
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دبیرخاهن شورای عالی بیمه سالمت کشور
 

 یکسان  مراکز اراهی دهنده خدمت و خریدار خدمتضوابط و قواعد 
 خدمات دندانپزشکی

 ننده:ک  تدوین
 اهی سالمت کشوراداره ارزشیابی و دیده بانی بیمه

 با  هماهنگی اعضای شورای عالی بیمه سالمت کشور
 1401سال 

 
 



 
 

 

 
 

 

 راهنمای استفاده از کدهای تعدیلی خدمات دندان پزشکی : 1ماده 

 

 ی ارتودنس یتخصص یمواد و لوازم مصرف نهیهز: 15کد تعدیلی 

است ، هزینه مواد و لوازم مصرفی صرفاً مربوط به مواد و لوازم مصرفی عمومی(یدندان )ارتودنس یسازمرتبدر خصوص خدمات 

 قابل محاسبه و پرداخت است. و هزینه مواد و لوازم تخصصی،  بطور جداگانه طبق فاکتور رسمی

 )البراتوار( یفن شگاهیآزما نهیهز: 16کد تعدیلی 

محاسبه و به سرجمع  یبه طور جداگانه مطابق صورتحساب )فاکتور( رسم ی)البراتوار( خدمات دندانپزشک یفن شگاهیآزما نهیهز

 که جزء البراتواری دارند. است و محدود به خدماتی  شودیرقم مربوطه اضافه م

صره:  شک معالج خواهد بود و هز نیتام فهیوظتب ساس فاکتور  نهیالبراتوار در خدمات پروتز، بر عهده پز آن بطور جداگانه و برا

 قابل محاسبه و پرداخت به دندانپزشک خواهد بود. یرسم

 یو جراح یدرمان همزمان ارتودنس:  17کد تعدیلی

سی و جراحی  سی دو برابر قابل در خصوص بیماران نیازمند به درمان همزمان ارتودن )ارتوسرجری( جز حرفه ای خدمات ارتودن

 محاسبه خواهد بود.

 اسکرو( ینی)م ومیتانیت چیاستفاده از پ: 19کد تعدیلی 

های تکیه گاه )انکوریج( خلفی و نیاز به استفاده از پیچ در موارد فقدان دنداناسکرو(  ینی) م ومیتانیت چیدر صورت استفاده از پ

صد ) سی، پنجاه در سکرو( در ارائه خدمات ارتودن سر جمع مبلغ جزء حرفه%50تیتانیوم )مینی ا ضافه (  به  ای خدمت مربوطه ا

 گردد. می

 باشد.گذاری مینی اسکرو عالوه بر بند فوق به صورت جداگانه قابل محاسبه و پرداخت میتعرفه جراحی جای تبصره:

 پزشکی برای بیماران با شرایط خاصدندان: درمان21کد تعدیلی 

 الغیاب فهرست و تعاریف براساس( ذهنی  و حرکتی -جسمی معلولیت دارای  ای خدمات دندانپزشکی برای بیمارانجز حرفه

شت، وزارت سندرم و آموزش درمان بهدا شانگان ) شکاف کام یا ن شکی(، یا بیماران دارای  های( مادرزادی مثل کلیدوکرانیال پز

 باشد. دیسپالزیا و آملوژنزیس ایمپرفکتا دو برابر قابل محاسبه و پرداخت می

  یپزشک متخصص دندانپزشک: 22کد تعدیلی 

صص، که صورتی در شک متخ ستون طبقه بندی تعرفه های ابالغی خدمات دندانپز ساس  سبت برا شکی ن  به ارائه دندانپز

 .گرددمی اضافه مربوطه خدمت ایجزءحرفه مبلغ سرجمع به %50رشته تخصصی خود اقدام نماید  با مرتبط تخصصی خدمات

 

 ی پزشکدر دندان یبخشآرام ایو  یهوشیب: 30کد تعدیلی 

شی به بیمار نیاز صورت در سط آرامبخشی یا و بیهو شی تعرفه شدید، و متو شی تکمیل ، با3 پایه با بیهو سط  چارت بیهو تو

سبه قابل مربوطه، متخصص شدمی پرداخت و محا سبی ارزش کتاب ابالغی ویرایش آخرین مطابق هاکننده تعدیل سایر .با  ن

 است. پرداخت و محاسبه قابل

 .باشدیم پروانه بهره برداری) دارای مجوز انجام بیهوشی(براساس ، یهوشیخدمات ب هیمراکز مجاز ارا :1تبصره



 
 

 

 
 

صره    شیمنظور از ب :2تب شیب ،یهو صص ب IV sedationو  عمومی یهو سط متخ شیتو ستمر ا یهو ضور م چارت  لیو تکم شانیبا ح

 .باشدیم یهوشیپزشک متخصص ب یبا مهر و امضا یهوشیب

 ی پزشکدرمان مجدد دندان: 54کد تعدیلی 

سی  شتر،  شند، برای مرتبه دوم یا بی شته نیازمند درمان مجدد با شتباه در گذ صورتی که بیماران به دلیل درمان ناقص یا ا در 

 شود. ای خدمت همان کد اضافه می( به جزء حرفه%30درصد)

 باشد .: این بند صرفا برای دندانپزشک معالج دوم قابل محاسبه و اخذ می1تبصره  

 گردد.د مشمول خدماتی که درمان مجدد آنها کدمستقل دارد، نمی: این بن2تبصره 

 پزشکی کودکان : اقدامات دندان64کد تعدیلی 

شد، تمام سال 10 تا کودک کننده، مراجعه فرد که صورتی در  حرفه ای جزء مبلغ سرجمع به ،حرفه ای جزء مبلغ %50با

 گردد.می اضافه خدمت مربوطه

  .باشدنمی محاسبه قابل افزایش این بخشی، آرام و بیهوشی خدمات به بیمار نیاز صورت در : 1تبصره 

 .باشدنمی اخذ و گزارش قابل است، سال 10زیر سنی گروه به که در شرح کد مربوط خدماتی برای : 2تبصره 

صره شامل  انواع ترمیم دندان می :3تب صص اطفال در ارائه این خدمت خدمات ویژه این بند  شکان متخ شد و برای دندانپز به  %50با

 گردد.ای قبلی اضافه میمجموع جزء حرفه

 یپزشکدر دندان یتخصص زاتیاستفاده از تجه: 84کد تعدیلی 

ستفاده از تجهیزات تخصصی ویژه مانند ریزبین)میکرو صورت ا سکوپ( و تجهیزات لیزر در حین ارائه خدمات تخصصی به در 

صد) ست در سبی خدمت مربوط )جزء حرفه%20فرد مراجعه کننده، بی ضافه می( به ارزش ن صره برای ای و فنی( ا شود. این تب

ستفاده از این فناوری شرح کد به ا ست و همچنین برای اعمالی ککلیه خدماتی که در  شده ا شاره  شفاف ا ه طی آنها ها به طور 

 شتتوند،ها جزئی از فرآیند معمول ارائه آن خدمت محستتوب میبه طور معمول باید ازاین تجهیزات استتتفاده شتتود و این فناوری

قابل گزارش و محاسبه نیست. در صورتی که به هر دلیل بیش از یک مورد از این تجهیزات تخصصی استفاده شود، این تعدیل 

 خواهد بود. تنها یک بار قابل گزارش و اخذ

 تمام وقت ریپرداخت به دندانپزشکان غ: 89کد تعدیلی 

 یالیر بی( مبلغ ضر%50، پنجاه درصد )دانشگاهی_در مراکز دولتی تمام وقت ریدندانپزشکان غ یبرا یاجزء حرفه یالیر بیضر

 .شودیمحاسبه م یاجزء حرفه

 

 پزشکیدندان گروه خدمات کلیضوابط : 2ماده 

شت کار دهان  (1 شت دهان، و دندانبهدا شکی ،کاردان بهدا ستار دندانپز سین و پر سالمت دهان وهاتکن در  دندان ی 

جاز مات م هداشتتتت خد فا در (  )ابالغی از وزارت ب فه، دولتیغیر میعمو، دولتی) مراکزو صتتتر یه و موقو ( و  خیر

 باشد.می میتعرفه دندانپزشک عموجزء حرفه ای  %50مشمول  خصوصیی هادرمانگاه

ستفاده از  (2 ستفاده از مسواک و ا ستفاده از مدلنآموزش بهداشت ) شامل ارزیابی دفعات و نحوه ا بررسی ، خ دندان با ا

 10( به مدت آینه  یا دهانی داخلو مخاط به بیمار با دوربین  هادندانجرم و کنترل پالک و نشتتتان دادن وضتتتعیت 

 گیرد.میدقیقه انجام 



 
 

 

 
 

باشتتد و شتتامل بهداشتتت کار دهان و دندان و کاردان میانپزشتتک قابل پرداخت دصتترفا به دن و طرح درمان ویزیت (3

 باشد.میبهداشت دهان و پرستار دندانپزشکی )نیروی حد واسط( ن

و با ستتایر باشتتد می قابل محاستتبه و دریافتهمزمان باشتتد، با انجام رادیوگرافی  در صتتورتی که یت دندانپزشتتکیویز (4

 است. دریافتغیر قابل  همزمان خدمات بطور

 باشد.مین انجامقابل با خدمت وارنیش فلوراید  بطور همزمان پروفیالکسی و فلوراید تراپی (5

)پری اپیکال( قابل محاستتبه و پرداخت  PAجهت انجام پروستتیجر درمان ریشتته دندان در حین درمان، یک گرافی  (6

شه دوم نیز قابل می ستندات به بیمه تکمیلی، کلی ست بیمار جهت ارائه م صورت درخوا شد. همچنین در پایان در  با

 محاسبه و پرداخت خواهد. 

