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 1401تعرفه خدمات دندانپزشکی 
 شبکه تخصصی میخک یکسان در کلیه مراکز 

 

 امکان معاینه و ویزیت به صورت حضوری و آنالین کامال رایگان  •

 هدیه اولین مراجعه و تشکیل پرونده اعتبار  ، هزار تومان 200 •

 ( coming soon) از مراکز طرف قرارداد OPG% تخفیف  دریافت عکس   50 •

 ( coming soon) از مراکز طرف قرارداد CBCT% تخفیف دریافت عکس   20 •

 امکان پرداخت اقساطی به صورت منعطف •

 

قبل از مراجعه به مراکز میخک، می توانید طرح درمان خود را آنالین دریافت و با آگاهی کامل از اقدامات و هزینه  

 های احتمالی مراجعه نمائید.

 

 لینک مشاوره و طرح درمان آنالین

 

 
 

  

ن نهزینه اهی ایمپلنت و کهزینه اهی جراحی دندا هزینه اهی ریشه و عصبهزینه اهی ردمان لثهاشت دندا

یهزینه ردمان اهی ارتودنس هزینه ردمان اهی کودکانییهزینه اهی رپوزت و زیباهزینه اهی رتمیم

https://mikhakdental.com/online-consultation/
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ن  و داهن  هزینه اهی جراحی دندا
 )تومان(   تخصصی )تومان(  عمومي  درمان

 450,000 350,000  ی هر دندان قدام   دنیکش

 550,000 450,000  ی هر دندان خلف  دنیکش

 1,000,000 700,000  دندان عقل هر    دنیکش

  800,000  در نسج نرم  شهیر  ایدندان    یجراح 

  2,000,000  در نسج سخت  شهیر  ایدندان    یجراح 

  2,500,000  عقل در نسج سخت )با تراش و کنار عصب(   یجراح 

  2,200,000  نهفته   شیخارج کردن دندان ن

 400,000 300,000  باز کردن آبسه داخل دهان 

  1,400,000  اکسپوز کردن دندان 

  250,000  ساکت هر جلسه   یدرمان درا

  2,000,000  ی فرنکتوم 

  150,000  ه یهر ناح  هیبخ

 

  



 
3 

ن   هزینه اهی ایمپلنت و کاشت دندا
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  درمان

   7,500,000    ی کره ا  مپلنتیواحد ا  کی 

   sic    9,000,000 یسی سوئ  مپلنتیواحد ا  کی 

   icx    9,000,000 یآلمان   مپلنتیواحد ا  کی

   PFM    1,000,000هزینه روکش زیرکونیا بجای  اضافه  

   400,000    مپلنت یا  هیدندان ناح  دنیکش

   4,000,000    فت یل  نوسیواحد س  کی  یجراح 

   ridge split    4,000,000 ت یاسپل  جیر  یجراح 

   Bone Graf    3,500,000استخوان  گرفت  یجراح 

   1,000,000    پودر استخوان هر واحد  

   1,000,000    هر واحد  GBR استخوان  وندیپ  یجراح 

 هزینه اهی ردمان لثه 
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  درمان

   250,000    ی و بروساژ کامل هر فک عموم  یر یجرمگ 

   400,000    ی تخصصو بروساژ کامل هر فک    یر یجرمگ

   400,000    کامل دو فک بدون بروساژ   یر یجرمگ

   1,500,000     فک  میفلپ ن 

   2,000,000     طول تاج همراه با فلپ  شیافزا 

   2,500,000     دندان  کیلثه    وندیپ 

   600,000    وج  ستالید

   500,000     یوکتومیژنژ 
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 عصبهزینه اهی ردمان ریشه و  
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  6تا  1دندان های  شهیر درمان

   400,000     پالپوتومی اورژانس

  1,000,000    750,000     درمان ریشه یک کانال

  1,100,000    850,000     درمان ریشه دو کانال

  1,400,000    1,000,000     درمان ریشه سه کانال 

  1,800,000    1,300,000    چهار کانال درمان ریشه  

 

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  7ریشه دندان های  درمان

  1,100,000    850,000    درمان ریشه یک کانال  

  1,200,000    950,000    درمان ریشه دو کانال  

  1,700,000    1,300,000    درمان ریشه سه کانال  

  2,200,000    1,600,000    کانال  درمان ریشه چهار  

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  8ریشه دندان های  درمان

  1,200,000    900,000    درمان ریشه یک کانال  

  1,300,000    1,000,000    درمان ریشه دو کانال  

  1,800,000    1,400,000    درمان ریشه سه کانال  

  2,200,000    1,700,000    کانال  درمان ریشه چهار  

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  مجدد ریشه درمان

  1,600,000    1,200,000    درمان ریشه یک کانال  

  2,000,000    1,500,000    درمان ریشه دو کانال  

  2,600,000    2,000,000    درمان ریشه سه کانال  

  3,200,000    2,500,000    درمان ریشه چهار کانال  
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 هزینه اهی رتمیم 
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  ترمیم ماده سیاه 

