد می نگه

 است ممکن جایگزین، صورت به یا. شود می حذف پروتز این

 منظور به  Speech aidهای شیری  دندان رویش با زمان هم

.شود می ساخته مذکور نقص بستن تسهیل

D5982 استنت جراحی پوست، پیوند استنت پریودنتال، استنت: مترادف واژگان 

  Columellar استنت

 جهت نرم بافت روی بر فشار ایجاد ها استنت کاربرد از هدف

. است کالپس یا اسکار ایجاد از جلوگیری و بافتی التیام تسهیل

 جهت آن از پس یا و جراحی حین در جراحی استنت کاربرد

 معموالً. باشد می نیاز مورد بافتی، های لبه دقیق تطابق حصول

 کامپاند یا گوتاپرکا دنچر، اینتریم نرم الینرهای نظیر موادی

.شود می استفاده کار این برای دندان گیری قالب

D5988 اسپلینت جراحی اصالح گانینگ اسپیلنت گانینگ، اسپیلنت: مترادف واژگان 

، اسپیلنت Kingsleyلیبیولینگوال، اسپیلنت  اسپیلنت شده،

 Fenestrated splintریختگی فلزی. 

 حرکت عدم و ثبات به کمک ها، اسپلینت طراحی از هدف

 این به نیل جهت. است التیام دوره حین شکسته های استخوان

 به آلوئوالر زواید یا/و موجود های دندان از ها اسپلینت مقصود،

 است این آنها کاربرد از هدف. کنند می استفاده گاه تکیه عنوان



 
 
 
 
 
 
 

 در که درمانی دوره در را اکلوزالی نرمال روابط امکان حد تا که

 نگه حرکت بدون و ثابت وضعیت در شکسته های استخوان آن

 تغییراتی ایجاد با توان می غالباً. سازد برقرار شوند، می داشته

 عنوان به آنها از( بیمار کامل دنچر مثل) موجود پروتزهای در

 تسهیل برای بارهایی آرچ غالباً. کرد استفاده جراحی اسپلینت

. شود می اضافه جراحی اسپلینت به فک، دو کردن ثابت پروسه

 تسهیل برای هم ها االستیک رابر از دارد، امکان این بر عالوه

 مندیبل eyelet محیطی قالبهای. شود استفاده پروسه، این

 مجاور استخوان به wiring با ثبات، افزایش جهت میتوانند

.گردند متصل

D5991 های وزیکولوبولوز حامل دارویی موضعی برای بیماری 

D5998  اپالینس های داخل دهانی برای درمان آپنه انسدادی

 هنگام خواب با ساپورت دندانی یا ریج 



 

 های دندانیایمپلنت 

D6010 ایمپلنت اندوستئال -جایگذاری بدنه ایمپلنت با جراحی  هزینه فیکسچر، کاور اسکرو و هیلینگ کپ براساس فاکتور

قابل دریافت است.

D6011 مرحله دوم جراحی ایمپلنت دادن قرار برای ایمپلنت بدنه به جراحی دسترسی  healing 

cap اباتمنت دادن قرار سازی مهیا یا

D6013 جایگذاری مینی ایمپلنت به روش جراحی .هزینه مینی ایمپلنت براساس فاکتور قابل دریافت است



 
 
 
 
 
 
 

D6052  اباتمنت با اتصالsemi-precision براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6055 Connecting bar متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6058 روکش سرامیک/ پرسلن متکی بر اباتمنت براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6060  روکشPFM )متکی بر اباتمنت )غالباً بیس متال براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6061  روکشPFM )متکی بر اباتمنت )فلز نابل براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6085  روکش موقت ایمپلنت براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6090 تعمیر پروتز متکی بر ایمپلنت، با گزارش 

D6092  یا باند کردن مجدد روکش متکی بر ایمپلنت یا سمان

 اباتمنت



D6093  سمان یا باند کردن مجدد دنچر پارسیل ثابت متکی بر

 ایمپلنت یا اباتمنت



D6100 درآوردن ایمپلنت، به همراه گزارش جراحی پروسه با ایمپلنت یک درآوردن شامل فرآیند این 