  باشد.مین ریبه طور هم زمان  امکان پذ میپالپوتو و میگزارش هر دو کد پالپکتو (7

سط یک  چنانچه (8 سط دندانپالپوتومی تو شک انجام بگیرد و درمان اندو تو شک دیگردندانپز گزارش انجام گیرد،  یپز

  باشد.کد پالپوتومی قابل محاسبه و پرداخت می

گر پایه با فرانشیز های بیمهتوسط سازمان صرفا یک بار گی،سال 14سن تا   7و  6شماره ی هادندانفیشور سیالنت  (9

 تحت پوشش می باشد.  70%

های تعرفهسقف ملزم به رعایت  خیریه و موقوفهغیردولتی، خصوصی، عمومی  ،درمانی دولتی _مراکز بهداشتی میتما (10

 باشند.ابالغی از هیات وزیران می

 باشند.میی ابالغی نهامراکز دندانپزشکی مجاز به دریافت هیچ گونه وجه خارج از تعرفه (11

غیردولتی، عمومی  دولتی،ی بخش هاتعرفهباشتتد و میی دندانپزشتتکی کشتتوری های ابالغی ستتقف تعرفههاتعرفه (12

صی صو صادیدر خیریه و موقوفه  ،خ ضعیت اقت سب با و ستان متنا ستانی  ،اجتماعی مردم، هر ا سط کمیته ا طبق تو

 قابلیت بررسی و تعدیل دارد.  ،تعیین تعرفه خدمات پزشکیهیات وزیران  همصوب

خرید خدمت  خود نسبت به یسازمان یهااستیتوانند متناسب با سمی، یو تجار یلیگر تکم مهیب یهاسازمان هیکل (13

 .ندیاقدام نما  ابالغی یهاتعرفهسقف  حداکثر تا

شکی  ارائه کننده خدمات مراکزکلیه  (14 سال مکانیزه  ترجیحادندان پز سبت به ار سناد روکشن و  )پرونده الکترونیک( ا

 و خدمات صورت گرفته اقدام نمایند.لیست بیماران 

ضوابط ابالغی از گر  مهیب یهاسازمان هیکل (15 سالمتسوی مجازند در چارچوب  شورای عالی بیمه  ضوابط  ، دبیرخانه 

  اختصاصی مرتبط با سازمان خود را تدوین نمایند.

 باشد:میقسمت تشکیل شده که شامل موارد زیر  3خدمات دندانپزشکی از زینه ه (16

تالش و نستتبت ریستتک به بیمار و  ،ستتختی کار ،مهارت پزشتتک ،نشتتان دهنده ارزش نستتبی خدمت: ایحرفه. جزء 1

 استخراج شده است.  CDT 2019باشد که از کتاب میدندانپزشک 

باشد ی سربار میهاهزینه استهالک و سایر هزینه ،سود سرمایه ،اجاره محل ،ی پرسنلیهاشامل کلیه هزینه . جزء فنی:2

 آید.میکه طبق محاسبات قیمت تمام شده به دست 

 باشد. میو اختصاصی به ازای هر کد تعرفه خدمت میشامل مواد مصرفی عمو مواد مصرفی:. 3

صوص ایمپلنت دندانی  و خدمات جانبی ). 4  ( هزینه موادGBR-GTR-SINUS LIFT CLOSE& OPENدر خ

صرفی شده در خدمت مربوطه  و لوازم م سبه  صرفی عمومحا ست و هزینه مواد و لوازم  میصرفا مربوط به مواد و لوازم م ا

صی ص سچر تخ ستخوان و ممبران و...(، اباتمنت ، )هزینه فیک س ، پودر ا سبه و  میبطور جداگانه طبق فاکتور ر قابل محا

 پرداخت است.



 
 

 

 
 

صورتی که  (17 سط خدماتجهت  ارائه برخی از در  شکی تو شکان  دندانپز ستانداردهای ابالغی  میعمودندانپز مطابق ا

شکی شت، درمان و آموزش پز صرف دوره های دوره های نیاز به طی  ،وزارت بهدا شد،  شی خاص با د یمورد تایآموز

 مبنا می باشد. وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

یه بین مراکز  (18 حدت رو جاد و خدمتبرای ای نده  ئه ده خدمت ارا یدار  خدمات  ،و خر کدهای ارزش نستتتبی  بت  ث

شکی ) ستون دوم تعرفه ابالغی دیده D-RVUدندانپز شده برای بیماران ، شودمی( که در  ساس خدمات انجام  ، برا

 بایست براساس کدهای ابالغی صورت گیردمیبوده و میی ملی الزاهای بالینی و سامانههادر پرونده

 

 

 دندانپزشکی گروه خدمات: ضوابط اختصاصی 3ماده 

 ضوابط و شرح گروه خدمات توضیح داده شده است.در این قسمت 

 میترمی :1-3

سطوح ترمیم (1 شامل  ،منظور از  ست و به حجم  میشود که ماده ترمیمیسطوحی از دندان را  شده ا شته  بر روی آنها گذا

شده  ،دوسطحی ،گروه یک سطحی 4ارتباط ندارد و به  میماده ترمی شتر تقسیم بندی  سه سطحی و چهار سطحی یا بی

ساس این تعریف حفره ست؛ برا سطحی ،ی خلفیهادندان DOیا  MOی هاا سطحی و حفرات ، MODحفرات ، دو سه 

MOD شوند.میچهارسطحی یا بیشتر در نظر گرفته  ،همراه با درگیری باکال یا لینگوال 

سه سطحی و یک -دو سطحی -دوسطحی یا سه سطحی -بترتیب معادل ترمیم یک سطحی 5-4-3-2-1ترمیم کالس :تبصره

 .سطحی در نظر گرفت

سازی دندان برای ترمیم آمالگ در (2 شی از ترمیم در نظر  هایسب ،تمام ادهزیوها ،ام یا کامپوزیتآماده  و الینرها به عنوان بخ

ست D3120 (IDPC , DPCو  D3110شود؛ به عبارت دیگر نباید کدهای میگرفته  ( را همراه با ترمیم دندان درخوا

 ( را درخواست کرد. D2951توان کد مربوطه )می ،نموده ولی درصورت استفاده از پین همراه با ترمیم

 . نمودترمیم را گزارش باید مثل کامپوزیت کد  ،درصورتی که از گالس آینومر به عنوان ترمیم استفاده شود (3

که یک یا چند کاستت  و میبه عنوان ترمی هاکند و آنلهمیرا بازستتازی ن هامیم داخل تاجی که کاستت به عنوان تر هااینله (4

سه ماده البراتواری فلزیمیسطح اکلوزال همراه آن را  شاند با هر سل ،پو در تعرفه ابالغی دارای کدهای ، و کامپوزیتی نپر

برای آنله سرامیکی سه  D2643کد  مانندمشخص و جداگانه هستند و براساس سطوح دندانی درگیر باید گزارش شوند 

  .سطحی

را گزارش نمود و  D2950استتتتیل و ...( باید کد  ، فایبر ، برای تهیه کوربیلداپ با هر نوع پین پیش ستتتاخته )برنجی (5

کد  ،ت و کور ریختگیپستترا نیز گزارش کرد. درصتتورت تهیه  D2951توان کد می ،درصتتورت استتتفاده بیش از یک پین

D2952 د.نیرا درخواست نما 

و یک کد  D2950به عنوان مثال اگر دندان زیر روکش را با دو عدد پین و ترمیم کامپوزیت بازستتتازی نمایید باید یک کد 

D2951 توان دوبار کد مید و برای هر دندان نهایتاً نیرا درخواست نماD2951 .را درخواست نمود 

برای یک دندان صترفاً هزینه یک ترمیم قابل پرداخت استت بدین معنی که اگر دندان خلفی را توستط آمالگام به صتورت  (6

MOD دو کد ترمیم برای یک دندان گزارش  توانمیباکال همان دندان را با کامپوزیت پر کردید نستتتطح  د وترمیم نمو

 .تر گزارش گرددالبغحالت مجموع سطوح با ماده  نیدر ا و نمود



 
 

 

 
 

 

 درمان ریشه  :2-3

پالپکتو (1 مان  ندانمختص  میدر جانشتتتین بوده و دارای هاد ندان  کد ی شتتتیری دارای د ندانبرای  D3230دو  ی هاد

 باشد. می (D,E)ی خلفی هادندانبرای  D3240و  (A,B,C)میقدا

شامل  (2 شه کامل  شین و هادنداندرمان ری شیری بدون جان سات درمانی الزم برای میی دایهادندانی  شامل تمام جل بوده 