   500,000    کالس پنج  ای  یسطح   کیآمالگام    میترم

   600,000    ی آمالگام دو سطح  میترم 

   700,000    ی آمالگام سه سطح   میترم 

   800,000     آپ تاج با امالگام  لدیب 

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  ماده همرنگ ترمیم 

   700,000    ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کالس پنج

   800,000    ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کالس سه

   900,000    ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کالس چهار 

   1,000,000    بیلد آپ تاج با کامپوزیت

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  سایر خدمات ترمیمی 

   200,000     داخل آج هر عدد  نیپ 

   300,000    داخل کانال هر عدد   نیپ 

   500,000    هر دندان  تیکامپوز  نتیاسپل

   MTA     300,000 ای cem-cement با  ونیپرفوراس  درمان

   400,000     فایبر پست 
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 هزینه اهی رپوزت و زیبایی 
 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  پروتز ثابت   درمان

   1,600,000     هیهر واحد دندان پاPFM پروتز ثابت 

   1,300,000    کیهر واحد دندان پونتPFM پروتز ثابت 

   2,700,000      ومیرکونیز  ایروکش تمام پرسلن و   

   Emax    4,000,000 روکش  

   1,200,000     یختگ یپست و کور ر 

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  پروتز متحرک درمان 

   4,500,000     هر فک  یل یآکر  لیپروتز پارس 

   6,000,000     کروم کبالت هر فک  لیپروتز پارس 

   6,500,000     هر فک  یفلکس  لیپروتز پارس 

   6,000,000    پروتز کامل هر فک  -دست دندان    مین 

   10,000,000    پروتز کامل دو فک  -دست دندان   

   1,100,000    عدد  4هر دندان تا    پریفل  

   300,000    هر دندان اضافه   پریفل

 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  سفید کردن دندان   درمان

   1,000,000    بلیچینک هوم هر فک  

   1,500,000    بلیچینک آفیس هر فک  

 

 
 تی کامپوز -لبخند    یطراحدرمان 

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي 

   1,500,000    (.. , IPS,Karizma) تی نانو کامپوز

   1,300,000    (Zenit)  ری ون  تیکامپوز

   1,000,000    (..,Gradia, Tokoyama) ریون  تیکلمپوز

 
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  ت ینیلم -لبخند   یطراح

   3,000,000    ا ی رکونیز  کیسرام  تینیالم 

   Emax    4,500,000  تینیالم 

 

 
 پروتز  یخدمات نگهدار

 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي 
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   600,000    پروتز شکسته   ریتعم 

   150,000    هر واحد   یمیقد  یهاچسباندن روکش   

   150,000    هر واحد   یمیقد  یخارج کردن روکش ها 

   350,000    یمیقد  جیبر  چسباندن

   350,000    یمیقد  جیکردن بر  خارج

  500,000    هر فک  سیبیر 

   1,200,000    هر فک  نیالیر 

   500,000    هر فک  ریون  شیپال 

   2,200,000    گارد سخت   تینا

   1,000,000    گارد نرم  تینا  

 

 کودکانهزینه ردمان اهی 
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  

   250,000     (یدائم /ی ری )ش  یقدام  دنیکش 

   300,000  ( ی دائم/ی ری)ش  یخلف  دنیکش 

   500,000    ی ریدندان ش  یپالپوتوم 

   550,000  ی قدام   یر یدندان ش  یپالپکتوم  

   600,000  ی خلف  یر یدندان ش  یپالپکتوم  

   200,000   و بروساژ هر فک  یتراپ  دیفلورا 

   450,000     هر دندان  لنتیس  شوریف 

   200,000  هر دندان   پیاستر 

   1,000,000     بند و لوپ  

   2,200,000      آرچ  نگوالیثابت دو طرفه ل 

   600,000    (SSC) یروکش فلز  

   1,000,000     فضا نگهدار   

   450,000  با آمالگام  یریدندان ش  میترم  

   550,000  تی با کامپوز  یریدندان ش  میترم  

   300,000  اطفال MTA یا cem-cement درمان پرفوراسیون با
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 هزینه ردمان اهی ارتودنسی 
 تخصصی )تومان(  )تومان(  عمومي  

   10,000,000      فلزی  براکت  -  فک  هر  ثابت  ارتودنسی   

   13,000,000    براکت دیمون   -ارتودنسی ثابت هر فک  

   15,000,000    براکت سرامیکی    -ارتودنسی ثابت هر فک  

   15,000,000    ارتودنسی متحرک دو فک 

Retainer  1,200,000    بعد از ارتودنسی هر فک   

   20,000,000    ارتودنسی فانکشنال 

   22,000,000    لینگوال(  پشت دندان )

   10,000,000    اسپیلینت 

   30,000,000    ارتوسرجری )ارتودنسی جهت جراحی فک(

   500,000    تعمیر پالک ارتودنسی 

   400,000    ریباند براکت 

 