.دهید شرح را درمان روند.باشد می

D6102  دبریدمان و شکل دهی استخوان در نقص فضای پیرامون

یک ایمپلنت و پاکسازی سطحی ایمپلنت اکسپوز شده ، 

 شامل ورود با فلپ و بستن 





 
 
 
 
 
 
 

D6103 ط پیرامون ایمپلنتاپیوند استخوان برای اصالح و ترمیم نق شود نمی شامل را فلپ بستن و کردن باز 

 به که بیولوژیکی مواد یا barrier مامبران جایگذاری

محاسبه  جداگانه, کند می کمک استخوان نوسازی و بازسازی

شود می

D6104 پیوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت  جایگذاری مامبرانbarrier به که بیولوژیکی مواد یا 

 محاسبه جداگانه کند، می کمک استخوان نوسازی و بازسازی

شود می

D6110 دنچر متحرك حمایت شونده توسط 

 یالزماک_منت برای قوس بی دندانی کاملایمپلنت/ابات 

براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6111  دنچر متحرك حمایت شونده 

توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی 

 مندیبل_کامل

 براساس ایمپلنت  پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6114 دنچر ثابت حمایت شونده 

منت برای قوس بی دندانی توسط ایمپلنت/ابات 

 یالزماک_کامل

براساسایمپلنت   پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6115 دنچر ثابت حمایت شونده 

توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی  

 مندیبل_کامل

براساسایمپلنت   پروتزی قطعات سایر  و اباتمنت هزینه 

.است دریافت قابل فاکتور

D6241 پونتیک- 
porcelain fused to predominantly base metal 



D6242 پونتیک پرسلن با فلز نابل 

D6245 پرسلن/سرامیک-پونتیک 



 
 
 
 
 
 
 

D6740 پرسلن یا سرامیک-ریتینر روکش 

D6751 ریتینر روکش-PFM بیس متال 

D6752 ریتینر روکش-PFM نابل 

D6930 پروتز پارسیل ثابت سمان یا باند مجدد 

D6980  تعیمر پروتز پارسیل ثابت که توسط شکست مواد ترمیمی

 ملزم شده باشد



 

 جراحی دهان، فک و صورت

D7111 کشیدن تاج باقیمانده دندان شیری نرم بافت در مانده تاجی های مانده باقی درآوردن

D7140  یا کشیدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار )با الواتور

 قدامیخارج کردن با فورسپس( 

مختصر کردن صاف دندان، ساختار معمول درآوردن شامل 

آن بستن نیاز صورت در و استخوانی تیزی های 

D7141 یا الواتور با) آشکار ریشه یا یافته رویش دندان کشیدن 

 خلفی( فورسپس با کردن خارج

3,862,2803,432,280

مختصر کردن صاف دندان، ساختار معمول درآوردن شامل 

 آن بستن نیاز صورت در و استخوانی  های تیزی

D7142 یا الواتور با) آشکار ریشه یا یافته رویش دندان کشیدن 

 ( عقلفورسپس با کردن خارج

4,107,3803,625,780

مختصر کردن صاف دندان، ساختار معمول درآوردن شامل 

 آن بستن نیاز صورت در و استخوان  حفره

D7210  درآوردن دندان رویش یافته با جراحی  که نیازمند کنارزدن

موکوپریوستئال برداشتن استخوان و/یا سکشن دندان فلپ 

 است

صاف دندان، ساختار درآوردن استخوان، و لثه برش شامل 

  آن بستن و استخوان حفره مختصر کردن

D7220 بافت نرم-درآوردن دندان نهفته نیازمند که شده؛ پوشیده نرم بافت با دندان اکلوزال سطح 



 
 
 
 
 
 
 

باشد می موکوپریوستال فلپ کنارزدن.