 باشد.میتکمیل درمان و همچنین رادیوگرافی حین کار 

جام  ییهادندانبرای  (3 ها ان با کد مربوطه از کدهای میکه درمان ریشتتته کامل برای آن باید همزمان   D3220شتتتود ن

 )پالپکتومی( نیز استفاده کرد. D3221)پالپوتومی( و 

 است. میبعد از کار الزا)یا در حین کار( و  قبل PAارائه  ، برای درمان ریشه (4

 است.  میالزا از کار و بعد گرافی قبل ارائهریشه  مجدد برای درمان  : تبصره

در  (D3425, D3421, D3410)پرمولر و مولر ستته کد مختلف دارد ،ی قدامیهادندانجراحی قطع نوک ریشتته برای  (5

شه بیش از یک نوک صورت نیاز به قطع  توان میو برای جایگذاری مواد پرکردگی )رتروگرید(  D3426توان از کد میری

 استفاده کرد. D3430از کد 

ست نخورده (6 صورتی که تاج د شه ای را قطع کنیم به  شه از دندان چند ری  D3450 (Rootبماند باید از کد  اگر یک ری

amputation) به جدا کردن تاج دندان نیز منجر شتتود باید از کد  هااستتتفاده نمود ولی اگر جداکردن ریشتتهD3920 

(Hemi section) .استفاده کرد 

 پریو  :3-3

به عنوان کاربرد  D4265کد  ،به عنوان پیوند جایگزینی استتتتخوان D4264و  D4263توان از کدهای می GBRبرای  (1

 استفاده کرد.  Barrierبه عنوان استفاده از ممبران و  D4266مواد بیولوژیک و از کد 

سخت( یا همان  -)افزایش طول تاج کلینیکی  D4249منظور از کد  (2 سخت CLبافت  سج  ضخامت ، ن کنار زدن فل  با 

 باشد. میبرداشت استخوان و تغییر نسبت تاج به ریشه دندان ، کامل

گیری کامل همان بروساژ و جرم ،تمام دهان-گیری در حضور التهاب متوسط یا شدید عمومیجرم D4346منظور از کد  (3

 باشد.میدو فک 

 پروتز  :4-3

 .کدهای مختلف برای فک باال و پایین درنظر گرفته شده است، در قسمت پروتز متحرک به ازای هر خدمت (1

برای پارستتتیل آکریلی باال و  D5212و  D5211کدهای  ،برای دنچر کامل باال و پایین D5120 , D5110کدهای  (2

برای پارستتیل  D5226 , D5225برای پارستتیل کرم کبالت باال و پایین و کدهای  D5214و  D5213کدهای ، پایین

 فلکسی فک باال و پایین در نظر گرفته شده اند.

 مل و پارسیل به تفکیک کدهای مختلفی در نظر گرفته شده است.برای ریالین مطبی و البراتواری دنچرهای کا (3

 برای اوردنچرهای کامل و پارسیل فک باال و پایین کدهای مختلفی در نظر گرفته شده است. (4

قالبگیری و تهیه  ، هادندان( دنچری است که بالفاصله پس از کشیدن D5140 , D5130منظور از دنچر فوری )کدهای  (5

و  D5810با ریالین مدتها برای بیمار ستتترویس دهد اما منظور از دنچر کامل موقت )کدهای  شتتتود و ممکن استتتتمی



 
 

 

 
 

D5811 یک دنچر ، شتتتود که تا زمان قالبگیری و تحویل پروتز نهاییمی( مواردی مثل بیماران فول ایمپلنت را شتتتامل

 سازد.میموقت مشکل تغذیه و زیبایی بیماران را مرتفع 

از  توانمیجراحی تروما و شتتتکاف کام یا متعاقب مثل چوراتور برای بیماران دارای نقایص مادرزای درصتتتورت تهیه آب (6

D5932 کد ، چوراتورد و در صورت نیاز به اصالح آبرک استفادهD5933 پیش بینی شده است.  

7) Feeding aid  کد(D5951نیز پروتز موقتی است که با قطع ارتباط دهان و بینی )،  کند.میبه بلع و تکلم کودک کمک 

( با هدف ایجاد فشار بر روی بافت نرم جهت تسهیل التیام بافتی و جلوگیری از ایجاد اسکار D5982کد نت جراحی )تاس (8

ی شکسته ها( جهت کمک به ثبات و عدم حرکت استخوانD5988شود ولی اسپیلنت جراحی )کد مییا کالبس ساخته 

 . رودمیبه کار حین دوره التیام 

 پروتز ثابت  :1-4-3   

 , D2791 , D2752 , D2751توان از کدهای میبرای گزارش درمان روکش بر حستتتب جنس روکش الف( روکش : 

D2740  استفاده کرد. در ضمن برایSS Crown کد میدندان دایD2931 .پیش بینی شده است 

ستفاده  D6752و  D6751و  D6740باید از کدهای بر حسب جنس روکش  ی پایه بریج هادندانبرای گزارش  ب( بریج: ا

 را درخواست نمود. D6241 , D6245 , D6242توان کدهای میی بریج هاکرد و برای پونتیک

 استفاده کرد.  D6930و  D2920توان به ترتیب از کدهای میبرای گزارش سمان مجدد روکش و بریج  :ج( سمان مجدد

 استفاده کرد. D6980 , D2980 توان به ترتیب از کدهای میبرای ترمیم روکش و بریج  :ثابت د( ترمیم پروتز

 جراحی فک و صورت : 5-3

سج نرم یک کد )  ،(D7111 , D7140کد مختلف ) دو برای کشیدن دندان رویش یافته (1 برای ، (D7220برای جراحی ن

( و خارج کردن ریشتته باقیمانده با D7241 , D7240 , D7230, D7210کد مختلف ) چهارجراحی نستتج ستتخت 

 ( در نظر گرفته شده است. D7250جراحی یک کد )

 ( در نظر گرفته شده است. D7321 , D7320 , D7311 , D7310کد مختلف ) 4برای آلوئولوپالستی  (2

ی مختلف قابل استفاده نیستند و صرفاً به ها( همزمان با جراحیD7910 , D7911 , D7912سه کد مربوط به بخیه ) (3

 صورت خدمت مستقل امکان گزارش آنها وجود دارد. 

 کرد.استفاده  D9930از کد  توانمی برای گزارش درمان درای ساکت (4

 ایمپلنت  :6-3

سچر ایم (1 ست: برای جایگذاری فیک شده ا سچر معمولی و کد  D6010کد پلنت دو کد در نظر گرفته   D6013برای فیک

 برای مینی ایمپلنت 

درصورتی قابل استفاده است که جایگذاری ایمپلنت به روش دو مرحله ای انجام شده باشد و در مرحله دوم  D6011کد  (2

( روی فیکستتچر گذاشتتته شتتود؛ به عبارتی استتتفاده همزمان از دو کد Healing)میکاور استتکرو خارج و اباتمنت ترمی

D6010  وD6011 ستخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت باشد. درصمیمقدور ن  D6104توان کد میورت نیاز به پیوند ا

 را گزارش نمود.

را درخواستتت  D7952و  D7951توان به ترتیب کدهای میبستتته  ودرصتتورت نیاز به انجام جراحی ستتینوس لیفت باز  (3

 نمود.



 
 

 

 
 

شد  ،اگر طرح درمان پروتزی ایمپلنت (4 ستفاده از روکش با  D6061و  D6058توان برحسب جنس روکش از کدهای میا

سمت بریج مبتنی بر ایمپلنت برود باید برای گزارش پایهD6060 و  ستفاده کرد و اگر طرح درمان پروتزی به  ی بریج هاا

 D6245و  D6241 ،D6242از کدهای  هاو برای گزارش پونتیک D6071و  D6070و  D6068ایمپلنتی از کدهای 

 .استفاده نمود

نت و کدهای  D6111و  D6110کدهای  (5 بت  D6115و  D6114برای اوردنچر متحرک متکی بر ایمپل ثا برای پروتز 

ستفاده  ساختار اوردنچر متکی بر ایمپلنت  .شوندمیهیبرید متکی بر ایمپلنت ا ستفاده از بار در  صورت ا توان کد میدر 

D6055  نمودرا نیز درخواست . 



