واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
شرح خدمت

دسته خدمت

عنوان خدمت

کد

D0120

معاينات دورهاي دهان -بيمار داراي پرونده قبلي

معاينه بيمار داراي پرونده قبلي به منظور تعيين هر گونه تغيير در وضعيت سالمت عمومي و دهاني بيمار نسبت به آخرين معاينه
دورهاي يا كامل بيمار .اين معاينه شامل ارزيابي و غربالگري سرطان دهان و بيماريهاي پريودونتال است كه ممكن است نياز به
تفسير اطالعات بدست آمده از ديگر اقدامات تشخيصي مكمل نيز باشد .پروسه تشخيصي مكمل را جداگانه گزارش كنيد.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0140

معاينات محدود دهان -با تمركز بر مشكل بيمار

بررسي محدود به يك مشكل يا شكايت خاص بيمار در مورد سالمت دهان .ممكن است در اين روند ،نياز به تفسير اطالعات بدست
آمده از ديگر اقدامات تشخيصي مكمل نيز باشد .اقدامات تشخيصي مكمل را جداگانه گزارش كنيد .گاهي الزم است درمانهاي قطعي
همزمان با ارزيابي و معاينه اوليه انجام شود.به طور معمول ،اين مورد براي افرادي استفاده ميشود كه مشكل خاصي مثل
اورژانسهاي دنداني ،تروما ،عفونتهاي حاد و غيره دارند.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0145

خدمات تشخيصي كه براي كودك زير سه سال ،ترجيحا ً طي  6ماه اول پس از رويش اولين دندان شيري به كار ميروند ،از جمله
معاينه دهان بيمار زير سه سال و مشاوره با
شامل ثبت تاريخچه سالمت دهان و سالمت فيزيكي ،بررسي استعداد ابتال به پوسيدگي ،تنظيم رژيم غذايي مناسب سالمت دهان براي
ارائهكنندگان مراقبتهاي اوليه
پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان ،ارتباط و مشاوره دادن به والدين كودك ،اولياي قانوني و يا ارائهكنندگان مراقبتهاي اوليه.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0150

در هنگام معاينه جامع يك بيمار توسط يك دندان پزشك عمومي و يا متخصص بكار ميرود .اين کد برای موارد زير بکار میرود:
بيمار جديد؛ بيمار داراي پرونده قبلي كه تغيير عمدهاي در وضعيت سالمتش ايجاد شده يا ديگر موارد غيرمعمول؛ موارد "همراه با
گزارش" ؛ يا بيمار داراي پرونده قبلي كه طي سه سال گذشته يا بيشتر درمان فعالي انجام نداده است .اين معاينه ،ارزيابی کاملی است
معاينه جامع دهان -بيمار جديد يا بيمار داراي پرونده که وضعيت سالمت بافتهاي نرم و سخت داخل و خارج دهان را ثبت ميكند .ممكن است در اين روند ،نياز به تفسير اطالعات بدست
آمده از ديگر اقدامات تشخيصي مكمل نيز باشد .اقدامات تشخيصي مكمل را جداگانه گزارش كنيد .اين معاينه شامل سرطان دهان ،در
قبلي
صورت لزوم معاينه و ثبت تاريخچه پزشكي و دندان پزشكي بيمار و ارزيابي سالمت عمومي ميباشد .ممكن است شامل موارد زير
نيز باشد :معاينه و ثبت پوسيدگيهاي دنداني ،دندانهاي كشيده شده يا رويش نيافته ،ترميم ها ،پروتزهاي موجود ،روابط اكلوزالي،
وضعيت پريودونتال (شامل غربالگري بيماري پريودونتال يا پركردن جدول وضعيت لثه) ،ناهنجاري بافت نرم و سخت ،و غيره.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0160

اين معاينه كامل و جزء به جزء مشكل  -محور ،مستلزم وجود يك روش تشخيصي و شناختي كامل است كه بر يافتههاي معاينه جامع
دهان استوار باشد .براي آنكه طرح درمان مناسب براي يك مشكل خاص دهان و دندان مشخص گردد نياز است كه پروسههاي
تشخيصي جامع با هم ادغام شوند .موقعيت خاصي كه اين نوع معاينه را ايجاب ميكند ،بايد به درستي تبيين و مستند شود .مواردي
معاينه كامل و جزء به جزء دهان ،مشكل -محور،
كه نيازمند معاينه كامل و جزء به جزء دهان هستند به شرح زير است :ناهنجاريهاي دنداني  -صورتي ،بيماریهای پريو  -پروتزي،
همراه با گزارش
نقص عملكردي تركيبي مفصل گيجگاهي -فكي ،دردهاي مبهم صورتي ،مواردي كه نيازمند مشاورههاي تخصصي مختلف هستند ،و
غيره.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0170

ارزيابي وضعيتي كه از قبل وجود داشته است .براي مثال:جراحت حاصل از ضربه زماني كه درماني ارائه نشده ولي بيمار نياز به
معاينه مجدد  -محدود ،مشكل  -محور (براي بيمار
پيگيري بعدي دارد .بررسي درد مداوم كه تشخيص داده نشده  ،ضايعه بافت نرم نيازمند معاينات دورهاي و فالوآپ است.
داراي پرونده قبلي؛ غير از معاينه پس از جراحي)

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0171

معاينه مجدد -جلسه بعد از جراحی

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0180

اين معاينه براي بيماراني بكار ميرود كه عالئم و نشانههاي بيماريهاي پريودنتال را بروز داده و يا بيماراني كه داراي ريسك
فاكتورهاي ابتال به بيماريهاي پريودنتال هستند مانند مصرف دخانيات يا ديابت .اين پروسه شامل معاينه وضعيت پريودنتال ،پروب
معاينه جامع پريودنتال :بيمار جديد يا بيمار داراي
كردن و پركردن جدول وضعيت لثه ،معاينه و ثبت تاريخچه پزشكي و دندان پزشكي و ارزيابي سالمت عمومي بيمار است .همچنين،
پرونده قبلي
ممكن است در برگيرنده بررسي و ثبت پوسيدگيهاي دنداني ،دندانهاي كشيده شده يا رويش نيافته ،ترميمها و روابط اكلوزالي و
بررسي سرطان دهان باشد.

تشخيصی /معاينات داخل دهانی

D0190

غربالگری بيمار

انجام غربالگری  -شامل برنامههای غربالگری اجباری محلی يا کشوری  -به منظور شناسايی افرادی است که بايد جهت تشخيص به
دندانپزشک ارجاع شوند.

تشخيصی/خدمات پيش از اقدامات
تشخيصی

D0191

ارزيابی بيمار

شامل معاينه بالينی محدودی است که به داليل زير صورت میگيرد:مشخص کردن عالئم بيماریهای سيستميک يا دهانی؛مشخص
کردن مالفورماسيونها يا آسيبهای وارده؛و نياز به ارجاع بيمار جهت تشخيص و درمان قطعی

تشخيصی/خدمات پيش از اقدامات
تشخيصی

D0210

داخل دهاني  -سري كامل کليشههای راديوگرافی

D0220

داخل دهاني -اولين كليشه پري اپيكال

D0230

داخل دهاني -هر كليشه پري اپيكال اضافه

D0240

داخل دهاني -كليشه اكلوزال

D0250

خارج دهاني -كليشه اول

D0260

خارج دهاني -هر كليشه اضافه

D0270

بايت وينگ  -تك كليشه

D0272

بايت وينگ  -دو كليشه

D0273

بايت وينگ  -سه كليشه

D0274

بايت وينگ -چهار كليشه

D0277

بايت وينگ عمودي 7-8-كليشه

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
ارزيابي راديوگرافيك تمام دهان ،شامل  14-22راديوگرافي پرياپيكال و بايت وينگ خلفي ،براي بررسي تاجها و ريشههاي همه
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانها و فضاهاي پري اپيكال و استخوان آلوئول است.
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
شامل سري كامل راديوگرافي داخل دهاني نميشود.
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

عنوان خدمت

D0290

كليشه ارزيابي قدامي -خلفي يا لترال جمجمه و
استخوان صورت

D0310

تصويربرداري غدد بزاقي (سيالوگرافي)

D0320

آرتروگرام مفصل گيجگاهي فكي ،شامل تزريق
ساير كليشههاي مفصل گيجگاهي فكي ،همراه با

D0321

گزارش

D0322

ارزيابي توموگرافيك

D0330

كليشه پانوراميك

D0340

كليشه سفالومتريك

D0350

تصاوير عكاسي شده صورتي /دهاني دو بعدی که به
صورت داخل دهانی يا خارج دهانی تهيه شده باشد

D0351

تصاوير عکاسی شده سه بعدی

D0364

D0365

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری محدود و

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری یک قوس

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

تفسیر آن  -کمتر از یک فک کامل

دندانی کامل و تفسیر آن  -مندیبل

دندانی کامل و تفسیر آن  -ماگزیال همراه یا بدون
کرانیوم

D0367

گرفتن CBCTبا محدوده تصویربرداری دو فک و
تفسیر آن  -همراه یا بدون کرانیوم

گرفتن CBCTبرای سری تصاویر مفصل گیجگاهی -
D0368

فکی (مفصل راست وچپ با دهان بسته و باز) به
همراه تفسیر -شامل دو یا تعداد بیشتری اکسپوز

D0369

گرفتن  MRIماگزیلوفاسیال و تفسیر آن

D0370

گرفتن (سونوگرافی) اولتراسوند ماگزيلوفاسيال و
تفسير آن

D0371

گرفتن تصوير سيالوآندوسکوپی و تفسير آن

D0380

D0381

D0382

D0383

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری محدود -

تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری یک قوس

تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری یک قوس

تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری دو فک -

تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

کمتر از یک فک کامل

دندانی کامل -مندیبل

دندانی کامل  -ماگزیال همراه یا بدون کرانیوم

همراه یا بدون کرانیوم
گرفتن  CBCTبرای سری تصاویر مفصل گیجگاهی-

D0384

کاربرد آن در پروسههای تشخيصی دندانی يا فکی -صورتی است.برای  CAD-CAMقابل استفاده نيست.

تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)
تشخيصی/راديو گرافی /تصوير برداری
تشخيصی( فقط بصورت بالينی وبا دستور
دندانپزشک)

گرفتن  CBCTبا محدوده تصویربرداری یک قوس
D0366

شرح خدمت

دسته خدمت

فکی (مفصل راست وچپ با دهان بسته و باز)-
شامل دو یا تعداد بیشتری اکسپوز

تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت
تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش
تشخيصی/گرفتن راديو گرافی به تنهايی/
گرفتن تصوير توسط کلينيسين بدون
تفسير وگزارش

D0385

گرفتن  MRIماگزیلوفاسیال

D0386

گرفتن (سونوگرافی) اولتراسوند ماگزيلوفاسيال

D0391

تفسير کليشه تشخيصی راديوگرافی توسط يک
درمانگر که با گرفتن تصوير راديولوژی همراه نيست-.
شامل ارائه گزارش میشود.

D0393

شبيهسازی درمان با استفاده از تصوير سه بعدی

D0394

تفريق (ساب ترکشن) ديجيتالی دو يا تعداد بيشتری
تصوير که با يک روش تصويربرداری و شرايط کامالً برای نشان دادن تغييراتی که در گذر زمان بوجود آمده است.
مشابه به دست آمدهاند.

تشخيصی/تفسير وارائه گزارش از
تصاوير راديوگرافی( بدون گرفتن کليشه
راديو گرافی)

D0395

تجميع (فيوژن) دو يا تعداد بيشتری تصوير سه بعدی
حاصل از يک يا چند روش تصويربرداری

تشخيصی/تفسير وارائه گزارش از
تصاوير راديوگرافی( بدون گرفتن کليشه
راديو گرافی)

تشخيصی/تفسير وارائه گزارش از
تصاوير راديوگرافی( بدون گرفتن کليشه
راديو گرافی)
تشخيصی/تفسير وارائه گزارش از
استفاده از تصاوير سه بعدی برای شبيهسازی درمان شامل موارد زير میشود:جايگذاری ايمپلنت دندانی؛جراحی ارتوگناتيک؛يا
تصاوير راديوگرافی( بدون گرفتن کليشه
حرکت ارتودونتيک دندان (هر چند مورد استفاده اين تصاوير راديوگرافی به موارد ذکر شده محدود نمیشود).
راديو گرافی)

جمعآوري ميكروارگانيسمها براي كشت و

D0415

sensitivity

D0416

كشت ويروسي

D0417

جمعآوري و آمادهسازي نمونه بزاق براي انجام
آزمايش تشخيصي البراتواري

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

آزمايش تشخيصي كه براي شناسايي ارگانيسم ويروسي ،و اغلب براي ويروس هرپس انجام ميگيرد.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0418

تجزيه و تحليل نمونه بزاق

تجزيه و تحليل شيميايي و زيست شناسي نمونه بزاق براي اهداف تشخيصي.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0421

جمعآوري نمونه با هدف آناليز معتبر آزمايشگاهي به منظور رديابي وارياسيونهاي ژنتيكي خاص كه با افزايش استعداد ابتال به
آزمايش ژنتيك براي بررسي استعداد ابتال به
بيماريهاي دهان همراه است ،نظير بيماري حاد پريودنتال.
بيماريهاي دهان

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0425

آزمايشهاي بررسي استعداد ابتال به پوسيدگي دنداني

D0431

تست پيش  -تشخيصي تكميلي كه به رديابي
ناهنجاريهاي مخاطي مثل ضايعات پيش بدخيم و
بدخيم كمك ميكند ،شامل پروسه بيوپسي يا سيتولوژي
نميشود.

براي رنگآميزي عاج پوسيده استفاده نشود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0460

تست وايتاليتي پالپ

شامل مقايسه دندانهاي مجاور و مقابل بوده ،براساس تجويز براي چنين دنداني به كار ميرود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0470

كستهاي تشخيصي

كه به عنوان مدلهاي تشخيصي يا مدلهاي مطالعه هم شناخته ميشود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0601

ارزيابی ريسک ايجاد پوسيدگی و مستندسازی آن -
شامل يافتههای مربوط به ريسک پائين پوسيدگی

از روشهای ارزيابی شناخته شده برای اين منظور استفاده میشود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0602

ارزيابی ريسک ايجاد پوسيدگی و مستندسازی آن-
شامل يافتههای مربوط به ريسک متوسط پوسيدگی

از روشهای ارزيابی شناخته شده برای اين منظور استفاده میشود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0603

ارزيابی ريسک ايجاد پوسيدگی و مستندسازی آن-
شامل يافتههای مربوط به ريسک باالی پوسيدگی

از روشهای ارزيابی شناخته شده برای اين منظور استفاده میشود.

تشخيصی/معاينات وآزمايشات

D0472

تحويل نمونه بافتي به آزمايشگاه ،بررسي نمونه بافتي
با چشم غيرمسلح ،تهيه و ارسال گزارش مكتوب

براي گزارش بافتهايي كاربرد دارد كه با روشهاي تهاجمي برداشته شده و ساختارشان دست نخورده ،باقي مانده است.

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)

D0473

تحويل نمونه بافتي به آزمايشگاه ،بررسي بافت با
چشم غيرمسلح و ميكروسكوپ ،تهيه و ارسال گزارش براي گزارش بافتهايي كاربرد دارد كه با روشهاي تهاجمي برداشته شده و ساختارشان دست نخورده ،باقي مانده است.
مكتوب

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)

D0474

تحويل نمونه بافتي به آزمايشگاه ،بررسي نمونه بافتي
با چشم غيرمسلح و ميكروسكوپ ،شامل ارزيابي
لبههاي برش جراحي در خصوص وجود ضايعه ،تهيه
و ارسال گزارش مكتوب

براي گزارش بافتهايي كاربرد دارد كه با روشهاي تهاجمي برداشته شده و ساختارشان دست نخورده ،باقي مانده است.

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)

D0480

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
براي گزارش نمونه سيتولوژي سلولهاي پراكنده غيرترانس اپيتليال به كار ميرود كه از طريق تراشيدن آرام مخاط دهان بدست
تحويل اسمير سيتولوژيك اكسفوليه به آزمايشگاه،
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
بررسي ميكروسكوپي ،تهيه و ارسال گزارش مكتوب ميآيد.
شود)

D0486

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)

D0475

تحويل نمونه سيتولوژيک ترانس اپيتليال به
آزمايشگاه ،بررسي ميكروسكوپي ،تهيه و ارسال براي گزارش پاتولوژي نمونههاي سلولي پراكنده ترانس اپيتليال بكار ميرود.
گزارش مكتوب
پروسه دكلسيفيه كردن

تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
روشي كه در آن فرايندهاي خاصي جهت آمادهسازي بافت سخت به كار ميرود تا قابليت برش خوردن و بررسيهاي ميكروسكوپي
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
فراهم شود.
شود)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

D0476

رنگآميزيهاي اختصاصي براي ميكروارگانيسمها

D0477

رنگ آميزيهاي اختصاصي ،براي مواردي غير از روشي كه در آن رنگهاي اضافي براي بيوپسي يا نمونههاي جراحي جهت شناسايي عناصري نظير مالنين ،موسين ،آهن ،گليكوژن
و غيره بكار ميرود.
ميكروارگانيسم ها

D0478

D0479

رنگآميزيهاي ايمونوهسيتوكميكال
هيبريداسيون ( )in-situیا در جای بافت ،شامل
تفسیر

روشي كه در آن رنگهاي اضافي براي بيوپسي يا نمونههاي جراحي جهت شناسايي ميكروارگانيسمها بكار ميرود.

روشي كه در آن معرفهاي آنتي بادي خاص بر روي نمونههاي بافتي بكار ميرود تا تشخيص را تسهيل نمايند.
روشي كه امكان شناسايي اسيدنوكلئيكها DNA ،و  RNAرا در نمونه بافتی فراهم میکند و از این طریق به شناسایی
میکروارگانیسمها و تومورها کمک کند.

دسته خدمت
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)
تشخيصی /آزمايشگاه آسيب شناسی دهان(
شامل نمونه برداری بافتی از بيمار نمی
شود)

D0481

ميكروسكوپ الكتروني -تشخيصي

D0482

ايمونوفلوئورسانس مستقيم

تكنيكي كه براي شناسايي واكنشگرهاي ايمونولوژيك ،كه محدود به پوست يا غشاي مخاطي بيمار هستند ،بكار ميرود.

D0483

ايمونوفلوئورسانس غيرمستقيم

تكنيكي كه براي شناسايي واكنشگرهاي ايمونولوژيك (كه در بدن در گردش هستند) بكار ميرود.

D0484

مشاوره در مورد اساليدهاي تهيه شده در جاي ديگر

خدمتي كه در آن اساليدهاي ميكروسكوپي كه توسط آزمايشگاه ديگري از نمونه بيوپسي تهيه شده بررسي ميشوند تا به تشخيص
موارد سخت كمك كند ،يا به درخواست بيمار نظر مشورتي داده شود .يافتهها طي يك گزارش مكتوب ارائه ميشوند.