D7230 نیمه نهفته در استخوان-درآوردن دندان نهفته 















 کنارزدن نیازمند که شده؛ پوشیده استخوان با تاج از قسمتی

.باشد می موکوپریوستال فلپ

D7240 کامالً نهفته در استخوان-درآوردن دندان نهفته 















 نیازمند که شده؛ پوشیده استخوان توسط تاج بیشتر یا تمام

.باشد می استخوان برداشتن و موکوپریوستال فلپ کنارزدن

D7241 استخوان با کامالً نهفته در -درآوردن دندان نهفته

 های غیرمعمول جراحی پیچیدگی

















 به درمان، است؛ پوشیده استخوان توسط تاج بیشتر یا تمام

 به نیاز  -1: است پیچیده و سخت زیر شرایط وجود علت

-3ماگزیال؛ سینوس بستن به نیاز  -2 عصب؛ سکشن دی

.دندان نامناسب موقعیت 

D7250 های دندانی باقی مانده با جراحی )پروسه  درآوردن ریشه

 بریدن(

و دندان، ساختار درآوردن استخوان، و نرم بافت برش شامل 

(جراحی برش با درمان. )باشد می محل بستن

D7260 بستن مجاری رابط حفره سینوسی و دهان بستن و دهان حفره و ماگزیال سینوس بین مجرای اِکسیژن 

advancement flap با محل

D7261 بستن اولیه پرفوره شدن سینوس زیر های پروسه انجام به نیاز جراحی، با دندان درآوردن پی در 

 با سینوس ارتباط فوری بستن سینوس، بازشدگی ترمیم:است

  fistulus tract صورتیکه در. بینی و دهان ارتباط یا دهان

.شود می بسته اولیه بطور پرفوره محل باشد، نداشته وجود

D7270  قراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و یا ثابت کردن

 دندان بیرون افتاده یا جابه جا شده در اثر تصادف 

دندان 4تا  کردن ثابت یا و اسپلینت شامل

D7271  قراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و یا ثابت کردن

 دندان بیرون افتاده یا جابه جا شده در اثر تصادف 

 دندان 6شامل اسپلینت و یا ثابت کردن تا

D7272  ترنسپلنتاسیون دندان 



 
 
 
 
 
 
 

D7280 دسترسی به یک دندان رویش نیافته با جراحی صورت در و شده برگردانده بافت و شود می داده اینسیژن 

 که ای نهفته دندان تاج تا شود می برداشته استخوان ضرورت

.شود آشکار نداریم، را آن کردن خارج قصد

D7282  لق کردن دندان رویش یافته یا خارج از قوس جهت کمک

 به رویش



D7283 جاگذاری وسیله برای تسهیل رویش دندان نهفته از پس نیافته رویش دندان روی اتچمنت یک دادن رارق 

 را جراحی اکسپوژر. آن رویش در کمک جهت آن اسکپوژر

نمایید گزارش D7280نند کد ما و جداگانه

D7285 بافت سخت استخوان یا -بیوپسی انسیژنال از بافت دهان

 دندان

ضایعات بیوپسی کد این. نمونه پارسیل برداشتن برای فقط 

 ریشه انتهای قطع درمان برای و گیرد می بر در را استخوانی

 این.شود نمی استفاده ریشه اطراف جراحی و( اپیکواکتومی)

.شود نمی اِکسیژن شامل پروسه

D7286 بافت نرم-بیوپسی انسیژنال از بافت دهان دست آن ساختار که نمونه یک پارسیل برداشتن برای فقط 

 هم گزارش برای کد این از نباید. رود می بکار است نخورده

 شامل پروسه این. کرد استفاده ریشه اطراف کورتاژ/اپیکو زمان

شود نمی اِکسیژن

D7287  نمونه برداری سیتولوژیک اکسفولیهexfoliative 
cytological sample callection  



D7288  بیوپسی تراشیدنیbrush biopsy  

D7295  برداشت استخوان برای استفاده در درمان پیوند اتوژن اتوژن پیوند گذاری جای های درمان بر اضافه درمانی پروسه این 