 
 
 

 
 

 عنوان خدمت کد ردیف
صالحیت برای 

 ارایه خدمات
 ضوابط و قواعد %50گروه تخصصی مشمول 

1 D0160 دهانهای بیماری متخصص مشکل محور)فقط متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت(-معاینه کامل و جزء به جزء دهان  

2 D0350  متخصص رادیوگرافی دهان متخصص بعدی دهانی/صورتی فتوگرافیک که بصورت داخل دهانی ای خارج دهانی تهیه شده است 2تصویر  

3 D0351 متخصص رادیوگرافی دهان متخصص تصاویر فتوگرافیک سه بعدی  

4 D0431 
ضایعات پیش بدخیم و بدخیم کمک می  تست پیش تشخیصی تکمیلی که به ردیابی ناهنجاری های مخاطی شامل

 کند. شامل پروسه سیتولوژی یا بیوپسی نمی شود.
  های دهانبیماری متخصص

5 D0460  هاهمه تخصص متخصص-عمومی تست حیات پال  

6 D0470 هاهمه تخصص متخصص-عمومی کست تشخیصی  

7 D0999 )های دهانبیماری متخصص معاینه و تشخیص ضایعات پاتولوژیک دهان )بافت سخت یا نرم  

8 D1110 ترمیمی متخصص-عمومی بزرگسال-پروفیالکسی  

9 D1120 اطفال متخصص-عمومی کودک-پروفیالکسی 

 10 D1206 اطفال متخصص-عمومی کاربرد موضعی وارنیش فلوراید 

11 D1208 اطفال متخصص-عمومی کاربرد موضعی فلوراید به جز  وارنیش 

12 D1330  پریو،  بیماریهای دهان،  اطفال متخصص-عمومی بهداشت دهاندستورات  

13 D1351 سیالنت-(Sealantبه ازاء هر دندان فیشورسیلنت ) اطفال متخصص-عمومی 
کد  -1 با  مان  کد همز بل   D1352این  قا

 باشدگزارش نمی

14 D1352 
 ترمیم رزینی پیشگیری

 (PRR)دائمیدندان -در یک بیمار با خطر متوسط تا باالی پوسیدگی
 اطفال،  ترمیمی متخصص-عمومی

قابل گزارش   D1351این کد همزمان با کد -1

 باشدنمی

15 D1353 اطفال متخصص-عمومی به ازا هر دندان-ترمیم یا تعمیر سیالنت موجود روی دندان  

16 D1510 اطفال،  ارتودنسی متخصص-عمومی یک طرفه-فضا نگهدار ثابت 

 

17 D1516  اطفال، ارتودنسی متخصص-عمومی ثابت،  دو طرفه،  ماکسیالریفضا نگهدار 

18 D1517 اطفال، ارتودنسی متخصص-عمومی فضا نگهدار ثابت،  دو طرفه،  مندیبوالر 

19 D1520 اطفال،  ارتودنسی متخصص-عمومی یک طرفه-فضا نگهدار متحرک 

20 D1526 اطفال، ارتودنسی متخصص-عمومی دو طرفه،  ماکسیالری-فضا نگهدار متحرک 

21 D1527 اطفال، ارتودنسی متخصص-عمومی دو طرفه،  مندیبوالر-فضا نگهدار متحرک 

22 D1575  فضا نگه دارDistal shoeاطفال، ارتودنسی متخصص-عمومی ،  ثابت،  یکطرفه 

23 D2140 سال( 10برای زیر ترمیم، اطفال)اطفال  متخصص-عمومی های شیری یا دائمییک سطحی دندان-آمالگام 

 
24 D2150 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی های شیری یا دائمیدو سطحی دندان-آمالگام 

25 D2160 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی های شیری یا دائمیسه سطحی دندان-آمالگام 

26 D2161 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی های شیری یا دائمیدندانچهار سطحی یا بیشتر -آمالگام 



 
 
 

 
 

27 D2330 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی یک سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

28 D2331 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی دو سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

29 D2332 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی سه سطحی قدامی-کامپوزیت رزینی 

30 D2335 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی چهار سطحی یا بیشتر یا شامل زاویه اینسایزال قدامی-کامپوزیت رزینی 

31 D2391 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی یک سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 

32 D2392 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی دو سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 

33 D2393 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی سه سطحی خلفی-کامپوزیت رزینی 

34 D2394 سال( 10ترمیم، اطفال)اطفال برای زیر  متخصص-عمومی خلفیچهار سطحی یا بیشتر -کامپوزیت رزینی 

35 D2510 متخصص-عمومی یک سطحی-اینله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

 

36 D2520 متخصص-عمومی دو سطحی-اینله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

37 D2530 متخصص-عمومی سه سطحی یا بیشتر-اینله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

38 D2542 متخصص-عمومی دو سطحی-انله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

39 D2543 متخصص-عمومی سه سطحی-انله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

40 D2544 متخصص-عمومی چهار سطحی یا بیشتر-انله فلزی 
 ترمیم

 پروتز

41 D2610  متخصص-عمومی یک سطحی-پرسلن/سرامیک -اینله 
 ترمیم

 پروتز

42 D2620 متخصص-عمومی دو سطحی-اینله پرسلن/سرامیک 
 ترمیم

 پروتز

43 D2630 متخصص-عمومی سه سطحی یا بیشتر-اینله پرسلن/سرامیک 
 ترمیم

 پروتز

44 D2642 متخصص-عمومی دو سطحی-انله پرسلن/سرامیک 
 ترمیم

 پروتز



 
 
 

 
 

45 D2643 متخصص-عمومی سه سطحی-انله پرسلن/سرامیک 
 ترمیم

 پروتز

46 D2644 متخصص-عمومی چهار سطحی یا بیشتر-انله پرسلن/سرامیک 
 ترمیم

 پروتز

47 D2650 متخصص-عمومی یک سطحی-اینله کامپوزیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

48 D2651 متخصص-عمومی دو سطحی-اینله کامپوزیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

49 D2652 متخصص-عمومی سه سطحی یا بیشتر-اینله کامپوزیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

50 D2662  متخصص-عمومی دو سطحی-رزینیانله کامپوزیت 
 ترمیم

 پروتز

51 D2663 متخصص-عمومی سه سطحی-انله کامپوزیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

52 D2664 متخصص-عمومی چهار سطحی یا بیشتر-انله کامپوزیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

53 D2740 ترمیم -پروتز  متخصص-عمومی پرسلن یا سرامیک-روکش 

 
54 D2751 روکش-PFM  ترمیم -پروتز  متخصص-عمومی با فلز بیس متال 

55 D2752 روکش-PFM  ترمیم -پروتز  متخصص-عمومی با فلز نابل 

56 D2791 ترمیم -پروتز  متخصص-عمومی تمام ریختگی غالباْ بیس متال-روکش 

57 D2915 پروتز متخصص-عمومی سمان یا باند مجدد پست و کور ساخته شده بصورت غیرمستقیم یا پیش ساخته  

58 D2920 پروتز متخصص-عمومی سمان یا باند مجدد روکش  

59 D2930  روکش استینلس استیلs.s crown اطفال متخصص-عمومی دندان شیری-پیش ساخته 
بوده و هزینه  S.S.Cاین کد شامل ترمیم زیر -1

 باشد.ترمیم جداگانه قابل پرداخت نمی

60 D2931 
 استینلسروکش پیش ساخته 

 ت دندان دائمی s.s crownاستیل 
  اطفال متخصص-عمومی

61 D2950 ( بیلد آپ کورcoreشامل هر نوع پین در صورت نیاز ) ترمیم متخصص-عمومی  



 
 
 

 
 

 پروتز

62 D2951 
 به ازاء هر دندان که اضافه

 بر رستوریشن دندانی است
 متخصص-عمومی

 ترمیم

 پروتز
 

63 D2952 )ترمیم -پروتز  متخصص-عمومی پست و کور )پست ریختگی  

64 D2955 پروتز، ترمیم متخصص-عمومی درآوردن پست  

65 D2960 )جام کل-1 ترمیم متخصص-عمومی داخل مطب-ونیر لبیال )المینیت رزینی کد هیان با  مات روکش   یهاخد

D2740   ،D2751   ،D2752   ،D2791  ،D2960  ،

D2961  ،D2962  ،D2931،  D6740   ،D6751 و 

D6752   دندان قابل  کی یبر روهمزمان با هم

 باشد .گزارش نمی

با کدهای ترمیم نیز قابل گزارش D2960 کد 

 نیست

66 D2961 )متخصص-عمومی البراتوری-ونیر لبیال )المینیت رزینی 
 ترمیم

 پروتز

67 D2962 )متخصص-عمومی البراتوری-ونیر لبیال )المینیت پرسلنی 
 ترمیم

 پروتز

68 D2975 پروتز متخصص-عمومی کوپینگ  

69 D2980 پروتز متخصص-عمومی ترمیم روکش،  که به دلیل شکست ماده ترمیم،  ضرورت پیدا کرده است  

70 D2983 متخصص-عمومی ترمیم ونیر،  که به دلیل شکست ماده ترمیم،  ضرورت پیدا کرده است 
 ترمیم

 
 

71 D3110  جدا از -پوشش مستقیم پال( رستوریشن نهاییDPC) ترمیم متخصص-عمومی  

ها،   مام ادهزیو به در نظر گرفتن ت جه  با تو

ها به عنوان بخشتتتی از درمان،  ها و الینربیس

بل  D3120و   D3110کدهای  قا با ترمیم  همراه 

 باشدگزارش نمی

 

72 D3120  پوشش غیر مستقیم پال-( جدا از رستوریشن نهاییIDPC) ترمیم متخصص-عمومی 

73 D3220 
 درمانی )جدا از ترمیم نهایی(پالپوتومی

 برداشت پال  کرونالی تر از محل اتصال عاج و سمان و کاربرد ماده درمانی
 اطفال،  اندو متخصص-عمومی

برای هر های شتتتیری و دائمیجهت دندان-1

 باشد.دندان یکبار قابل گزارش می

و شتتتیری  های دائمیاین خدمت در دندان-2

 باشد.همزمان با درمان ریشه قابل گزارش نمی

 