D0485

خدمتي كه مستلزم مشورت با آسيبشناس براي آماده سازي اساليدها بعالوه يك گزارش مكتوب ميباشد .اساليدها ،براساس
مشاوره ،شامل آمادهسازي اساليدها از بيوپسي تهيه
درخواست بيمار ،جهت تشخيص موارد سخت يا ارائه نظر مشورتي بررسي ميشوند.
شده توسط مبدا ارجاع

D0502

ساير پروسههاي پاتولوژي دهان ،همراه با گزارش

D0999

پروسه تشخيصي نامشخص

در شرايطي كه يك پروسه پاتولوژي ،به طور كامل با يك كد خاص توضيح داده نشده است ،بكار ميرود .روش را شرح دهيد.

D1110

پروفيالكسي -بزرگسال

حذف پالك ،جرم و رنگيزه از ساختمان دندان در سيستم دنداني دائمي و انتقالي .اين كار با هدف كنترل عوامل تحريك كننده موضعي
انجام ميشود.

پيشگيری /پروفيالکسی دندانی

D1120

پروفيالكسي  -كودك

حذف پالك ،جرم ،رنگيزه از ساختمان دندان در سيستم دنداني شيري و انتقالي .اين كار با هدف كنترل عوامل تحريككننده موضعي
انجام ميشود.

پيشگيری /پروفيالکسی دندانی

D1206

کاربرد موضعی وارنيش فلورايد

پيشگيری /درمان موضعی با فلورايد(
درمان در مطب)

D1208

کاربرد موضعی فلورايد  -به جز وارنيش

پيشگيری /درمان موضعی با فلورايد(
درمان در مطب)

D1310

مشاوره تغذيه به منظور كنترل بيماري دنداني

D1320

خدمات پيشگيری و ترک دخانيات كه ريسك گسترش وضعيتهاي نامطلوب و بيماریهای دهاني مرتبط با دخانيات را کاهش داده و
مشاوره دخانيات برای کنترل و پيشگيری از بيماری
پيش آگهی درمانهای خاص دندان پزشکی را بهبود میبخشد.
دهان

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

D1330

دستورات بهداشت دهان و دندان

دستورات بهداشتی مراقبت خانگی را شامل شود .به عنوان مثال روش مسواک زدن ،کشيدن نخ دندان و استفاده از وسايل کمکی
خاص بهداشت دهان.

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

D1351

سيالنت  -به ازاء هر دندان

پوشاندن سطح مينا که به صورت شيميايی يا مکانيکی آماده شده تا از پوسيدگی پيشگيری شود.

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

D1353

ترميم (تعمير) سيالنت موجود روی دندان  -به ازا هر
دندان

D1352

ترميم رزينی پيشگيری در بيماري با خطر متوسط تا
باالی پوسيدگی  -دندان دائمی

D1510

فضا نگهدار -ثابت -يک طرفه

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال

D1515

فضا نگهدار -ثابت -دو طرفه

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال

D1520

فضا نگهدار -متحرک -يک طرفه

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال

D1525

فضا نگهدار -متحرک -دو طرفه

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال

D1550

سمان يا باند کردن مجدد فضا نگهدار

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال

D1555

برداشتن فضا نگهدار ثابت

D1999

پروسه پيشگيری مشخص نشده در کدهای درمانی،
همراه با گزارش

D2140

آمالگام -يک سطحی ،دندانهای شيری يا دائمی

مشاوره در مورد انتخاب غذا و عادات تغذيهاي به عنوان بخشي از پروسه درمان و كنترل بيماري پريودنتال و پوسيدگيهاي دنداني

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

ترميم محافظهکارانه يک ضايعه فعال حفره دار که به عاج نرسيده است .شامل قراردادن سيالنت در حفرهها يا شيارهای غيرپوسيده.

اين درمان يا توسط دندان پزشکی انجام میشود که قبالً در آغاز دستگاه را جايگذاری نکرده و يا توسط مطبي كه ،وسيله در آغاز
آنجا به بيمار تحويل داده شده است ،صورت میگيرد.

پيشگيری/ساير خدمات پيشگيری

پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال
پيشگيری/نگهداری(حفظ) فضا-
دستگاههای غير فعال
ترميمی /ترميم های آمالگام( شامل
پرداخت)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D2150

آمالگام -دو سطحی ،دندانهای شيری يا دائمی

ترميمی /ترميم های آمالگام( شامل
پرداخت)

D2160

آمالگام -سه سطحی ،دندانهای شيری يا دائمی

ترميمی /ترميم های آمالگام( شامل
پرداخت)

D2161

آمالگام -چهار سطحی يا بيشتر ،دندانهای شيری يا
دائمی

ترميمی /ترميم های آمالگام( شامل
پرداخت)

D2330

کامپوزيت رزينی -يک سطحی ،قدامي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2331

کامپوزيت رزينی -دو سطحی ،قدامي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2332

کامپوزيت رزينی -سه سطحی ،قدامي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2335

زاويه اينسايزال بر حسب تعريف يکی از زاويه هايی است که از تقاطع سطح اينسايزال و مزيال يا ديستال يک دندان قدامي حاصل
کامپوزيت رزينی -چهار سطحی يا بيشتر يا شامل
میشود.
زاويه اينسايزال (قدامي)

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2390

روکش کامپوزيت رزينی ،قدامي

پوشش کامل دندان با کامپوزيت رزينی.

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2391

کامپوزيت رزينی -يک سطحی ،خلفي

برای بازسازی ضايعه پوسيدگی در عاج يا اروژن عميق داخل عاجی بکار میرود .اين درمان پيشگيرانه نيست.

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2392

کامپوزيت رزينی -دو سطحی ،خلفي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2393

کامپوزيت رزينی -سه سطحی ،خلفي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2394

کامپوزيت رزينی -چهار سطحی يا بيشتر ،خلفي

ترميمی /ترميم های کامپوزيت رزينی -
مستقيم

D2410

ورقه طال -يک سطحی

ترميمی/رستوريشن های ورقه طال

D2420

ورقه طال -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های ورقه طال

D2430

ورقه طال -سه سطحی

ترميمی/رستوريشن های ورقه طال

D2510

اينله -فلزی -يک سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2520

اينله -فلزی -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2530

اينله -فلزی -سه سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2542

انله -فلزی -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2543

انله -فلزی -سه سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2544

انله -فلزی -چهار سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله

D2610

اينله -پرسلن /سراميک -يک سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2620

اينله -پرسلن /سراميک -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2630

اينله -پرسلن /سراميک -سه سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2642

انله -پرسلن /سراميک -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2643

انله -پرسلن /سراميک -سه سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2644

انله -پرسلن /سراميک -چهار سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
پرسلن ،سراميکی غير مستقيم

D2650

اينله -کامپوزيت رزينی -يک سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

D2651

اينله -کامپوزيت رزينی -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D2652

اينله -کامپوزيت رزينی -سه سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

D2662

انله -کامپوزيت رزينی -دو سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

D2663

انله -کامپوزيت رزينی -سه سطحی

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

D2664

انله -کامپوزيت رزينی -چهار سطحی يا بيشتر

ترميمی/رستوريشن های آنله واينله
کامپوزيت رزينی-غير مستقيم

D2710

روکش سه چهارم -کامپوزيت رزينی (غيرمستقيم)

D2712

روکش-کامپوزيت رزينی (غيرمستقيم)

D2720

روکش -رزين با فلزHigh noble

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2721

روکش -رزين با فلز بيس متال

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2722

روکش -رزين با فلز نابل

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2740

روکش -پرسلن /سراميک

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2750

روکش PFM -با فلز High noble

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2751

روکش PFM -با فلز بیس متال

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2752

روکش PFM -با فلز نابل

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2780

روکش سه چهارم -ریختگی فلز High noble

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2781

روکش سه چهارم-ریختگی فلز بیس متال

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2782

روکش سه چهارم -ریختگی فلز نابل

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2783

روکش سه چهارم -پرسلن  /سرامیک

D2790

روکش -تمام ريختگی فلز High noble

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2791

روکش -تمام ريختگی بيس متال

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2792

روکش -تمام ريختگی فلز نابل

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2794

روکش -تيتانيوم

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2799

روکش بينابينی -زمانی که درمان ديگری در آينده
مدنظر باشد يا نياز به تکميل تشخيص پيش از اين کد برای روکش موقتی که بطور معمول در رستوريشنهای پروتزی ساخته میشود ،به کار نمیرود.
قالبگيری نهايی باشد.

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

D2990

اينفيلتراسيون رزين در ضايعات ابتدايی سطوح صاف
دندانی

D2910

سمان مجدد اينله ،انله و ونير يا رستوريشن با پوشش
محدود

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2915

سمان يا باند مجدد پست و کر ريختگی يا پيش ساخته

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2920

سمان يا باند مجدد روکش

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2921

دوباره چسباندن شكستگي دندان -لبه انسيزال يا كاسپ

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2929

پرسلن هاي پيش ساخته /تاج هاي سراميكي-
دندانهاي قدامي

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2930

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

اين کد شامل ونيرهای فاسيال نمیشود.

اين کد شامل ونير فاسيال نميشود.

