
 

 

 

 
 بیمه گراز محتسم جهت بسزسی و پسداخت هزینه های دندانپزشکی ازائه مدازک فوق به شسح ذیل الزامیست:

 

 ( بهوراه ضرح ذسهات اصل صورتحساب ) تعساز سطوح،  ضواره زنساى ، نوع وار ، شورسربري پسضه(

 . تعساز وانال وغيره( هبلغ هر ذسهت به تفىيه

 است. ازين هيزنساى به ارسال پانوروس اول3از  صيزنساى: زر ب سىيوط 

 باضس. هسينه فلپ و بريه  یهوضع ه ی هيزنساى يا ريطه نهفته زر نسح نرم: ضاهل فلپ و بر یخراح

 زر هحاسبات لحاظ ضسه و خساگانه هحاسبه نرواهس ضس .

 باضس.  یزنساى يا ريطه نهفته زر نسح سرت: ضاهل فلپ، برزاضت استرواى و بريه هوضع ه یخراح

 زر هحاسبات لحاظ ضسه و خساگانه پرزاذت نرواهس ضس. هيفلپ و بر نهيهس

 اندام ضسه باضس. هوراه با  یگريزنساى ها زر هروس ز سىيوط ىهيفه: صرفاً زر صورت نين یآلوئولوپالست

لبل از اندام پروتس هتحرن  یزنسان یب هيزر ناح حيضوز و خهت اصالح ر یزنساى پرزاذت نو سىيوط

 ضس. نرواهسزر هحاسبات لحاظ ضسه و خساگانه پرزاذت  هيفلپ و بر نهيباضس.  هس یلابل پرزاذت ه

 از اندام پروتس هتحرن لابل پرزاذت است. صيفه: صرفاً پ نيورزى وستيبول ن كيعو 

 بعس از زرهاى زارز. یبه فتوگراف ازيهورز عول شور ضوز و ن هي: ناحیفرنىتوه 

 ورزى  كيفه و عو نين ینهفته زر نسح نرم و سرت، آلوئولوپالست طهير ايزنساى  یها یخراح

زر صورت اندام  یفوق به هوراه فرنىتوه یزارز. زرهانها هيبه پانوروس اول ازيفه ن نين بوليوست

 ضوز. یبا نرخ هترصص پرزاذت ه وپري و صورت –فه  یتوسط هترصص خراح

 زارز. هيبه پانوروس اول ازي: نیووچه زاذل استروان یو توهورها ستيو 

 یانسو هواى زنساى لابل پرزاذت نو اي یذسهات هاننس پالپوتوه ريآبسه زاذل زهاى: با سا بازورزى 

 باضس.

 هی پرزاذت هترصص نرخ با صورت –فه  یزر صورت اندام توسط هترصص خراح سيفوق ن ذسهات 

 ضوز.

  

 خلسه لابل پرزاذت است و ضاهل زرهاى زنساى ذارج  3ساوت )هر خلسه(: حساوثر تا  یزرا زرهاى

 ضوز.  یضسه توسط هواى هروس نو

 زهاى و زنساى  یها یعول هستمل لابل پرزاذت است و هوراه با خراح هي: بعنواى هيهر ناح هيبر

 ضوز. یپرزاذت ه هيناح هي هيبر نهيهس . زر هر ووازرانت فمطستيلابل پرزاذت ن

 هيبه پانوروس اول ازيضوز و ن یزنساى نهفته اندام ه صيرو ليورزى زنساى: صرفاً خهت تسه اوسپوز 

 ضوز. یاطفال با نرخ هترصص پرزاذت ه -ويپر -زارز. زر صورت اندام توسط خراح فه و صورت



 

 

 بعس  یباضس. به گراف یزنساى لابل پرزاذت نو سىيهستمل بوزه و هوراه وط ی: ذسهتطهير وىيآهپوتاس

 یبا نرخ هترصص پرزاذت ه  ويپر -زارز. زر صورت اندام توسط خراح فه و صورت ازياز زرهاى ن

 ضوز.

 است. یالساه یاز بافت سرت: ارسال گسارش پاتولوش یوپسيب -از بافت نرم یوپسيب 

 ضوز. یبا نرخ هترصص پرزاذت ه وپري و صورت –صورت اندام توسط خراح فه  زر 

 باضس. یلبل و بعس نو یوگرافيرازارائه  به یازين  یريزنساى و خرم گيه  سىيخهت وط 
 

  : ستیو پسداخت ن یدگیشما قابل زس نهیهز یدز چه صوزت
 

 ضسه نباضس وهياندام ذسهت زر بازه لرارزاز ب ديتار. 

 ضوز یپرزاذت نو یليتىو وهبي توسط. …و  ريون ت،ينيهاننس لو يیبايز ذسهات. 

 ستيلابل پرزاذت ن یتىرار ذسهات. 

 ىايارسال هستنسات بر اساس هصوبه سنس عسم. 

 
 

به ضوا ارائه ضسه باضس،  یو ذسهات سيناهه باز زاضته باض یچنانچه زر هروس طرف لرارزاز با آسپا هعرف

ذسارت هتفرله  نهيسمف لرارزاز، هس وانسهيتا زهاى اتوام وار و ارسال اسناز به آسپا و آزاز ضسى بال

 .باضس یضوا لابل پرزاذت نو


