
 لیست خدمات و قیمت های مطب دندانپزشکی دکتر سارا محمدی

 

 ترمیم خدمات

 )بزرگسال(
 قیمت)تومان(                       

 با احتساب

 % تخفیف52

 000/500 جرم گیری و بروساژ هر فک
000/020 

 000/000 ترمیم سطحی آمالگام
000/000 

 000/200 سطحی آمالگام5ترمیم
000/072 

 000/000 سطحی آمالگام0ترمیم
 000/020     

 000/020 ترمیم بیلدآپ آمالگام 
000/074 

 000/007 000/020 ترمیم سطحی کامپوزیت

 200/005 000/220 سطحی کامپوزیت 5ترمیم

 200/074 000/020 سطحی کامپوزیت 0ترمیم

 000/252 000/700 ترمیم بیلدآپ کامپوزیت

 020/  000                       000/000ترمیم زیبایی ونیر کامپوزیت 

 

 

 



 

 لیست خدمات و قیمت های مطب دندانپزشکی دکتر سارا محمدی

 

 )عصب کشی(اندو 

 (بزرگسال)
 قیمت)تومان(                       

 با احتساب

 % تخفیف52

 000/020 تک کانال
200/505 

 000/200 دو کانال
000/072 

 000/000 سه کانال
000/020 

 000/700 چهار کانال
000/252 

 دعصب کشی مجد

 000/020 تک کانال
200/007 

 000/252 000/700 دو کانال

 000/000 000/400 سه کانال

 000/072 000/000 چهار کانال

 200/005 000/020 پین های پیش ساخته

 00/000 000/000 پین های ریخته گری)پست(

 



 لیست خدمات و قیمت های مطب دندانپزشکی دکتر سارا محمدی

 

 قیمت)تومان(                        خدمات جراحی
 با احتساب

 % تخفیف52

 000/000 کشیدن دندان های قدامی
000/552 

کشیدن دندان های خلفی،عقل و 
 ریشه باقی مانده

000/200 
000/072 

 000/000 دائمی جراحی دندان های
000/072 

 پروتز

 PFM 000/000روکش 
000/072 

 000/052/0 000/200/0 روکش سرامیک

 000/200/0 000/000/5 روکش زولید

 000/000/0 000/000/0 دست دندان کامل متحرک

 000/200/0 000/000/5 دست دندان پارسیل هر فک

 000/552 000/000 فیلیپر هر واحد

 200/005 000/020 روکش موقت هر واحد

 200/0/ 000               000/000/5       لمینیت زیبای هر واحد

 



سارا محمدیلیست خدمات و قیمت های مطب دندانپزشکی دکتر   

 

 خدمات ترمیم

 )اطفال(
 قیمت)تومان(                       

 با احتساب

 % تخفیف52

 پر کردن سطحی آمالگام دندان 
 دائمی شیری

000/200 
000/072 

 سطحی آمالگام دندان 5پر کردن
 دائمی شیری

000/000 
000/020 

سطحی آمالگام دندان  0پر کردن
 دائمی شیری

000/700 
000/252 

 اندو )عصب کشی(

 000/200 پالپوتومی دندان های شیری
000/072 

پاکپلتومی دندان های شیری هر 
 کانال

000/520 200/072 

 000/072 000/200 اپکسوژتزیس دندان های دائمی

 جراحی

 000/072 000/000 کشیدن دندان قدامی شیری

 000/000 000/000 کشیدن دندان خلفی شیری

 000/000 000/000 کشیدن دندان قدامی دائمی

 000/072 000/200 کشیدن دندان خلفی دائمی

 