(روکش استينلس استيل)  s.s crownپیش ساخته-
دندان شیری

قراردادن رستوريشن رزين اينفيلتره جهت تقويت و ثبات دندان ويا محدودسازی پيشرفت ضايعه پوسيدگی

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

ترميمی /روکش ها ،فقط تک رستوريشن

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

D2931

D2932

D2933

شرح خدمت

عنوان خدمت
(روکش استينلس استيل)  s.s crownپیش ساخته-

دسته خدمت
ترميمی /ساير خدمات ترميمی

دندان دائمی

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

روکش رزينی پيش ساخته
(روکش استينلس استيل) پيش ساخته با نمای رزينی( :روکش استينلس استيل)  s.s crownبا رویه یا ونیر رزینی جهت زیبایی

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2934

روکش استينلس استيل پيش ساخته با پوشش زيبايی-
دندان شيری

روکش استينلس استيل دندان شيری با پوشش زيبايی بيرونی

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2940

ترميم حفاظتی

در اين مورد ،ماده ترميمي براي محافظت از دندان و /يا فرم بافت دنداني ،بهطور مستقيم قرارداده ميشود .از اين پروسه درماني
ميتوان براي تسكين درد ،پيشبرد فرايند بهبود و يا پيشگيري از بدتر شدن شرايط دندان در آينده استفاده كرد .اين پروسه ،براي
بستن حفره دسترس در اندو يا به عنوان بيس يا الينر در زير يك رستوريشن ،استفاده نميشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2941

رستوريشن درمانی موقت -دندان شيری

بعد از دبريدمان پوسيدگی با ابزار دستی يا ديگر روشها ،ماده ترميمی ادهزيو روی دندان قرار میگيرد تا پوسيدگی زود هنگام
دندانهای شيری تحت کنترل در آيد .اين درمان به عنوان رستوريشن نهايی در نظر گرفته نمیشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2949

در اين پروسه ،قبل از جايگذاری رستوريشن ،مواد ترميمی جهت فراهم کردن فرم ايده آل حفره ترميمی و حذف آندرکات حفره ،قرار
فراهمسازی بستر مناسب برای رستوريشن غيرمستقيم
داده میشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2950

اين پروسه به بازسازی تاج آناتوميک اشاره دارد زمانيكه گير و استحکام دندان برای قرارگيری رستوريشنهای خارج تاجی کافی
بيلد آپ کور ( )coreشامل هر نوع پین در صورت نیاز
نيست .چنانچه از ماده ترميمی جهت حذف آندرکات ،شکلدهی باكس يا فرورفتگیهای نامنظم موجود در دندان استفاده شود ،نبايد
اين کد را گزارش کرد .چون اين موارد بيلدآپ کور به حساب نمیآيد.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2951

افزايش گير با پين -به ازاء هر دندان كه اضافه بر
رستوريشن دنداني است.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2952

پست و كور كه اضافه بر پروسه تهيه روكش دنداني
ميباشد و به روش غيرمستقيم ساخته شدهاست.

D2953

هر پست اضافی ساخته شده به روش غيرمستقيم به همراه  D2952باید استفاده شود.
برای همان دندان

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2954

پست و کور پيش ساخته اضافه بر پروسه تهيه روكش کور اطراف پست پيش ساخته ،ساخته میشود .اين درمان شامل ماده کور هم میشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2955

درآوردن پست

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

پست و كور به صورت يک تکه ساخته میشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2957

هر پست پيش ساخته اضافه -همان دندان

بايد همراه  D2954استفاده شود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2960

ونير لبيال (المينيت رزينی) ،داخل مطب

به ونيرهای لبيال /فاسيال كه با رزين باند ميشود و به صورت مستقيم ساخته میشود ،اشاره دارد.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2961

ونير لبيالی (المينيت رزينی) -البراتوری

به ونيرهای لبيال /فاسيال كه با رزين باند ميشود و به صورت غيرمستقيم ساخته میشود ،اشاره دارد.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2962

ونير لبيالی (المينيت پرسلني) -البراتوری

به ونيرهای فاسيالی اشاره دارد که به نواحی بين دندانی گسترش يافته و  /يا لبه اينسايزالی را میپوشاند .ونيرهای پرسلن /سراميکی
در حال حاضر شامل همه ونيرهای پرسلني و سراميکی میشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

روکش پيش ساخته که به عنوان يک وسيله محافظتی فوری بر روی دندان آسيب ديده تنظيم شده و قرار داده میشود .اين کد نبايد
برای روكش موقتي كه در پروسه درماني روكش دائم استفاده ميشود ،بكار رود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2971

اقدامات درماني اضافی به منظور ساخت روکش جديد
زير فريم پروتز پارسيل موجود (در دهان)

در اين موارد ،عالوه بر گزارش كد مربوط به ساخت يك روكش ،اين كد هم گزارش ميشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2975

کوپينگ

يک پوشش نازک روی تاج دندان که معموالً از شکل آناتوميک دندان تبعيت نمیکند .به عنوان يک رستوريشن دائمی تلقی میشود.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2980

ترميم روکش ،که به دليل شکست ماده ترميمی ،انجام
آن ضرورت پيدا کرده است.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2981

ترميم اينله ،که به دليل شکست ماده ترميمی ،انجام آن
ضرورت پيدا کرده است.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

ترميم آنله ،که به دليل شکست ماده ترميمی ،انجام آن
ضرورت پيدا کرده است.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2983

ترميم ونير ،که به دليل شکست ماده ترميمی ،انجام آن
ضرورت پيدا کرده است.

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

D2999

پروسه درماني ترميمی نامشخص ،همراه با گزارش

برای درمانی بکار ببريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را شرح دهيد.

D3110

پوشش مستقيم پالپ (جدا از رستوريشن نهايی)

درمانی که در آن پالپ اكسپوز شده با پانسمان محافظ پالپ پوشيده میشود و بهبود و ترميم بافتی تقويت میشود.

اندو دانتيکس /پوشش پالپ( pulp
)capping

D3120

پوشش غيرمستقيم پالپ (جدا از رستوريشن نهايی)

در اين پروسه درماني ،پالپي كه در شرف اكسپوز شدن است با پانسمان محافظ پوشيده میشود تا پالپ را از آسيب بيشتر محافظت
نموده و ترميم و بازسازی را از طريق تشکيل عاج ثانويه تقويت سازد .اين کد ،براي بيسها و اليندها و زماني كه كل پوسيدگي
برداشته شده است ،بهكار نميرود.

اندو دانتيکس /پوشش پالپ( pulp
)capping

 D2970روکش موقت (دندان شکسته)

D2982

ترميمی /ساير خدمات ترميمی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D3220

پالپوتومی درمانی (جدا از ترميم نهايی) -برداشت پالپ
پالپوتومی برداشت جراحی  -گونهی بخشی از پالپ به منظور حفظ حيات بخش باقی مانده آن به وسيله ماده پوشاننده مناسب است.در
تاجی تا محل اتصال عاج و سمان و کاربرد مواد
دندانهای شيری يا دائمی بکار میرود .اين کد نبايد به عنوان گام اول درمان ريشه تعبير شود .نبايد برای اپکسوژنزيز استفاده شود.
دارويی

اندو دانتيکس /پالپوتومی

D3221

پاکسازی کانال پالپی ،دندانهای شيری و دائمی

دبريدمان پالپی كه به منظور رفع درد حاد در ابتدای درمان معمول ريشه دندان استفاده میشود .اگر درمان ريشه در همان روز تکميل
شود نبايد از اين پروسه استفاده شود.

اندو دانتيکس /پالپوتومی

D3222

برداشت بخشی از پالپ و کاربرد مواد دارويی با هدف حفظ حيات بخش باقی مانده به منظور تقويت مداوم تکامل فيزيولوژيک و
پالپوتومی محدود برای اپکسوژنزيز -دندان دائمی با
تشکيل ريشه .اين درمان نبايد به عنوان گام اول درمان ريشه تعبير شود.
رشد ناقص ريشه

اندو دانتيکس /پالپوتومی

D3230

درمان پالپ (پرکردگی قابل جذب) -دندان قدامي،
شيری (جدا از ترميم نهايی)

اينسايرزها و كاسپيدهاي شيري

اندو دانتيکس /پالپوتومی

D3240

درمان پالپ (پرکردگی قابل جذب) -دندان خلفي ،شيری
(جدا از ترميم نهايی)

مولرهای اول و دوم شيری

اندو دانتيکس /پالپوتومی

D3310

درمان اندو ،دندان قدامي (جدا از ترميم نهايی)

اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين

D3320

درمان اندو ،دندان پره مولر (جدا از ترميم نهايی)

اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين

D3330

درمان اندو ،دندان مولر (جدا از ترميم نهايی)

اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين

D3331

درمان انسداد ريشه؛ دسترسی بدون جراحی

D3332

درمان اندو ناكامل؛ دندان غيرقابل جراحی ،دندان پيش از آنکه مشخص شود شکستگی دندان را غيرقابل نگهداری کرده ،برای تشخيص /يا ارائه درمان ابتدايی زمان قابل توجهی الزم اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين
است.
غيرقابل ترميم يا شکسته

D3333

سيل بدون جراحي ناحيه پرفوره شده که بر اثر تحليل و يا پوسيدگی ايجاد شده و نه به علت آسيب ناشی از کار هنگام فايل کردن اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
ترميم داخلی ريشه در مواردي كه پرفوراسيون وجود
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين
دندان توسط درمانگر
دارد.

D3346

درمان مجدد دندانی که قبالً درمان ريشه شده -قدامي

به جای جراحی استفاده میشود ،و تعريف آن به شرح زير است :روشي به منظور دست يابی به سيل انتهاي ريشه بدون مداخله
اندو دانتيکس/درمان اندو در دندانهای
جراحی .اين پروسه درماني در مجرای کانالی که به علل غيرقابل اصالح مثل اينسترومنتهاي شكسته ،پست شكسته و يا کلسيفيه
دائمی و شيری دارای بدون دندان جانشين
شدن  %50يا بيشتر طول ريشه دندان و يا ساير موارد كه به مسدود شدن ريشه انجاميده است ،بكار ميرود.