.شود می گزارش نیستند، استخوان برداشت شامل که

D7310 هر در  یک تا سه دندان-آلوئولوپالستی همراه با کشیدنیا با) دندان کشیدن از مجزایی درمانی پروسه آلوئولوپالستی 



 
 
 
 
 
 
 

 برای سازی آماده در معموالً. شود می محسوب( جراحی بدون کوادرانت

 بکار پیوند جراحی و درمانی پرتو نظیر ها درمان سایر یا پروتز

رود می

D7311 هر در  دندان یا بیشتر 4-آلوئولوپالستی همراه با کشیدن

 کوادرانت

یا با) دندان کشیدن از مجزایی درمانی پروسه آلوئولوپالستی 

 برای سازی آماده در معموالً. شود می محسوب( جراحی بدون

 بکار پیوند جراحی و درمانی پرتو نظیر ها درمان سایر یا پروتز

.رود می

D7320 هر دندان در  3تا  فضای -آلوئولوپالستی بدون کشیدن

 کوادرانت

است قرار اگر. شود نمی انجام کشیدن دندان، بی ریج در 

 D7310شوند به  کشیده آلوئولوپالستی با زمان هم ها دندان

 ها درمان سایر یا پروتز برای سازی آماده در معموالً. شود رجوع

.رود می بکار پالنت ترانس جراحی و درمانی پرتو نظیر

D7321 در  بیشتردندان یا  4فضای -آلوئولوپالستی بدون کشیدن

 هر کوادرانت

است قرار اگر. شود نمی انجام کشیدن دندان، بی ریج در 

 D7310 به شوند کشیده آلوئولوپالستی با زمان هم ها دندان

 ها درمان سایر یا پروتز برای سازی آماده در معموالً. شود رجوع

.رود می بکار پالنت ترانس جراحی و درمانی پرتو نظیر

D7340 تلیالیزاسیون ثانویه( گسترش ریج  )اپی-وستیبولوپالستی 

D7350 گسترش ریج  )شامل پیوندهای بافت -وستیبولوپالستی

نرم، اتصال مجدد عضله، اصالح اتصال بافت نرم و مدیریت 

 هایپرتروفیک(بافت هایپرپالستیک و 



D7410  سانتیمتر1,25اکسیژن ضایعه خوش خیم تا 

D7413  سانتیمتر1,25اکسیژن ضایعه بدخیم تا 

D7450  قطر -درآوردن تومور یا کیست ادنتوژنیک خوش خیم



 
 
 
 
 
 
 

 سانتیمتر1,25ضایعه تا 

D7460 قطر -درآوردن تومور یا کیست غیر ادنتوژنیک خوش خیم

 سانتیمتر1,25ضایعه تا 



D7461 قطر -درآوردن تومور یا کیست غیر ادنتوژنیک خوش خیم

 سانتیمتر1,25ضایعه بزرگتر از 



D7510 بافت نرم داخل دهانی-اینسیژن جراحی وتخلیه آبسه منشاء با مخاط طریق از جراحی برش یا اینسیژن حالت، این در 

.است پریودنتال

D7511 بافت نرم داخل دهان -اینسیژن جراحی و تخلیه آبسه

 پیچیده )شامل تخلیه فضاهای مالتیپل صورتی(

دی و شود می انجام دهانی داخل صورت به برش یا اینسیژن 

 کافی تخلیه تا یابد می گسترش مجاور صورتی فضای تا سکشن

.شود فراهم سلولیت/آبسه

D7520 بافت نرم خارج دهانی-اینسیژن جراحی و تخلیه آبسه است پوست طریق از جراحی  اینسیژن شامل.