 



 
 
 

 
 

74 D3222 متخصص-عمومی با رشد ناقص ریشهناکامل جهت اپکسوژنزت دندان دائمیپالپوتومی 

 اندو

 اطفال

 

 

75 D3230 متخصص-عمومی شیری قدامی(دندان قدامی،  شیری جدا از ترمیم نهایی )پالپکتومی-درمان پال  یا پرکردگی قابل جذب 
 اندو، اطفال

 
 

76 D3240 
 درمان پال  )ترمیم قابل جذب(ت

 دندان خلفی شیری )جدا از ترمیم نهایی(
 متخصص-عمومی

 اندو، اطفال

 
 

77 D3310 اندو متخصص-عمومی دندان قدامی جدا از ترمیم نهایی-درمان اندو  

صرفا برای هر دندان یکبار قابل -1 این خدمت 

 باشدگزارش می

 

 

78 D3320 اندو متخصص-عمومی دندان پره مولر جدا از ترمیم نهایی-درمان اندو 

79 D3330 اندو متخصص-عمومی دندان مولر جدا از ترمیم نهایی-درمان اندو 

80 D3333 
 ترمیم داخلی ریشه در ضایعات

 پرفوراسیون 
  اندو متخصص-عمومی

81 D3346 اندو متخصص-عمومی قدامی-درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده 

 82 D3347 اندو متخصص-عمومی پره مولر-درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده 

83 D3348 اندو متخصص-عمومی مولر-درمان مجدد دندانی که قبال درمان ریشه شده 

84 D3351 
 اپکسیفیکاسیون/کلسیفیکاسیون مجددت

 پرفوراسیونها،  تحلیل ریشه و غیره(جلسه اول )بستن انتهای ریشه/ ترمیم کلسیفیک 
 متخصص-عمومی

 اندو

 اطفال
 

85 D3352 
 اپکسیفیکاسیون/ کلسیفیکاسیون مجدد ت

 جایگذاری ماده درمانی موقت
 متخصص

 اندو

 اطفال
 

86 D3353 
 جلسه آخر )شامل درمان کامل ریشه -اپکسیفیکاسیون/ کلسیفیکاسیون مجدد 

 ها،  تحلیل ریشه و غیره(بستن انتهای ریشه/ ترمیم کلسیفیک پرفوراسیون - 
 متخصص

 اندو

 اطفال

 

 

 

 

87 D3410 متخصص-عمومی قدامی-قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی 
 اندو

 جراحی فک و صورت
 



 
 
 

 
 

88 D3421 متخصص-عمومی پره مولر ریشه اولقطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی 
 اندو

 صورتجراحی فک و 

 

89 D3425 متخصص-عمومی مولر ریشه اولقطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی 
 اندو

 جراحی فک و صورت

90 D3426 متخصص-عمومی هر ریشه اضافیقطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی 
 اندو

 جراحی فک و صورت

91 D3430 متخصص-عمومی به ازاء هر ریشه-جایگذاری مواد پرکردگی از انتهای ریشه یا رتروگراد 
 اندو

 جراحی فک و صورت

92 D3450 متخصص-عمومی به ازاء هر ریشه )آمپوتاسیون(-قطع کامل ریشه 
 پریو

 جراحی فک و صورت

شیدن قابل -1 ستقل بوده و همراه ک خدمت م

 باشد.پرداخت نمی

93 D3920 متخصص-عمومی سکشن(سازی دندان )همیدونیم 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 

94 D4210 این خدمات همزمان با هم و  با کدهای -1 پریو متخصص-عمومی چهار دندان مجاور یا بیشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت-ژنژیوکتومی یا ژنژیوپالستی

D4240 ، D4241 ، D4249 وD4274  قتتابتتل

 باشدگزارش نمی

95 D4211 پریو متخصص-عمومی فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت یک تا سه دندان هم جوار یا-یا ژنژیوپالستیژنژیوکتومی 

96 D4212 پریو متخصص-عمومی به ازاء هر دندان-های ترمیمییا ژنژیوپالستی جهت دسترسی درمانگر برای انجام درمانژنژیوکتومی 

97 D4240 یخدمات همزمان با هم و  با کدها نیا-1 پریو متخصص-عمومی کوادرانتچهار دندان هم جوار یا بیشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر -فل  ژنژیوال 

D4210  ،D4211  ،D4249 ،D4212  وD4274 

 باشدقابل گزارش نمی
98 D4241 پریو متخصص-عمومی یک تا سه دندان هم جوار یا بیشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر کوادرانت-فل  ژنژیوال 

99 D4249 پریو متخصص-عمومی بافت سخت-کلینیکی افزایش طول تاج 

 D4240 یخدمات همزمان با کدها نیا-1

D4210  ،D4211  ،،D4241  ،D4212 وD4274 

 باشدقابل گزارش نمی

100 D4263 متخصص اولین موضع در کوادرانت-پیوند جایگزینی استخوان 
 پریو

 جراحی فک و صورت

 101 D4264 متخصص اضافی در کوادرانتهر موضع -پیوند جایگزینی استخوان 
 پریو

 جراحی فک و صورت

102 D4265 
 کاربرد مواد بیولوژیک جهت کمک به

 رژنراسیون بافت نرم و استخوان
 متخصص-عمومی

 پریو

 جراحی فک و صورت



 
 
 

 
 

103 D4266 
  -رژنراسیون هدایت شده بافتی

 غشای قابل جذب،  به ازای هر موضع
 متخصص-عمومی

 پریو

 جراحی فک و صورت

104 D4270 متخصص-عمومی پروسه پیوند بافت نرم پایه دار 
 پریو

 

بل گزارش -1 قا برای هر دندان صتتترفا یکبار 

 باشدمی

105 D4274 
های جراحی در همان ناحیه آناتومیکال انجام پروسه وج مزیال/دیستال،  تک دندان )زمانی که به همراه پروسه

 شود(نمی
 متخصص-عمومی

 پریو

 

ها نیا-1 کد با  مان  مت همز  D4240 یخد

D4210  ،D4211  ،،D4241  ،D4212 وD4249  قابل

 .باشدگزارش نمی

 

106 D4277 متخصص-عمومی دندانیاولین دندان یا موقعیت دندانی در فضای بی-پیوند آزاد بدون پایه بافت نرم 
 پریو

بل گزارش  کباریهر دندان صتتترفا  یبرا-1  قا

 باشدمی
107 D4278 

پیوند بافت نرم آزاد )شامل موضع جراحی گیرنده و دهنده( هر دندان،  ایمپلنت،  یا فضای بی دندانی اضافه در  پروسه

 همان محل پیوند
 متخصص-عمومی

 پریو

 

108 D4321 متخصص-عمومی اسپلینت موقت ت خارج تاجی 

 پریو

 اطفال -ترمیم 

 

 

109 D4346  پریو متخصص-عمومی تمام دهان پس از بررسی دهانی _عمومیجرم گیری در حضور التهاب متوسط یا شدید 

مت توستتتط -1 خد جام این  در صتتتورت ان

بهداشتتکاران و پرستتاران دندانپزشتکی دارای 

گاهی،  ای جز حرفه %50مدرک معتبر دانشتتت

 باشدقابل گزارش می

 

110 D5110 پروتز متخصص-عمومی دنچر کامل ماکسیال 

 
111 D5120 پروتز متخصص-عمومی دنچر کامل مندیبل 

112 D5130 پروتز متخصص-عمومی دنچر فوری،  ماکسیال 

113 D5140 پروتز متخصص-عمومی دنچر فوری،  مندبیل 

114 D5211 های -1 پروتز متخصص-عمومی ها(ها و دندانپروتز پارسیل  ماکسیالت با بیس رزینی )شامل هرگونه کالس   یا موارد گیر،  رست کد با  مان  مات همز خد ،  D5213این 

D5214 ، D5225 ، D5130 ، D5140 ، D5226 ، 

D5110 وD5120  باشد .قابل گزارش نمی 
115 D5212 پروتز متخصص-عمومی ها(ها و دندانبا بیس رزینی )شامل هرگونه کالس  یا موارد گیر،  رست-پروتز پارسیل  مندیبل 



 
 
 

 
 

116 D5213 
فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بیس رزینی )شامل کالس ،  رست و -متحرک اصلی فک باالپروتز پارسیل 

 دندان معمولی( پارسیل کرم کبالت
ها نیا-1 پروتز متخصص-عمومی کد با  مان  مات همز ،  D5211 یخد

D5212  ،D5225  ،D5226  ،D5130  ،D5140 

D5110 وD5120  117 باشد .قابل گزارش نمی D5214 
فریم فلزی ریختگی به همراه دنچر با بیس رزینی )شامل کالس ،  رست و -پروتز پارسیل متحرک اصلی فک پایین

 دندان معمولی( پارسیل کرم کبالت
 پروتز متخصص-عمومی

118 D5225 )یخدمات همزمان با کدها نیا-1 پروتز متخصص-عمومی پروتز پارسیل متحرک قابل انعطاف ماکسیال )شامل هرگونه کالس ،  رست و دندان معمولی D5211  ،