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

درمان مجدد دندانی که قبالً درمان ريشه شده -پره

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

D3347

مولر

D3348

درمان مجدد دندانی که قبالً درمان ريشه شده -مولر

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

D3351

اپکسيفيکاسيون /كلسيفيكان مجدد/جلسه اول (بستن
شامل بازکردن دندان ،آمادهسازی فضای کانالها ،جاگذاری دارو برای اولين بار و گرفتن راديوگرافیهای مورد نياز است( .اين درمان
اپکس ،ترميم آهکی پرفوراسيونها و تحليل ريشه،
ممکن است شامل مرحله اول درمان کامل ريشه دندان باشد).
ضدعفونی کردن فضای پالپ و غيره)

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

D3352

برای جلساتی که داوری داخل کانال با داروی تازه تعويض میشود و گرفتن راديوگرافی ،مورد نياز است .ممکن است چندين جلسه
اپکسيفيکاسيون /كلسيفيكان مجدد -قرار دادن ماده
باشد.
دارويی اينتريم

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

D3353

اپکسيفيکاسيون /كلسيفيكان مجدد  -جلسه آخر (شامل
شامل درآوردن داروی داخل کانال و مراحل الزم برای قرار دادن ماده پرکردگي نهايی ريشه همراه با راديوگرافیهای مورد نياز
درمان کامل ريشه  -بستن انتهای ريشه /ترميم آهکی
میباشد ( .اين مرحله آخرين مرحله درمان کامل ريشه است).
پرفوراسيونها ،تحليل ريشه و غيره)

اندو دانتيکس/درمان مجدد اندو

شامل بازکردن دندان ،آمادهسازی فضای کانالها ،جايگذاری ماده دارويی میشود.

اندو دانتيکس/بازسازی ورژنراسيون پالپی

D3355

نوسازی يا رژنراسيون پالپی -ويزيت آغازين

D3356

نوسازی يا رژنراسيون پالپی -قرار دادن ماده دارويی
اينتريم

D3357

نوسازی يا رژنراسيون پالپی -تکميل درمان

شامل قرار دادن رستوريشن نهايی نمیشود.

D3410

قطع نوک ريشه /اپيکواکتومی -قدامي

برای جراحی بر روی ريشه دندان قدامي بكار ميرود .شامل جايگذاری مواد پرکردگی از انتها ريشه (رتروگراد) نمیشود.

D3421

قطع نوک ريشه /اپيکواکتومی پره مولر (ريشه اول)

برای جراحی بر روی ريشه دندان پره مولر بكار ميرود .شامل جايگذاری مواد پرکردگی از انتها ريشه (رتروگراد) نمیشود .برای اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
جراحی بيش از يک ريشه به  D3426مراجعه شود.
درمانی اطراف ريشه

D3425

قطع نوك ريشه /اپيکواکتومی مولر (ريشه اول)

برای جراحی بر روی ريشه دندان مولر بكار ميرود .شامل جايگذاری مواد پرکردگی از انتها ريشه (رتروگراد) نمیشود .برای اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
جراحی بيش از يک ريشه به  D3426مراجعه شود.
درمانی اطراف ريشه

D3426

قطع نوك ريشه /اپيکواکتومی (هر ريشه اضافي)

به طور معمول براي جراحيهاي پره مولر و مولر زماني كه بيش از يك ريشه در يك جراحي درمان ميشود ،كاربرد دارد .شامل اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه
جايگذاري مواد پركردگي از انتهاي ريشه (رتروگراد) نميشود.

D3427

جراحی اطراف ريشه بدون اپيکواکتومی

اندو دانتيکس/بازسازی ورژنراسيون پالپی

اندو دانتيکس/بازسازی ورژنراسيون پالپی
اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

D3428

پيوند استخوان همراه با جراحی اطراف ريشه -به
ازای هر دندان در يک موضع

شامل مواد پيوندی غير اتوژن میشود.

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

D3429

پيوند استخوان همراه با جراحی اطراف ريشه -هر
دندان اضافی در همان موضع جراحی

شامل مواد پيوندی غير اتوژن میشود.

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D3430

جايگذاري مواد پركردگي از انتهاي ريشه (رتروگراد) -شامل جايگذاري ماده پركردگي از انتهاي ريشه (رتروگراد) در حين درمان جراحي اطراف ريشه ميشود .اگر بيش از يك پركردگي در اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
يك ريشه گذاشته ميشود به عنوان  D3999گزارش کرده و تشریح کنید.
درمانی اطراف ريشه
به ازاء هر ريشه

D3431

کاربرد مواد بيولوژيک جهت تسهيل رژنراسيون بافت
نرم و استخوانی همراه با جراحی اطراف ريشه

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

رژنراسيون بافتی هدايت شده ،کاربرد  barrierقابل

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

D3432

D3450

D3460

جذب در هر موضع همراه با جراحی اطراف ریشه
قطع كامل ريشه  -به ازاء هر ريشه
ايمپلنت (کاشت)داخل استخواني در محل دندان اندو
شده

قطع ريشه يك دندان چند ريشهاي هنگامي كه تاج باقي ميماند .اگر تاج هم قطع ميشود به  D3920نگاه کنید.

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

جاگذاري مواد ايمپلنت كه از فضاي پالپي گذشته و به استخوان اطراف انتهاي ريشه ميرسد.

اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه

D3470

كاشت مجدد آگاهانه دندان (شامل اسپلينت در صورت براي درآوردن آگاهانه ،بررسي و درمان ريشه و جايگذاري مجدد دندان در حفره آن بكار ميرود .شامل جايگذاري مواد پركردگي از اندو دانتيکس/قطع نوک ريشه /خدمات
درمانی اطراف ريشه
انتهاي ريشه (رتروگراد) نميشود.
لزوم)

D3910

درمان جراحي براي ايزوله كردن دندان از محيط دهان
با رابردم

اندو دانتيکس/ساير درمانهای اندو

D3920

شامل جدا كردن يك دندان چند ريشهاي به قسمتهاي جدا از هم داراي ريشه و تاج ميشود .همچنين ميتوانند شامل درآوردن يك يا
دونيمسازی دندان (شامل درآوردن هرگونه ريشه)،
چند تا از آن قسمتها باشد.
شامل درمان ريشه نميشود.

اندو دانتيکس/ساير درمانهای اندو

D3950

آمادهسازي كانال و قرار دادن پست پيش ساخته

نبايد توسط همان درمانگر به همراه  D2952,D2953,D2954و یا  D2957گزارش شود.

اندو دانتيکس/ساير درمانهای اندو

D3999

پروسه درماني اندودونتيک نامشخص -همراه با
گزارش

براي درماني به كار ببريد كه به نحو مناسبي با يك كد توصيف نشدهاست .روند درمان را شرح دهيد.

اندو دانتيکس/ساير درمانهای اندو

D4210

در مواردی که افزايش حجم لثه يا توپوگرافي غيرمتقارن و غيراستتيك در شکل طبيعي استخوان ديده شود ،اين درمان برای حذف
ژنژيوكتومي يا ژنژيوپالستي -چهار دندان مجاور يا
پاکتهای سوپرابوني و بازسازی ساختار نرمال پريودنتال کاربرد دارد.
بيشتر يا فضاهاي محدود به دندان در هر كوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4211

در مواردی که افزايش حجم لثه يا توپوگرافي غيرمتقارن و غيراستتيك در شکل طبيعي استخوان ديده شود ،اين درمان برای حذف
ژنژيوکتومی يا ژنژيوپالستی -يک تا سه دندان هم
پاکتهای سوپرابوني و بازسازی ساختار نرمال پريودنتال کاربرد دارد
جوار يا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4212

ژنژيوکتومی يا ژنژيوپالستی جهت دسترسی درمانگر
برای انجام درمانهای ترميمی -به ازاء هر دندان

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4230

اين درمان در مناطقی که به نحوی از نظر پريودنتال سالم هستند انجام میشود تا با برداشتن بافت لثهای و استخوان محافظ
اكسپوز آناتوميک تاج  -چهار دندان هم جوار يا بيشتر
(استكتومي) حجيم شده رابطه لثهای درست و آناتوميک ايجاد شود.
در هر كوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4231

اين درمان در مناطقی که به نحوی از نظر پريودنتال سالم هستند انجام میشود تا با برداشتن بافت لثهای و استخوان محافظ
اكسپوز آناتوميک تاج-يک تا سه دندان هم جوار يا
(استكتومي) حجيم شده رابطه لثهای درست و آناتوميک ايجاد شود.
بيشتر در هر كوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4240

به منظور فراهم آوردن شرايط مناسب جهت دبريدمان سطح ريشه و برداشت بافت گرانوليشن يک فلپ بافت نرم کنار زده شده يا
ريسكت میشود .اصالح شکل لبه استخوان (كانتورينگ استخوان) همراه با اين درمان انجام نمیشود .اين پروسه ممکن است شامل
فلپ ژنژيوال ،شامل  -Root Planingچهار دندان کورتاژ با فلپ باز ،جراحی با فلپ بول معکوس ،فلپ  Kirklandاصالح شده و جراحی  Widmanاصالح شده باشد .موارد کاربرد
هم جوار یا بیشتر یا فضاهای محدود به دندان در هر این پروسه درمانی به شرح زیر است :در مواردی که پروبینگ ،پاکت متوسط یا عمیق را نشان میدهد از دست دادن چسبندگی
کوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

لثهای ،نیاز به حفظ زیبایی ،نیاز به دسترسی بیشتر به سطح لثه و استخوان آلوئول ،یا برای تعیین وجود شکستگی در ریشه،
ریشه شکسته ،یا تحلیل خارجی ریشه ممکن است درمانهای دیگری هم زمان با  D4240مورد نیاز باشد که باید با استفاده از
کد منحصر به فرد خود به صورت جداگانه گزارش شود.