D7820 جا انداختن دررفتگی فک به صورت بسته بدون شود؛ می هدایت خود محل به دستی مانورهای با مفصل 

جراحی

D7880 تخریب ضایعات به روش فیزیکی یا شیمیایی با گزارش 

D7882  ساخت پالینس هایMYOFACIAL PAIN 

DYSFUNCTION SYNDROME / ؛stabilizer & 
repositional 



D7883  ساخت اپالینس هایMYOFACIAL PAIN 

DYSFUNCTION SYNDROME/ ؛space maintener 



D7884  درمان هایTMD  با روشهای طب فیزیکی 

D7910 های کوچک که به تازگی ایجاد شده تا  بخیه کردن زخم 

 سانتیمتر5





 
 
 
 
 
 
 

D7911  سانتیمتر5بخیه کردن پیچیده تا 

D7912  سانتیمتر5بخیه کردن پیچیده بزرگتر از 

D7951  آگمنتاسیون سینوس با استخوان یا مواد جایگزین

 استخوان به روش باز کردن لترال

آلوئول ارتفاع افزایش منظور به سینوس حفره اگمنتاسیون 

 به پروسه این. ماگزیال دندان بی های قسمت بازسازی جهت

 نمودن فراهم شامل و گیرد می صورت لترال بازکردن روش

 barrier اگر. شود می نیز استخوان جایگزین مواد یا استخوان

.شود گزارش جداگانه صورت به باید شود جایگذاری ،مامبران

D7952 آگمنتاسیون سینوس به روش عمودی با آلوئول ارتفاع افزایش منظور به سینوس حفره اگمنتاسیون 

 به و ریج کرست طریق از دسترسی نحوه. عمودی دسترسی

 مواد از استفاده.  پذیرد می صورت سینوس کف بردن باال کمک

 یا استخوان آوردن فراهم و است ضروری روش این در پیوندی

.هستند پروسه این از جزئی استخوان جایگزین مواد

D7953  به ازاء هر موضع-استخوان برای حفظ ریجپیوند جایگزینی یا دندان شدن کشیدن با همزمان ریج، یکپارچگی حفظ جهت 

 کشیده دندان محل در پیوندی مواد ایمپلنت، کردن خارج

 پروسه این تجویز موارد بالینی نظر از.)گیرد می قرار شده

 یا ایمپلنت، برای ریج سازی آماده:  است زیر شرح به درمانی

 پیش از درمان جهت مناسبی وضعیت کانتورآلوئوالر زمانیکه

 ریج سازی آماده دیگر عبارت به ندارد پروتز شده ریزی برنامه

 مواد کردن فراهم شامل پروسه این (پروتز درمان جهت

 باید شود، استفاده Membraneشود.اگر از  پیوندی نمی

.شود گزارش جداگانه

D7960 پروسه درمانی -فرنولکتومی فرنکتومی یا فرنوتومیباکالی، فرنوم غشایی یا عضالنی اتصاالت کردن آزاد یا حذف 



 
 
 
 
 
 
 

 گیرد می صورت زمانی پروسه این. جراحی با لینگوالی یا لبیالی جداگانه )مکمل پروسه دیگری نمی باشد(

 یا باشد شده پاتولوژیک شرایط بروز سبب مذکور اتصاالت که

 تداخل دهان حفره به مرتبط های درمان و دهانی تکامل در

.باشد کرده حاصل

D7970  خارج کردن بافت هایپر پالستیک 

D7970 به ازاء هر قوس فکی-اِکسیژن بافت هایپرپالستیک 

D7971  حذف لثه پریکورونال 

D7971 ِکسیژن لثه پری کرونالا 

D7979 سیالولیتوتومی بدون جراحی 

 

 ارتودنسی

D8010 درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی شیری 

 













 دوران در ثابت شکن عادت دستگاه ساخت  جهت کد این

 .باشد می دریافت قابل فک هر برای  مختلط، یا شیری دندانی

D8020 درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی انتقالی 















  :       شود می اضافه درمانی اصلی کد به ذیل موارد در کد این

 مثل دیستاالیزر دستگاههای یا بامپر لیپ هدگیر، از استفاده( 1

     ثابت اکسپاندر دستگاههای از استفاده( 2    پندولوم

w-arch, quad helix   هایرکسمانند،   

D8030 درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی نوجوانی شود: می اضافه فک هر اصلی درمان به ذیل موارد در کد این   