D5212  ،D5213  ،D5214  ،D5130  ،D5140 

D5110 وD5120  باشد .قابل گزارش نمی 

 

119 D5226 پروتز متخصص-عمومی های معمولی(پروتز پارسیل متحرک قابل انعطاف فک پایین )شامل هر گونه کالس ،  رست و دندان 

120 D5511  پروتز متخصص-عمومی پروتز کامل،  مندیبلتعمیر بیس شکسته 
 

121 D5512 پروتز متخصص-عمومی تعمیر بیس شکسته پروتز کامل،  ماکسیال 

122 D5520 پروتز متخصص-عمومی پروتز کامل)هر دندان(-های از دست داده یا شکستهجایگزینی دندان  

123 D5611 پروتز متخصص-عمومی تعمیر بیس شکسته پروتز پارسیل مندیبل  

 124 D5612 پروتز متخصص-عمومی تعمیر بیس شکسته پروتز پارسیل ماکسیال 

125 D5630 پروتز متخصص-عمومی تعمیر یا جایگزینی مواد ریتینر/کالس  شکسته به ازای هر دندان  

 

 126 D5640 پروتز متخصص-عمومی به ازاء هر دندان-های شکسته پروتز پارسیلجایگزینی دندان 

127 D5650 پروتز متخصص-عمومی اضافه کردن دندان به دنچر پارسیل موجود . 

 128 D5660 پروتز متخصص-عمومی اضافه کردن کالس  به دنچر پارسیل موجود به ازای هر دندان 

129 D5670 پروتز متخصص-عمومی ها و آکریل روی اسکلت فلزی )ماکسیال(جایگزینی همه دندان 

 

130 D5671  پروتز متخصص-عمومی ها و آکریل روی اسکلت فلزی )مندیبل(همه دندانجایگزینی 

131 D5710 پروتز متخصص-عمومی ری بیس دنچر کامل ماکسیال 

132 D5711 پروتز متخصص-عمومی ری بیس دنچر کامل ماندیبل 

133 D5730 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر کامل ماکسیال )داخل مطب 

134 D5731  پروتز متخصص-عمومی الین دنچر کامل مندیبل )داخل مطب(ری 

135 D5740 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر پارسیل ماکسیال )داخل مطب 



 
 
 

 
 

136 D5741 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر پارسیل مندیبل )داخل مطب 

137 D5750 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر کامل ماکسیال )داخل البراتوار 

138 D5751 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر کامل مندیبل )داخل البراتوار 

139 D5760 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر پارسیل ماکسیال )داخل البراتوار 

140 D5761 )پروتز متخصص-عمومی ری الین دنچر پارسیل مندیبل )داخل البراتوار 

141 D5810  پروتز متخصص-عمومی )ماکسیال(دنچر کامل موقت 
 

142 5811D )پروتز متخصص-عمومی دنچر کامل موقت )مندیبل 

143 D5863 این ختتدمتتات همزمتتان بتتا کتتدهتتای -1 پروتز متخصص-عمومی کامل ماکسیال-اوردنچر

D5110 ، D5120 ، D5130و D5140  قتتابتتل

 باشد.گزارش نمی
144 D5865 پروتز متخصص-عمومی بلیکامل مند-اوردنچر 

145 D5864 یخدمات همزمان با کدها نیا-1 پروتز متخصص-عمومی الیماکس لیپارس-اوردنچر D5213  ،

D5214  ،D5225  ،D5226،،  D5211 و D5212 

 باشد .قابل گزارش نمی
146 D5866 پروتز متخصص-عمومی پارسیل مندیبل-اوردنچر 

147 D5932 )پروتز متخصص-عمومی پروتز پر کننده،  نهایی )آبچوراتور  

148 D5933 پروتز متخصص-عمومی پروتز پر کننده،  تغییر و اصالح  

149 D5951 Feeding aid پروتز متخصص-عمومی کننده برای غذا خوردنکمک  

150 D5982 متخصص-عمومی استنت جراحی 
 پروتز

 جراحی فک و صورت
 

151 D5988 صورتجراحی فک و  متخصص-عمومی اسپلینت جراحی  

152 D6010 متخصص-عمومی ایمپلنت اندوستئال-جایگذاری بدنه ایمپلنت با جراحی 
 جراحی فک و صورت

 پریو
 

153 D6011 متخصص-عمومی مرحله دوم جراحی ایمپلنت 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 

154 D6013 متخصص-عمومی جایگذاری مینی ایمپلنت به روش جراحی 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 



 
 
 

 
 

155 D6052  اباتمنت با اتصالsemi-precision پروتز متخصص-عمومی  

156 D6055 Connecting bar پروتز متخصص-عمومی متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت  

157 D6058 پروتز متخصص-عمومی روکش سرامیک/ پرسلن متکی بر اباتمنت 
 

 
158 D6060  روکشPFM )پروتز متخصص-عمومی متکی بر اباتمنت )غالباً بیس متال 

159 D6061  روکشPFM )پروتز متخصص-عمومی متکی بر اباتمنت )فلز نابل 

160 D6085 پروتز متخصص-عمومی روکش موقت ایمپلنت  

161 D6090 پروتز متخصص-عمومی تعمیر پروتز متکی بر ایمپلنت،  با گزارش  

162 D6092 پروتز متخصص-عمومی یا اباتمنت سمان یا باند کردن مجدد روکش متکی بر ایمپلنت  

163 D6093 پروتز متخصص-عمومی سمان یا باند کردن مجدد دنچر پارسیل ثابت متکی بر ایمپلنت یا اباتمنت  

164 D6100 متخصص-عمومی درآوردن ایمپلنت،  به همراه گزارش 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 

165 D6102 
پیرامون یک ایمپلنت و پاکسازی سطحی ایمپلنت اکسپوز شده،  دبریدمان و شکل دهی استخوان در نقص فضای 

 شامل ورود با فل  و بستن
 متخصص-عمومی

 پریو

 جراحی فک و صورت
 

166 D6103 متخصص-عمومی باشدشامل ورود با فل  و بستن نمی _پیوند استخوان برای اصالح و ترمیم نقط پیرامون ایمپلنت 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 

167 D6104 متخصص-عمومی پیوند استخوان در زمان جایگذاری ایمپلنت 
 پریو

 جراحی فک و صورت
 

168 D6110 
 دنچر متحرک حمایت شونده توسط

 ماکسیال_ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل 
 پروتز متخصص-عمومی

،  D5110 یخدمات همزمان با کدها نیا -1

D5120  ،D5130 وD5140  قتتابتتل گتتزارش

 باشد.نمی

169 D6111 
 دنچر متحرک حمایت شونده 

 مندیبل_توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل
 پروتز متخصص-عمومی

170 D6114 
 دنچر ثابت حمایت شونده

 ماکسیال_توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل 
 پروتز متخصص-عمومی

171 D6115 
 حمایت شوندهدنچر ثابت 

 مندیبل_توسط ایمپلنت/اباتمنت برای قوس بی دندانی کامل 
 پروتز متخصص-عمومی

172 D6241 پونتیک- 
porcelain fused to predominantly base metal 

  پروتز متخصص-عمومی



 
 
 

 
 

173 D6242 پروتز متخصص-عمومی پونتیک پرسلن با فلز نابل 

174 D6245 پروتز متخصص-عمومی پرسلن/سرامیک-پونتیک 

175 D6740 با  همزمان با هم و خدمات  هیانجام کل-1 پروتز متخصص-عمومی پرسلن یا سرامیک-ریتینر روکش

،   D2740   ،D2751   ،D2752 یهتتاکتتد

D2791  ،D2960  ،D2961  ،D2962 ،،

D2931بل گزارش  کی یبر رو قا ندان  د

 باشد .نمی

176 D6751 ریتینر روکش-PFM پروتز متخصص-عمومی بیس متال 

177 D6752 ریتینر روکش-PFM پروتز متخصص-عمومی نابل 

178 D6930 پروتز متخصص-عمومی سمان یا باند مجدد پروتز پارسیل ثابت  

179 D6980 پروتز متخصص-عمومی ملزم شده باشدتعیمر پروتز پارسیل ثابت که توسط شکست مواد ترمیمی  

180 D7111  اطفال متخصص-عمومی دندان شیری-های تاجیماندهباقیکشیدن  

181 D7140 )متخصص-عمومی کشیدن دندان رویش یافته یا ریشه آشکار )با الواتور خارج کردن با فورسپس 
 جراحی فک و صورت

 پریو
 

182 D7210 
استخوان و/یا سکشن درآوردن دندان رویش یافته با جراحی  که نیازمند کنارزدن فل  موکوپریوستئال برداشتن 

 دندان است
 متخصص-عمومی

 جراحی فک و صورت

 پریو

 

 