D4241

به منظور فراهم آوردن شرايط مناسب جهت دبريدمان سطح ريشه و برداشت بافت گرانوليشن يک فلپ بافت نرم کنار زده شده يا
ريسكت میشود .اصالح شکل لبه استخوان (كانتوريگ استخوان) همراه با اين درمان انجام نمیشود .اين پروسه ممکن است شامل
فلپ ژنژيوال ،شامل  - Root Planingیک تا سه کورتاژ با فلپ باز ،جراحی با فلپ بول معکوس ،فلپ  Kirklandاصالح شده و جراحی  Widmanاصالح شده باشد .موارد کاربرد
دندان هم جوار یا بیشتر یا فضاهای محدود به این پروسه درمانی به شرح زیر است :در مواردی که پروبینگ ،پاکت متوسط یا عمیق را نشان میدهد از دست دادن چسبندگی
دندان در هر کوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

لثهای ،نیاز به حفظ زیبایی ،نیاز به دسترسی بیشتر به سطح لثه و استخوان آلوئول ،یا برای تعیین وجود شکستگی در ریشه،
ریشه شکسته ،یا تحلیل خارجی ریشه ممکن است درمانهای دیگری هم زمان با  D4241مورد نیاز باشد که باید با استفاده از
کد منحصر به فرد خود به صورت جداگانه گزارش شود.

D4245

فلپ در موقعيت اپيكالي

در دو مورد قابل استفاده است برای حفظ لثه کراتينيزه همراه با ريسكشن استخوان و درمان مرحله دوم ايمپلنت .همچنين اين فلپ
جهت حفظ لثه کراتينيزه /چسبنده زمانيكه با پروسه جراحي از سمت لبيال ،دندان نهفته اكسپوز ميشود و نيز طی درمان التهاب
اطراف ايمپلنت کاربرد دارد.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4249

افزايش طول تاج کلينيکی -بافت سخت

هدف از اين درمان فراهم آوردن امكان درمان ترميمي برای دندانی است که هيچ بخشی از تاج آن در دهان پيدا نيست يا تنها بخش
کوچکی از آن پيدا است .پروسه افزايش طول تاج شامل موارد زير است :کنار زدن فلپ با ضخامت کامل ،برداشت استخوان و تغيير
نسبت تاج به ريشه دندان .اين پروسه در شرايطي انجام ميشود که دهان از سالمت پريودونتال بهرهمند باشد .در حاليکه جراحی
استخوان در حضور بيماری پريودنتال صورت میگيرد

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4260

جراحی استخوان (شامل کنار زدن فلپ با ضخامت اين درمان سبب اصالح ساپورت استخواني دندان از طريق تغيير شکل زائده آلوئوالر ميشود تا فرم فيزيولوژيک بهتري ايجاد گردد.
کامل و بستن آن) -چهار دندان هم جوار يا بيشتر يا اين درمان بايد شامل موارد زير باشد :برداشت استخوان پشتيبان (استکتومی) و /يا استخوان غيرپشتيبان (استئوپالستی) .امكان دارد
درمانهای ديگری نيز هم زمان با  D4260مورد نیاز باشد که باید با استفاده از کد جداگانه ای گزارش شود.
فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
شرح خدمت

کد

عنوان خدمت

D4261

جراحی استخوان (شامل کنار زدن فلپ با ضخامت
کامل و بستن آن) -يک تا سه دندان هم جوار يا بيشتر
يا فضاهای محدود به دندان در هر كوادرانت

D4263

هنگامی که فرآيند بيماری منجر به بدشکلی استخوان شده است ،اين درمان با کاربرد مواد پيوندی سبب تحريک رژنراسيون بافت
پيوند (گرافت) جايگزينی استخوان -اولين موضع در پريودنتال میشود .اين درمان شامل موارد زير نمیشود :باز كردن و بستن فلپ ،پاکسازی زخم ،كانتورينگ استخوان يا قرار دادن
مواد بيولوژيك به منظور کمک در رژنراسيون بافت استخوانی يا جايگذاری مامبرانهای  .barrierممکن است درمانهای ديگری
كوادرانت
نيز هم زمان با  D4263مورد نياز باشد که بايد با استفاده از کد جداگانه گزارش شود.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4264

هنگامی که فرآيند بيماری منجر به بدشکلی استخوان شده است ،اين درمان با کاربرد مواد پيوندی سبب تحريک رژنراسيون بافت
پيوند جايگزينی استخوان -هر موضع اضافی در پريودنتال میشود .اين درمان شامل موارد زير نمیشود :باز كردن و بستن فلپ ،پاکسازی زخم ،كانتورينگ استخوان يا قرار دادن
مواد بيولوژيك به منظور کمک در رژنراسيون بافت استخوانی يا جايگذاری مامبرانهای  .barrierممکن است درمانهای ديگری
كوادرانت
نيزهم زمان با  D4263مورد نياز باشد که بايد با استفاده از کد جداگانه گزارش شود.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

اين درمان سبب اصالح ساپورت استخواني استخوان پشتيبان دندان از طريق تغيير شکل زائده آلوئوالر ميشود تا فرم فيزيولوژيک
بهتري ايجاد گردد .اين درمان بايد شامل موارد زير باشد :برداشت استخوان پشتيبان (استکتومی) و /يا استخوان غيرپشتيبان
(استئوپالستی) .امكان دارد درمانهای ديگری هم زمان با  D4261مورد نیاز باشد که باید با استفاده از کد جداگانه ای گزارش

دسته خدمت

پريودانتيکس/خدمات جراحی

شود.

مواد بيولوژيك ممکن است به تنهايی يا همراه با سايررشد مايههای رژنراسيون نظير استخوان و barrierمامبرانها بسته به
فرموالسیون خاص این مواد و وجود ضایعه پریودونتال استفاده شود .این درمان شامل موارد زیر نمیشود:باز کردن و بستن

D4265

کاربرد مواد بيولوژيك به منظور کمک به نوسازی و
رژنراسيون بافت نرم و بافت استخوانی

D4266

اين پروسه شامل موارد زير نمیشود :فلپ ورودی و بستن آن ،دبريدمان و پاکسازی زخم ،کانتورينگ سطح استخوان ،جايگذاری
رژنراسيون هدايت شده بافتي barrier -قابل جذب،
مواد پيوندی استخوان و قرار دادن مواد بيولوژيک جهت رژنراسيون استخوانی.اين پروسه درمانی برای نقصهای پريودنتال و
به ازاء هر موضع
فضای اطراف ايمپلنت کاربرد دارد

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4267

رژنراسيون هدايت شده بافتی barrier -غیرقابل
اين پروسه شامل موارد زير نمیشود :فلپ ورودی و بستن آن ،دبريدمان و پاکسازی زخم ،کانتورينگ سطح استخوان ،جايگذاری
جذب ،به ازاء هر موضع (شامل برداشت مامبران مواد پيوندی استخوان و قرار دادن مواد بيولوژيک جهت رژنراسيون استخوانياين پروسه درمانی برای نقصهای پريودنتال و فضای
اطراف ايمپلنت کاربرد دارد.
میشود)

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4268

اين پروسه درماني جهت بازبيني و اصالح نتايج درماني بدست آمده از جراحي قبلي ،انجام ميشود .ممكن است براي اصالح
بازبيني و اصالح جراحي انجام گرفته ،به ازاء هر
كانتورهاي نامنظم بافت نرم و يا /سخت ،به درمان جراحي نياز شود و يا از فلپ موكوپريوستال براي دسترسي به استخوان آلوئوالر
دندان
و تصحيح شكل آن استفاده شود ..فلپها دوباره جاگذاري شده و بخيه میشود.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4270

پروسه پيوند بافت نرم پايه دار

فلپ پايه دار لثه از روی ريج بیدندانی ،دندان مجاور ،يا از لثه موجود بر روی دندان بدست ميآيد و به سمت لترال يا كرونال جابجا
ميشود تا بعنوان بافت مارژينال جايگزين مخاط آلوئول شود از اين روش جهت پوشاندن ريشه اكسپوز شده و يا حذف نقص لثهاي،
استفاده ميشود البته به شرط آنكه ريشه دندان ،برجستگي زيادي نداشته باشد.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4273

از اين روش ،در موارد زير استفاده ميشود :ايجاد يا افزايش حجم لثه ،پوشاندن ريشه جهت حذف حساسيت و جهت پيشگيری از
پوسيدگی ريشه ،حذف کشش فرنوم ،گسترش فورنيكس وسيتبوالر ،تقويت و حجيم کردن ريجهاي كالپس شده ،فراهم کردن حد فاصل
پروسههای پيوند بافت همبندي زير اپيتليوم ،به ازاء ( )interfaceمناسب لثه با يک ترميم ،پوشاندن استخوان يا موضعهای رژنراسيون ريج آلوئوالر وقتي بافت لثهاي كافي جهت بستن
محل جراحي وجود ندارد .دو موضع جراحی وجود دارد .در موضع گيرنده از  Split thickness incisionبراي حفظ فلپ پوشاننده
هر دندان
لثه و يا مخاط استفاده ميشود .بافت همبندی از موضع دهنده جدا شده كه بدين صورت فلپ اپيتلياليزه را براي بستن محل جراحي
باقي ميگذارد .پس از اينکه پيوند در موضع گيرنده گذاشته شد ،اين موضع با فلپ پوشاننده باقی مانده پوشيده میشود.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4274

پروسه وج ديستالی يا پروگزيمالي (هنگامی که همراه اين درمان در ناحيه بیدندان مجاور دنداني كه درگير بيماري پريودونتال است انجام میشود .از برشهاي ژنژيوال براي برداشتن وج
بافتي استفاده ميشود .هدف از اين پروسه درماني دسترسي و اصالح ضايعه استخواني زير آن و ايجاد تطابق دقيق لبههاي فلپ
با درمان جراحی در همان ناحيه آناتوميک انجام
است.
نمیشود)

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4275

پيوند آلوگرافت بافت نرم

اين درمان برای ايجاد يا حجيم کردن لثه ،همراه يا بدون پوشاندن ريشه ،بکار میرود .از ديگر موارد كاربرد اين درمان ميتوان به
موارد زير اشاره كرد :حذف کشش فرنوم و اتصال عضالت ،گسترش فورنيكس وستيبوالر ،و اصالح تحليل موضعی لثه در اين درمان
موضع دهنده وجود ندارد.