 
 
 
 
 
 
 

  1 )یا دائمی دندان کشیدن به نیاز که ثابت ارتودنسی موارد 

.                        دارد وجود قبلی دندانی بی فضای از استفاده

نوك به نوك حالت یا خفیف بایت اپن وجود موارد( 2  

 (edge to edge) 

 لثه، تحلیل پریودنتال، مشکالت دارای بیماران ( درمان3

...               و سیستمیک مشکالت حرکتی، یا ذهنی ناتوانیهای

 دو یا یک در( مولرها) خلفی پایه دندانهای فقدان موارد( 4

   فک هر سمت

 این کد در موارد زیر به تنهایی اعمال خواهد شد:

درمان نتایج برگشت که بیمارانی در مجدد درمان( 1  

(relapse) 

 یا متحرك نگهدارنده از استفاده در بیمار قصور دلیل به 

است داده رخ ثابت نگهدارنده از مراقبت  

Force eruptionدندان شکسته   2 )  

D8040  ارتودنسی محدود سیستم دندانی بزرگسالیدرمان 















این کد در موارد ذیل به کد اصلی هر فک اضافه می شود:        

( موارد ارتوسرجری )ارتودنسی به منظور جراحی( که نیازی 1

که به ( درمانهای استتاری 2 شد. به کشیدن دندان دائمی نبا

ر کاهش تاثیرات ظاهری مشکالت اسکلتال، نیاز به منظو

ندان دائمی وجود دارد. کشیدن د  

( موارد وجود فضاهای بین دندانی منتشر3                                                                                          

generalized spacing 
اپن بایت( متوسط یا (وجود مشکالت عمودی )دیپ بایت یا 4

.شدید  



 
 
 
 
 
 
 

( درمان بیمارانی که به دلیل درمان ناقص یا اشتباه توسط 5   

 درمانگر دیگر ، نیازمند درمان مجدد می باشند.  

(به کد اصلی درمان اضافه می شود  D8040) 

D8050 درمان ارتودنسی اینترسپتیو سیستم دندانی شیری 















ین کد در موارد استفاده از دستگاه فانکشنال ثابت مانند  ا  

شود.و هربست به کد اصلی اضافه می  Powerscope, Sus  

D8060 درمان ارتودنسی اینترسپتیو سیستم دندانی انتقالی 















 فعال متحرك ارتودنسی درمان جایگزین عنوان به کد این

زیر  موارد در .باشد می دریافت قابل فک هر (فنر یا پیچ دارای)

منظور از ) :باشد می دریافت قابل معادل کد عنوان بهدو کد 

ثبت دو کد این می باشد که برای پالك فانکشنال متحرك یک 

 کد برای فک باال و یک کد برای فک پایین ثبت می شود(

فیس ماسک( درمان با 2(پالك فانکشنال 1  

 مختلط دندانی دوره محدود ثابت درمانهای موارد در کد این  

 می دریافت قابل فک هر برای( 2*6 یا 2*4 درمانهای شامل)

  باشد

D8070 درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی انتقالی 















 ارتودنسی درمانهای کلیه در اصلی پایه کد عنوان به کد ینا

 شده استفاده براکت. شود می گرفته نظر در فک هر جامع ثابت

 از که صورتی در. بود خواهد معمولی فلزی براکت کد این در

 مابه ، شود استفاده...  و لیگیت سلف یا شفاف براکت انواع

 می بیمار عهده به بیشتر درمان طول و براکت هزینه التفاوت

.باشد  

  D8999 تحت عنوان کد  

D8080 درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی نوجوانی گردد می اضافه درمان اصلی کد به زیر موارد در کد این      :    



 
 
 
 
 
 
 