183 D7220 متخصص-عمومی بافت نرم-درآوردن دندان نهفته 
 جراحی فک و صورت

 پریو

184 D7230 متخصص-عمومی نیمه نهفته در استخوان-درآوردن دندان نهفته 
 جراحی فک و صورت

 پریو

185 D7240  متخصص-عمومی کامالً نهفته در استخوان-نهفتهدرآوردن دندان 
 جراحی فک و صورت

 پریو

186 D7241 متخصص های غیرمعمول جراحیکامالً نهفته در استخوان با پیچیدگی-درآوردن دندان نهفته 
 جراحی فک و صورت

 پریو

187 D7250 متخصص های دندانی باقی مانده با جراحی )پروسه بریدن(درآوردن ریشه 
 جراحی فک و صورت

 پریو

188 D7260 جراحی فک و صورت متخصص بستن مجاری رابط حفره سینوسی و دهان  

189 D7261 جراحی فک و صورت متخصص بستن اولیه پرفوره شدن سینوس  



 
 
 

 
 

190 D7270  متخصص-عمومی تصادفقراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و یا ثابت کردن دندان بیرون افتاده یا جابه جا شده در اثر 
 جراحی فک و صورت

 اطفال
 

191 D7280 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی دسترسی به یک دندان رویش نیافته با جراحی  

192 D7283 جراحی فک و صورت، پریو،  ارتودنسی متخصص-عمومی جاگذاری وسیله برای تسهیل رویش دندان نهفته  

193 D7285  جراحی فک و صورت متخصص-عمومی بافت سخت استخوان یا دندان-دهانبیوپسی انسیژنال از بافت 

 
194 D7286 متخصص-عمومی بافت نرم-بیوپسی انسیژنال از بافت دهان 

جراحی فک و صتتتورت،  بیماریهای دهان،  فک 

 وصورت

195 D7295 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی برداشت استخوان برای استفاده در درمان پیوند اتوژن 

 

196 D7310 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی چهار دندان یا فضای دندانی یا بیشتر به ازاء هر کوادرانت-آلوئولوپالستی همراه با کشیدن 

197 D7311 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی یک تا سه دندان یا فضای دندانی یا بیشتر به ازاء هر کوادرانت-آلوئولوپالستی همراه با کشیدن 

198 D7320 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی چهار دندان یافضای دندانی یا بیشتر به ازاء هر کوادرانت-آلوئولوپالستی بدون کشیدن 

199 D7321 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی یک تا سه دندان یا فضای دندانی به ازاء هر کوادرانت-آلوئولوپالستی بدون کشیدن 

200 D7340 جراحی فک و صورت، پریو متخصص-عمومی تلیالیزاسیون ثانویه(گسترش ریج  )اپی-وستیبولوپالستی 

 
201 D7350 

گسترش ریج  )شامل پیوندهای بافت نرم،  اتصال مجدد عضله،  اصالح اتصال بافت نرم و مدیریت -وستیبولوپالستی

 هایپرتروفیک(هایپرپالستیک وبافت
 صورت، پریوجراحی فک و  متخصص-عمومی

202 D7450 قطر ضایعه تا -درآوردن تومور یا کیست ادنتوژنیک خوش خیمcm 1.25 جراحی فک و صورت متخصص 

 203 D7460 قطر ضایعه تا -درآوردن تومور یا کیست غیر ادنتوژنیک خوش خیمcm 1.25 جراحی فک و صورت متخصص 

204 D7461 قطر ضایعه بزرگتر از -درآوردن تومور یا کیست غیر ادنتوژنیک خوش خیمcm 1.25 جراحی فک و صورت متخصص 

205 D7510 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی بافت نرم داخل دهانی-اینسیژن جراحی وتخلیه آبسه 

 206 D7511 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی فضاهای مالتیپل صورتی( بافت نرم داخل دهان پیچیده )شامل تخلیه-اینسیژن جراحی و تخلیه آبسه 

207 D7520 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی بافت نرم خارج دهانی-اینسیژن جراحی و تخلیه آبسه 

208 D7820 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی جا انداختن دررفتگی فک به صورت بسته  

209 D7910 های کوچک که به تازگی ایجاد شده تا بخیه کردن زخمcm 5 متخصص-عمومی 
 جراحی فک و صورت

 پریو
مات جراحی  خد با  مان  خدمت همز این 

 باشد .قابل گزارش نمی
210 D7911  بخیه کردن پیچیده تاcm 5 جراحی فک و صورت متخصص-عمومی 



 
 
 

 
 

 پریو

211 D7912  بخیه کردن پیچیده بزرگتر ازcm 5 متخصص-عمومی 
 جراحی فک و صورت

 پریو

212 D7951 متخصص آگمنتاسیون سینوس با استخوان یا مواد جایگزین استخوان به روش باز کردن لترال 
 جراحی فک و صورت

 پریو

 213 D7952 متخصص-عمومی آگمنتاسیون سینوس به روش عمودی 
 جراحی فک و صورت

 پریو

214 D7953  متخصص به ازاء هر موضع-برای حفظ ریجپیوند جایگزینی استخوان 
  جراحی فک و صورت

 پریو

215 D7960 متخصص-عمومی باشد(پروسه درمانی جداگانه )مکمل پروسه دیگری نمی-فرنولکتومی فرنکتومی یا فرنوتومی 
  جراحی فک و صورت

 پریو
 

216 D8680 متخصص-عمومی ریتینرها(ها،  ساخت و جایگذاری ریتنشن ارتودانتیک)برداشت دستگاه 
 ارتودنسی، اطفال

  

217 D9120 پروتز متخصص-عمومی سکشن دادن دنچر پارسیل ثابت 

218 D9911 ترمیم متخصص-عمومی زدا برای سطح طوق دندان یا ریشه،  به ازای هر دندانکاربرد رزین حساسیت  

219 D9930 جراح فک وصورت، پریو متخصص-عمومی گزارش )مثال: درای ساکت(شرایط غیرمعمول،  با -درمان موارد پیچیده پس از عمل  

220 D9944 پروتز متخصص-عمومی دستگاه سخت،  تمام قوس دندانی _محافظ اکلوزال  

221 D9945 پروتز متخصص-عمومی دستگاه نرم،  تمام قوس دندانی _محافظ اکلوزال  

222 D9972 ترمیم متخصص-عمومی به ازاء هرقوس دندانی-سفید کردن خارجی  

223 D9974 ترمیم متخصص-عمومی به ازاء هر دندان-سفید کردن داخلی 

 
224 D9975 

های سفید کردن خارجی برای انجام درمان در خانه،  به ازاء هر قوس دندانی،  شامل مواد الزم و ساخت تری

 شود.مخصوص برای هر بیمارمی
 ترمیم متخصص-عمومی

225 D8010  ارتودنسی، اطفال متخصص-عمومی ارتودنسی محدود سیستم دندانی شیریدرمان 

 عادت دستتتتگاه ستتتاخت  جهت کد این

  شتتتیری،  دندانی دوران در ثابت شتتتکن

 .باشدمی دریافت قابل فک هر برای



 
 
 

 
 

یت نصتتتتب،  قالبگیری،   و ای دوره ویز

 قابل خدمت این در وستتتیله برداشتتتتن

 .باشدمی پرداخت و محاسبه

226 D8020 ارتودنسی متخصص-عمومی درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی انتقالی 

 :باشدمی  موارد شامل کد این

 یتتا بتتامپر لیتت  هتتدگیر،  از استتتتفتتاده( 1

 پندولوم مثل دیستاالیزر دستگاههای

 ثابت اکستتپاندر دستتتگاههای از استتتفاده( 2

 .باشدمی w-arch, quad helix یرکس، هامثل

 خدمت این در تنظیمات و نصتتتب قالبگیری، 

 .است گردیده لحاظ

227 D8030 ارتودنسی متخصص-عمومی درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی نوجوانی 

 :گرددمی ذیل موارد شامل کد این

( مولرها) خلفی پایه هایدندان فقدان موارد( 1

 فک هر سمت دو یا یک در

)  شکسته دندان Force eruption موارد جهت( 2

 خواهد اعمال تنهایی به D8030 کد مورد این در

 (شد

 سال 17 تا 12 سنین نوجوانی،  دوره از منظور

 .باشدمی تمام

 

228 D8040 ارتودنسی متخصص-عمومی درمان ارتودنسی محدود سیستم دندانی بزرگسالی 

 18باالی ستتتنین بزرگستتتالی،  دوره از منظور

 .باشدمی باالتر و سال

 

229 D8050  ارتودنسی، اطفال متخصص ارتودنسی اینترسپتیو سیستم دندانی شیریدرمان  

230 D8060 ارتودنسی، اطفال متخصص درمان ارتودنسی اینترسپتیو سیستم دندانی انتقالی 

 ارتودنستتتی درمان جایگزین عنوان به کد این

 قابل فک هر(  فنر یا پیچ دارای) فعال متحرک

 .باشدمی دریافت

 متحرک فانکشنال پالک( 1



 
 
 

 
 

مان(2 بت از منظور) facemask با در  کد دو ث

D8060 پالک برای مثال که باشتتتتدمی این 

 یک و باال فک برای کد یک متحرک فانکشنال

 (شودمی ثبت پایین فک برای هم کد

های موارد در کد این( 3 مان بت در حدود ثا  م

 یا 2*4 درمانهای شتتامل) مختلط دندانی دوره

 باشد.می دریافت قابل فک هر برای( 2*6

231 D8070 ارتودنسی، اطفال متخصص درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی انتقالی 
بل  قا بار  یک  فا  فک صتتتر کد جهت هر  این 