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4276

پيوند ترکيبی بافت همبند و گرافت دو پايه -به ازاء هر در اغلب موارد ،اصالح تحليل پيشرفته لثه با يك درمان واحد امكانپذير نيست حصول نتيجه مطلوب ،نيازمند كاربرد پيوندهاي بافتي
مركب است.
دندان

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4277

پيوند آزاد(بدون پايه) بافت نرم (شامل جراحی در
موضع دهنده) ،اولين دندان يا موقعيت دندانی در
فضای بیدندانی

پريودانتيکس/خدمات جراحی

D4278

پيوند آزاد(بدون پايه) بافت نرم (شامل جراحی در
موضع دهنده) ،هر دندان همجوار يا موقعيت دندانی
اضافه در فضای بیدندانی در همان موضع پيوند

پريودانتيکس/خدمات جراحی

ضایعه به روش جراحی ،پاکسازی و دبریدمان زخم ،کانتوریگ سطح استخوان ،یا جایگذاری مواد پیوند و /یا barrier

پريودانتيکس/خدمات جراحی

مامبرانها .ممکن است پروسههای جداگانهای نیز هم زمان با  D4265مورد نیاز باشد و لذا باید با استفاده از کدهای مختص
خودشان گزارش شوند.

D4320

اسپلينت بينابينی ( -)Provisionalداخل تاجی

هدف از كاربرد اسپلينت ،تثبيت موقت دندانهاي لق شده است .متدها و اپالنيسهاي متنوعي براي نيل به اين مقصود ،بكار ميروند.
دندان درگير و نوع اسپلينت را مشخص نماييد.

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

D4321

اسپلينت بينابينی -خارج تاجی

هدف از كاربرد اسپلينت ،تثبيت موقت دندانهاي لق شده است .متدها و اپالنيسهاي متنوعي براي نيل به اين مقصود ،بكار ميروند.
دندان درگير و نوع اسپلينت را مشخص نماييد.

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

D4341

در اين پروسه از اينسترومنت براي حذف پالك دنداني و جرم از روي سطوح تاج و ريشه دندانها استفاده ميشود .جرمگيري براي
بيماران پريودونتال تجويز ي شود و براي آنها ماهيت درماني داشته و پروسه پروفيالكسي به حساب نميآيد .روت پالنينگ اقدام
جرمگيری (روت پالنينگ  -)root planingچهار
قطعي برای برداشتن عاج و سماني است که جرم بدان نفوذ کرده ،سطح ناهموار دارد يا با ميكروارگانيسمها و توكسينها آلوده شده
دندان یا بیشتر به ازاء هر کوادرانت
است .در اين پروسه ،تا حدي بافت نرم نيز برداشته ميشود .جرمگيري در بعضي از مراحل بيماري پريودنتال به عنوان درمان قطعي
و در برخي ديگر به عنوان بخشي از اقدامات قبل از جراحي به حساب ميآيد.

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

D4342

در اين پروسه از اينسترومنت براي حذف پالك دنداني و جرم از روي سطوح تاج و ريشه دندانها استفاده ميشود .جرمگيري براي
بيماران پريودونتال تجويز ي شود و براي آنها ماهيت درماني داشته و پروسه پروفيالكسي به حساب نميآيد .روت پالنينگ اقدام
جرمگيری (روت پالنينگ) -يک تا سه دندان به ازاء
قطعي برای برداشتن عاج و سماني است که جرم بدان نفوذ کرده ،سطح ناهموار دارد يا با ميكروارگانيسمها و توكسينها آلوده شده
هر كوادرانت
است .در اين پروسه ،تا حدي بافت نرم نيز برداشته ميشود .جرمگيري در بعضي از مراحل بيماري پريودنتال به عنوان درمان قطعي
و در برخي ديگر به عنوان بخشي از اقدامات قبل از جراحي به حساب ميآيد.

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
شرح خدمت

دسته خدمت

عنوان خدمت

کد

D4355

دبريدمان تمام دهان جهت معاينه و تشخيص جامع

بردشتن گسترده پالک و جرمی که با توانايی دندان پزشک برای معاينه جامع دهان تداخل دارد .اين پروسه مقدماتی نياز به
درمانهاي بعدي را مرتفع نميسازد.

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

D4381

دسترسي موضعي به عوامل ضدميكروبي از طريق بكا دستگاههای زير لثهاي انتقال داروهای ضدميکروبی که مورد تاييد  FDAمیباشد ،جهت سرکوب کردن میکروبهای بیماری زا در
بردن حامل خاصي كه عوال مذكور را به شكل كنترل
پاکت پریودنتال قرار داده میشود .این دستگاهها عوامل دارویی را به آرامی آزاد میکنند تا این مواد در موضع مورد نظر به
شده در بافت  Crevicularبیمار رها میسازد ،به
مدت کافی و غلظت درمانی باقی بمانند.
ازاء هر دندان ،همراه با گزارش

پريودانتيکس/درمان های غير جراحی
پريو دنتال

D4910

حفظ وضعيت مناسب پريودنتال

اين پروسه كه بر مبناي ارزيابي باليني دندانپزشك تعيين ميشود به دنبال درمان پريودنتال انجام گيرد و در فواصل زماني متفاوت
ادامه مييابد و هدف از آن بررسي وضعيت سيستم دنداني يا هر گونه جايگزيني ايمپلنت ميباشد .اين روند شامل حذف پالک
ميكروبي و جرم از ناحيه زير لثهای و باالی لثهای ،جرمگيری و روت پالنينگ و پرداخت دندان میشود .در صورت بروز بيماري
پريودنتال جديد يا عودكننده بايد اقدامات تشخيصی و درمانی اضافی لحاظ گردد.

پريودانتيکس/ساير خدمات پريو دنتال

D4920

تعويض پانسمان از پيش برنامهريزی نشده (توسط
فردی غير از دندان پزشک درمانگر)

D4921

شستشوی لثه -به ازاء هر کوادرانت

D4999

پروسه درماني نامشخص پريودونتال ،همراه با گزارش برای درمانی بکار بريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشدهاست .روند درمان را شرح دهيد.

D5110

دنچر کامل ،ماگزيال

پروتزهای دندانی  /متحرک /کامل

D5120

دنچر کامل ،منديبل

پروتزهای دندانی  /متحرک /کامل

پريودانتيکس/ساير خدمات پريو دنتال
شستشوی پاکتهای ژنژيوال با مواد دارويی .در صورت استفاده از دهان شويهها يا دبريدمان با ترکيبات شيميايی غير تهاجمی نبايد
اين کد گزارش شود.

پريودانتيکس/ساير خدمات پريو دنتال

پريودانتيکس/ساير خدمات پريو دنتال

D5130

دنچر فوری ،ماگزيال

فقط شامل پيگيری (فالوآپ) محدود میشود؛ ري الين و ري بيس يا ساخت دنچر جديد آتي را در بر نميگيرد.

پروتزهای دندانی  /متحرک /کامل

D5140

دنچر فوری ،مندبيل

فقط شامل پيگيری (فالوآپ) محدود میشود؛ ري الين و ري بيس يا ساخت دنچر جديد آتي را در بر نميگيرد.

پروتزهای دندانی  /متحرک /کامل

D5211

پروتز پارسيل موقت فک باال  -با بيس رزينی (شامل
هر گونه کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

شامل دنچر با بيس رزينی آکريلی با کالسپهای رزينی يا كالسپهاي Wrought wire

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5212

پروتز پارسيل موقت فک پايين  -با بيس رزينی (شامل
هر گونه کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

شامل دنچر با بيس رزينی آکريلی با کالسپهای رزينی يا كالسپهاي Wrought wire

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5213

پروتز پارسيل متحرک اصلی فک باال -فريم فلزی
ريختگی به همراه دنچر با بيس رزينی (شامل هر گونه
کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5214

پروتز پارسيل متحرک اصلی فک پايين  -فريم (اسكلت
فلزي) فلزی ريختگی به همراه دنچر با بيس رزينی
(شامل هر گونه کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5225

پروتز پارسيل متحرک قابل انعطاف فک باال (شامل هر
گونه کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5226

پروتز پارسيل متحرک قابل انعطاف فک پايين (شامل
هر گونه کالسپ ،رست و دندانهای معمولی)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5281

پروتز پارسيل متحرک يک طرفه -فلز ريختگی يک
تکه (شامل كالسپها و دندانها)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پارسيل

D5410

تنظيم پروتز کامل -ماگزيال

پروتزهای دندانی  /متحرک /تنظيم پروتز
کامل و پارسيل

D5411

تنظيم پروتز کامل -مندبيل

پروتزهای دندانی  /متحرک /تنظيم پروتز
کامل و پارسيل

D5421

تنظيم پروتز پارسيل -ماگزيال

پروتزهای دندانی  /متحرک /تنظيم پروتز
کامل و پارسيل

D5422

تنظيم پروتز پارسيل -منديبل

پروتزهای دندانی  /متحرک /تنظيم پروتز
کامل و پارسيل

D5510

تعمير بيس شکسته پروتز کامل

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز کامل

D5520

جايگزينی دندانهای افتاده يا شکسته  -پروتز کامل
(هر دندان)

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز کامل

D5610

تعمير بيس رزيني پروتز

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D5620

تعمير اسكلت فلزي

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5630

تعمير يا جايگزينی كالسپ شکسته

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5640

جايگزينی دندانهای شکسته -به ازاء هر دندان

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5650

اضافه کردن دندان به پروتز پارسيل موجود

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5660

اضافه کردن كالسپ به پروتز پارسيل موجود

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5670

جايگزينی همه دندانها و آکريل روی اسكلت فلزی
(فک باال)