 1 )که( جراحی منظور به ارتودنسی) ارتوسرجری درمانهای 

 بیماران درمان( 2   . هستند دائمی دندان کشیدن نیازمند

 نیروی اعمال و اکسپوژر نیازمند که نهفته دندان دارای

به کد اصلی  8080) برای هر دندان یک کد باشد می ارتودنتیک

ل دریافت می باشد(بقااضافه و   

 مثل مادرزادی سندرمهای یا کام شکاف دارای بیماران(3 

 مالحظات نیازمند که ایمپرفکتا آملوژنزیس و کلیدوکرانیال

هستند درمانی خاص                                                                                

D8090 درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی بزرگسالی 















 ناحیه صورت به ثابت ارتودنسی درمان که مواردی در کد ینا

(sectional) مشخص اهداف با دندان چند به محدود و 

 یا مناسب ترمیم دادن قرار جهت سازی آماده مثل درمانی

 دریافت قابل شود می انجام... و رس پیش تماس کردن برطرف

 به فک هر های دندان گذاری براکت حالت این در. ) است

شود( نمی انجام کامل صورت  

D8210 س متحركیندرمان با اپال 















 پالن بایتبه عنوان  متحرك پالك از استفاده موارد در کد این

باشد می دریافت قابل شکن عادت دستگاه یا و  

D8220 س ثابتیندرمان با اپال 















 پاالتال ، آرچ لینگوال مثل دستگاههایی ساخت جهت کد این

 مولر دندانهای روی تیوب یا بند نصب درموارد یا و نانس و آرچ

 ارتودنسی درمان در...  یا انکوریج حفظ به کمک برای دوم

.باشد می دریافت قابل فک هر برای ثابت  

(. میگردد اضافه اصلی کد به مذکور کد)    

D8660 معاینه قبل از درمان ارتودنسی  هزینه دریافت همچنین و تشخیصیاین کد جهت سِت آپ 



 
 
 
 
 
 
 

درمان از بیمار انصراف صورت در کست ساخت و قالبگیری 

باشد می دریافت قابل  

D8670 ویزیت دوره ای درمان ارتودنسی 















 قابل بند به آسیب یا براکت شدن کنده موارد در کد این 

کد یک بند یا براکت هر برای. باشد می دریافت  

   D8670 قابل دریافت می باشد. 

D8680  ریتنشن ارتودانتیک )برداشت دستگاه ها، ساخت و

 جایگذاری ریتینرها(



 













ثابت نگهدارنده دادن قرار هزینه جهت کد این    

Fix retainer  
باشد می دریافت قابل درمان پایان در فک هر در  

D8681 تنظیم دستگاه ارتودنسی متحرك 





 









درمان نگهداری دوره جلسات جهت کد این   

Retention  
 هزینه این. باشد می دریافت قابل فک هر ریتینرهای تنظیم و

 را ها هزینه کل به شدن اضافه قابلیت درمان انتهای یا ابتدا در

(شود می تنظیم بیمار با که قراردادی مطابق. )دارد  

D8690  درمان ارتودنسی )صدور تسویه حساب جایگزین برای

 مبلغ یک قرار داد(

















 فک هر متحرك نگهدارنده پالك هزینه دریافت جهت کد این  

شود می گرفته نظر در ثابت ارتودنسی درمان پایان در  

D8691 تعمیر اپالینس ارتودنسی 















 نگهدارنده یا پالك مجدد ساخت هزینه دریافت جهت کد ینا

 ثبت قابل( جدید درمانی نیاز یا بیمار قصور دلیل به) متحرك

باشد می  

D8692 جایگزینی یا ری تینر شکسته شده یا گم شده 









 





 مثل دستگاههایی کردن گم یا شکستن موارد در کد این 

facemask هدگیر،، chincup ثابت، فانکشنال ،  ،هایرکس 

باشد می دریافت قابل...  و آرچ لینگوال آرچ، ،پاالتال ونانس  

D8693 های ثابت سمان یا باند کردن مجدد یا تعمیر ری تینر 



ین کد جهت موارد تعمیر یا چسباندن مجدد نگهدارنده ثابت ا

 که به طور کامل جدا نشده باشد قابل دریافت است



 
 