 باشد.محاسبه و پرداخت می

232 D8080 ارتودنسی، اطفال متخصص درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی نوجوانی 

بل قا بار  یک  فا  فک صتتتر کد جهت هر   این 

 باشد.محاسبه و پرداخت می

233 D8090 ارتودنسی متخصص درمان ارتودنسی جامع سیستم دندانی بزرگسالی 

بل  قا بار  یک  فا  فک صتتتر کد جهت هر  این 

 باشد.محاسبه و پرداخت می

234 D8210 ارتودنسی، اطفال متخصص-عمومی درمان با اپالنیس متحرک 

مار می که بی ناستتتت  بدین مع ند متحرک  توا

مل اپالنیس برای  اپالینس را در آورد،  شتتتتا

 TONGUEمتتکتتیتتدن انتتگشتتتتت و بتترای 

THRUSTING 

235 D8220 ارتودنسی، اطفال متخصص-عمومی درمان با اپالنیس ثابت 

مار نمی که بی ناستتتت  بدین مع بت  ند ثا توا

مل اپالنیس برای  اپالینس را در آورد،  شتتتتا

 TONGUEمتتکتتیتتدن انتتگشتتتتت و بتترای 

THRUSTING 

236 D8660 ارتودنسی متخصص-عمومی معاینه قبل از درمان ارتودنسی 

ستم صل در بیمار دندانی سی  منظم،  زمانی فوا

 ارتودنسی درمان شروع زمان شود تامی معاینه

 صورت به های تشخیصیپروسه. گردد مشخص

ستند و ثبت جداگانه  از قبل معاینه. شودمی م

 و رشتد کامل بررستی جهت ارتودنستی درمان

 تکامل

237 D8670 ارتودنسی متخصص-عمومی ویزیت دوره ای درمان ارتودنسی  



 
 
 

 
 

238 D8680 ارتودنسی متخصص-عمومی ها،  ساخت و جایگذاری ریتینرها(ریتنشن ارتودانتیک )برداشت دستگاه 
این کد جهت هر فک یک بار قابل محاستتبه و 

 باشد.پرداخت می

239 D8681 ارتودنسی متخصص-عمومی تنظیم دستگاه ارتودنسی متحرک 

این کد جهت جلستتتات دوره نگهداری درمان 

Retention  و تنظیم ریتینرهتتای هر فتتک

 باشد.قابل دریافت می

240 D8691  ارتودنسی متخصص-عمومی ارتودنسیتعمیر اپالینس 

مل نال هایاپالینس شتتتا  پاالتال و فانکشتتت

 هایاپالینس و براکت و شتتتودمی اکستتتپاندر

 .گیردبر نمی در را ثابت ارتودنسی استاندارد

241 D8692 ارتودنسی متخصص-عمومی جایگزینی یا ری تینر شکسته شده یا گم شده  

242 D8693 ارتودنسی متخصص-عمومی های ثابتتعمیر ری تینر سمان یا باند کردن مجدد یا 

چستتباندن مجدد  ای ریکد جهت موارد تعم نیا

نگهدارنده ثابت که به طور کامل جدا نشتتتده 

 .است افتیباشد قابل در

243 D8694 اتچمنت یثابت شامل ر نریرت ریتعم ارتودنسی متخصص-عمومی شودهای ثابت،،  شامل اتصال مجدد آن میتعمیر ریتینر 

244 D8695 ارتودنسی متخصص-عمومی برداشت دستگاه ثابت ارتودنسی به دالیلی غیر از تکمیل درمان  

245 3221D 
درمان معمول  یکه به منظور رفع درد حاد در ابتدا یدبریدمان پالپ -یو دائم یریش یهادندان-یکانال پالپ یپاکساز

 پروسه استفاده شود. نیاز ا دیشود نبا لیدر همان روز تکم شهی. اگر درمان رشودیریشه دندان استفاده م
 متخصص-عمومی

 اطفال

 اندو
 

246 7287D 
نمونه برداری سیتولوژیک غیر ترانس  یبرا -exfoliative cytological sample collectionنمونه برداری سیتولوژیک اکسفولیه 

 و آرام مخاط دهان است. میمال دنیخراش لهیشود. نحوه نمونه برداری به وساپیتلیال استفاده می
 متخصص

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

247 7288D 
 یتراش چرخش لهیپراکنده ترانس اپیتلیال به وس یدهان یهاسلول یجمع آور یبرا-brush biopsy یدنیبیوپسی تراش

 نمونه ترانس اپی تلیال( یمخاط دهان. )،  برای جمع آور
 متخصص

 دهانجراح 

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

248 7410D تا  میخوش خ عهیضا ژنیاکسcm1.25 متخصص 

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

249 7411D بزرگتر از  میخوش خ عهیضا ژنیاکسcm 1.25 متخصص 

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 



 
 
 

 
 

250 7413D تا  میبدخ عهیضا ژنیکساcm1.25 متخصص 

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

251 7414D بزرگتر از  میبدخ عهیضا ژنیاکسcm 1.25 متخصص 

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

252 7963D 
بستن  یهاروش گرید ایپالستی -Zمجدد عضله نابجا و کاربرد  یجاگذار ایفرنوم به همراه حذف  ژنیاِکس-فرنوپالستی

 .یفل  موضع
 متخصص

 جراح دهان

 
 

253 7970D متخصص یبه ازاء هر قوس فک-کیپرپالستیهابافت ژنیاِکس 

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

254 7971D 
( پیرامون دندان نهفته یا نیمه نهفته به روش کیپرتروفی)ها ای یالتهاب یهاخارج کردن بافت-لثه پری کرونال ژنیاکس

 جراحی
 متخصص

 جراح دهان

 متخصص بیمارهای دهان

 پریو

 

255 4267D 

فل   :شودینم ریپروسه شامل موارد ز نیا-جذب،  به ازاء هر موضع رقابلیغ barrier-یشده بافت تیرژنراسیون هدا

استخوان و قرار  یوندیمواد پ یگذاریسطح استخوان،  جا نگیزخم،  کانتور یو پاکساز دمانیو بستن آن،  دبر یورود

 مپلنتیاطراف ا یو فضا ودنتالیپر یهانقص یبرا یپروسه درمان نیایاستخوان ونیجهت رژنراس کیولوژیدادن مواد ب

 (شودیکاربرد دارد.)شامل برداشت مامبران م

 متخصص
 پریو

 جراح دهان فک
 

256 5221D 
)فالوآپ(  یریگیفقط شامل پ- (ی)شامل کالس ،  رست و دندان معمولی نیرز سیبا ب الیماگز لیپارس یدنچر فور

 گیرد.آتی را در بر نمی دیری الین و ری بیس یا ساخت دنچر جد شود؛یمحدود م
 متخصص-عمومی

 پروتز

 
 

257 5222D 
)فالوآپ(  یریگیفقط شامل پ -(ی)شامل کالس ،  رست و دندان معمولینیرز سیبا ب بوالریمند لیپارس یفور دنچر

 گیرد.آتی را در بر نمی دیری الین و ری بیس یا ساخت دنچر جد شود؛یمحدود م
 متخصص-عمومی

 پروتز

 
 

258 6068D متخصص-عمومی ریتینر متکی بر ایمپلنت برای بریج سرامیکی -پایه بریج ایمپلنت 
 پریو

 جراح فک
 

259 6070D ریتینر متکی بر ایمپلنت برای بریج  -پایه بریج ایمپلنتPFM متخصص-عمومی بیس متال 
 پریو

 جراح فک
 

260 6071D متخصص-عمومی ریتینر متکی بر ایمپلنت -پایه بریج ایمپلنت 
 پریو

 جراح فک
 



 
 
 

 
 

 

261 2954D 
ساخته،  ساخته  شیاضافه بر پروسه تهیه روکش، کور اطراف پست پ -ساخته عالوه بر روکش شیپست و کور پ

 .شودیدرمان شامل ماده کور هم م نی. اشودیم
 متخصص-عمومی

 ترمیمی

 پروتز
 

262 2957D همراه  دیبا-پست درآوردنD2954 .متخصص-عمومی استفاده شود 
 ترمیمی

 پروتز
 

263 D4999 های دهان، پریوبیماری متخصص عهیداخل ضا قیتزر  

264 D5991 پروتز بیماریهای دهان،  متخصص کولوبولوزیوز یهایماریب یاستنت برا  

265 D7465 بیماریهای دهان متخصص شامل استفاده ار کرایو،  لیزر یا الکترسرجری ییایمیش ای یکیزیبه روش ف عاتیضا بیتخر  

266 D9130 
 ای کیاولتراسون ، یاترمیماساژ،  دی شامل کیزیو فتهاجمی ریدرمان  غ_یفک یگاهجیمفصل گ یاختالل عملکرد

 یو اسپاسم عضالن یدرد التهاب نیکاربرد سرما جهت تسک
  جراح دهان متخصص

267 D5937 ارتودنسی متخصص یاپالینس تریسموس و ترک عادات دهان  