 
 
 
 
 

D8694 شود های ثابت، ، شامل اتصال مجدد آن می تعمیر ریتینر 















 اسکرو مینی عدد هر دادن قرار هزینه دریافت جهت کد این

گردد می اعمال  

D8695  برداشت دستگاه ثابت ارتودنسی به دالیلی غیر از تکمیل

 درمان

















 و ثابت نگهدارنده برداشتن هزینه دریافت جهت کد این

گردد می اعمال بیمار دندانهای( پالیش) پرداخت  

D8999 توافقی پروسه درمانی ارتودنسی مشخص نشدهتوافقیتوافقیتوافقیموجود فوق کدهای در که مواردی هزینه دریافت جهت کد این 

 این از مثالهایی. باشد می اعمال قابل بیمار با توافق طبق نباشد

...     و لیگیت سلف شفاف، براکت هزینه( 1   :از  عبارتند موارد

 یا اینویزاالین سیستم مثل شفاف پالکهای با درمان هزینه( 2 

        لینگوال تکنیک با درمان هزینه( 3      مشابه سیستمهای

          مثل سیستمهایی از استفاده( 4

Benefit system 

 

 خدمات تکمیلی

D9130  اختالل عملکردی مفصل گیج گا هی فکی فیزیکی و تهاجمی غیر  درمان

D9210 اینفیلتراسیون(حسی موضعی  بی (  .بعنوان بخشی از درمانی دیگر قابل دریافت نیست

D9211 حسی بالك ناحیه ای بی نیست دریافت قابل دیگر درمانی از بخشی بعنوان.

D9212 حسی بالك شاخه تری ژمینال بی نیست دریافت قابل دیگر درمانی از بخشی بعنوان.

D9311  مشاوره با  کارکنان حرفه ای پزشکی  در زمینه خدمات

 سالمت 







D9430 مشاوره با بیمار 



 
 
 
 
 
 
 

D9911  استفاده از رزین جهت حساسیت زدایی دندان هر برای ریشه سطح یا سرویکال ناحیه

D9920 کنترل رفتاری 



15 فواصل در درمان جهت الزم زمان یه گزارش اساس رب 

.شود می اضافه ای دقیقه

D9930 شرایط غیرمعمول -درمان موارد پیچیده پس از عمل سکستر برداشتن یا کشیدن از پس ساکت درای درمان مانند

D9932   ماگزیال _متحرك کاملعفونت زدایی و بررسی دنچر 

D9933 مندیبل _عفونت زدایی و بررسی دنچر  متحرك کامل 

D9934 ماگزیال _عفونت زدایی و بررسی دنچر  متحرك  پارسیل 

D9935 مندیبل _عفونت زدایی و بررسی دنچر  متحرك  پارسیل 

D9944 دستگاه سخت، تمام قوس دندانی _محافظ اکلوزال 

D9995 دندانی قوس تمام  نرم، دستگاه _اکلوزال محافظ 

D9946 دستگاه نرم،  بخشی از قوس دندانی _محافظ اکلوزال  

D9970 میکروابرژن مینا ؛ برای هر جلسه درمانی  مینرالیزاسیون اختالل از ناشی مینا سطحی رنگ تغییردرمان

D9971 اودونتوپالستی دندان؛شامل خارج کردن برجستگی مینایی 

D9972 به ازاء هرقوس دندانی-سفید کردن خارجی 

D9973 به ازاء هر دندان-سفید کردن خارجی 

D9974 به ازاء هر دندان-سفید کردن داخلی 

D9975 دندانی قوسدرمان در خانه ، هر  ،سفید کردن خارجی 

D9990 ترجمه معتبر یا سرویس زبان ایما و اشاره در هر ویزیت 




D9994 دهانی  -مدیریت کیس دندانی دهان سالمت دانش بهبود جهت بیمار آموزش

D9998  تزریق داخل ضایعه استخوانی و مخاطی ضایعات درمان برای

D9999 فتودینامیک تراپی 

 