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5671

جايگزينی همه دندانها و آکريل روی اسكلت فلزی
(فک پايين)

پروتزهای دندانی  /متحرک /تعميرات
پروتز پارسيل

D5710

ري بيس پروتز کامل ماگزيال

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری بيس پروتز /کامل وپارسيل

D5711

ري بيس پروتز کامل منديبل

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری بيس پروتز /کامل وپارسيل

D5720

ري بيس پروتز پارسيل ماگزيال

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری بيس پروتز /کامل وپارسيل

D5721

ري بيس پروتز پارسيل منديبل

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری بيس پروتز /کامل وپارسيل

D5730

ري الين پروتز کامل فک باال (داخل مطب)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5731

ري الين پروتز کامل فک پايين (داخل مطب)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5740

ري الين پروتز پارسيل فک باال (داخل مطب)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5741

ري الين پروتز پارسيل فک پايين (داخل مطب)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5750

ري الين پروتز کامل فک باال (داخل البراتوار)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5751

ري الين پروتز کامل فک پايين (داخل البراتوار)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5760

ري الين پروتز پارسيل فک باال (داخل البراتوار)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5761

ري الين پروتز پارسيل فک پايين (داخل البراتوار)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروسه های
ری الين پروتز /کامل وپارسيل

D5810

پروتز کامل موقت (فک باال)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5811

پروتز کامل موقت (فک پايين)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5820

پروتز پارسيل موقت (فک باال)

شامل هر گونه كالسپ و رست الزم

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5821

پروتز پارسيل موقت (فک پايين)

شامل هر گونه كالسپ و رست الزم

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5850

آمايش بافتی ،ماگزيالTissue conditioning

در اين درمان ،موادي كه براي بهبود بافت نرم ريجهاي ناسالم طراحي شدهاند قبل از قرارگيري رستوريشن نهايي ،موارد استفاده پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل
قرار ميگيرد.

D5851

آمايش بافتی ،منديبلTissue conditioning

در اين درمان ،موادي كه براي بهبود بافت نرم ريجهاي ناسالم طراحي شدهاند قبل از قرارگيري رستوريشن نهايي ،موارد استفاده پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل
قرار ميگيرد.

D5862

 ،Precision attachmentهمراه با گزارش هر ست از اجزاء نر و مادگی بايد به عنوان يک  Precision attachmentگزارش شود .نوع اتصال به کار رفته را توضیح دهید.

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5863

اوردنچر-کامل فک باال

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5864

اوردنچر-پارسيل فک باال

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5865

اوردنچر-کامل فک پايين

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D5866

اوردنچر -پارسيل فک پايين

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5867

جايگزينی بخش قابل تعويض semi-precision
 attachmentیا ( Precisionاجزاء نر یا مادگی)

پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

D5875

تغيير در طرح پروتز متحرک به دنبال جراحی ايمپلنت

D5899

پروسه درماني نامشخص براي پروتز متحرک ،همراه
با گزارش

برای درمانی بکار بريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشدهاست .روند درمان را شرح دهيد.

D5911

موالژفاسيال(سكشنال)

قالبگيری موالژفاسيل سكشنال ،روشي است که برای ثبت كانتور بافت نرم بخشی از صورت بکار میرود .بعضی اوقات ،چندين
قالبگيری سكشنال مجزا انجام ميشود ،سپس برای تهيه قالب كانتور کامل صورت دوباره به هم متصل میگردند .اين قالبگيری برای
ساخت يک موالژفاسيل سكشنال استفاده میشود و عموما ً قابل استفاده مجدد نيست.قالبگيري موالژ صورتی کامل ،روشي است که
برای ثبت كانتور بافت نرم کل صورت استفاده میشود .اين قالبگيری برای ساخت يک موالژ صورتی کامل استفاده میشود و عموما ً
قابل استفاده مجدد نيست.واژگان مترادف :قالبگيری صورتی ،قالبگيری ماسك صورت ،پروتز متحرکي است كه به پوست ميچسبد و
به طرز مصنوعی يک بخش يا همه بينی را بازسازی میکند .براي ساختن پروتز بينی بايد يك مولد اصلي طراحي و ساخته شود.
پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
معموالً میتوان با استفاده از همان مولد پروتزهای اضافی ساخت ،و با فرض اينکه هيچ تغيير بافتی ديگری رخ نمیدهد ،ميتوان
براي يك دوره طوالني از همان مولد استفاده كرد .وقتی يک پروتز جديد از مولد موجود ساخته شود ،به اين پروسه ،تعويض پروتز
بيني ميگوييم .واژگان مترادف :بينی مصنوعی ،پروتز متحرکي است كه به پوست ميچسبد و به طرز مصنوعی يک بخش يا همه
گوش را بازسازی میکند .معموالً ،اگر در بستر بافت تغييری رخ ندهد ،ميتوان پروتز جايگزين را از روي همان مواد اصلي ساخت.
براي ساختن پروتز گوش بايد يك مولد طراحي و ساخته شود تا در صورت لزوم براي ساخته شدن پروتزهاي اضافي مورد استفاده
قرار بگيرد( .پروتز گوش ،تعويض)واژگان مترادف :گوش مصنوعی

D5912

موالژفاسيال(کامل)

قالبگيري موالژ صورتی کامل ،روشي است که برای ثبت كانتور بافت نرم کل صورت استفاده میشود .اين قالبگيری برای ساخت
يک موالژ صورتی کامل استفاده میشود و عموما ً قابل استفاده مجدد نيست.واژگان مترادف :قالبگيری صورتی ،قالبگيری ماسك پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
صورت

D5913

پروتز بينی

پروتز متحرکي است كه به پوست ميچسبد و به طرز مصنوعی يک بخش يا همه بينی را بازسازی میکند .براي ساختن پروتز بينی
بايد يك مولد اصلي طراحي و ساخته شود .معموالً میتوان با استفاده از همان مولد پروتزهای اضافی ساخت ،و با فرض اينکه هيچ
تغيير بافتی ديگری رخ نمیدهد ،ميتوان براي يك دوره طوالني از همان مولد استفاده كرد .وقتی يک پروتز جديد از مولد موجود
ساخته شود ،به اين پروسه ،تعويض پروتز بيني ميگوييم .واژگان مترادف :بينی مصنوعی

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

D5914

پروتز گوش

پروتز متحرکي است كه به پوست ميچسبد و به طرز مصنوعی يک بخش يا همه گوش را بازسازی میکند .معموالً ،اگر در بستر
بافت تغييری رخ ندهد ،ميتوان پروتز جايگزين را از روي همان مواد اصلي ساخت .براي ساختن پروتز گوش بايد يك مولد طراحي و
ساخته شود تا در صورت لزوم براي ساخته شدن پروتزهاي اضافي مورد استفاده قرار بگيرد( .پروتز گوش ،تعويض)واژگان
مترادف :گوش مصنوعی

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

D5915

پروتز کاسه چشم

پروتزی است که چشم ،پلك ها ،بافت نرم و سخت مجاور را که به علت ضربه يا جراحی از دست رفته اند ،به صورت مصنوعی
بازسازی میکند .براي ساختن اين پروتز بايد يك مولد اصلي طراحي و ساخته شود .معموالً ميتوان پروتزهای اضافی را با استفاده از
همين مولد ساخت .با فرض اينکه هيچ تغيير بافتی ديگري رخ نميدهد ،ميتوان براي يك دوره طوالني از همان مولد استفاده كرد.
وقتی که پروتز از مولد موجود ساخته میشود ،اين درمان تعويض پروتز چشمی ناميده میشود.

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

D5916

پروتزچشم

در مواردي كه يك چشم به علت تروما ،جراحي يا فقدان مادرزادي از دست رفته است ،پروتز چشم ،به طور مصنوعي ،جايگزين آن
خواهد شد .اين پروتز جايگزين پلک پوست مجاور ،مخاط يا عضله ،نمیشود .پروتز چشم نياز به تميز شدن و پرداخت شش ماهه يا
ساالنه دارد .همچنين الزم است هر چند وقت يكبار ،تطابق مجدد پروتز با بستر بافتي آن ،مورد ارزيابي قرار بگيرد .چشم شيشه ای
به ندرت ساخته میشود و قابليت تطابق مجدد را ندارد.واژگان مترادف :چشم مصنوعی ،چشم شيشه ای

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

D5919

پروتزصورتی

چنانچه قسمتي از صورت در اثر جراحي ،تروما يا فقدان مادرزادي ،از دست رفته باشد ،اين پروتز متحرك به طور مصنوعي
جايگزين آن قسمت خواهد شد .امكان دارد انحنا و خمش بافت طبيعي از تطابق پروتز و هماهنگي آن در ارتباط با پوست مجاور در
حرکات ،ممانعت به عمل آورد .در مواردي كه ،اين پروتز با دهان مرتبط باشد ،نشت بزاق روی گير اثر معکوس دارد.واژگان
مترادف :پروتز پوششی

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

پروتزتيغه بينی

پروتز متحرکي است که سوراخ درون ديواره تيغه بينی را پر و مسدود میکند .از آنجا كه محيط مرطوب بيني سبب تخريب شيميايي
نامطلوب پروتز ميشود ،ممكن است تعويض مكرر آن ،مورد نياز باشد .پروتزهای سيليکونی گهگاه مورد تهاجم قارچ قرار میگيرند پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
.واژگان مترادفSeptal plug & septal button :

D5923

پروتزچشم،موقتی

اين پروتز که عموما ً از رزين آکريلی شفاف ساخته ميشود ،بطور موقت جايگزين چشمي ميشود که به علت جراحی يا تروما از
دست رفته است .دراين مرحله ،هيچ اقدامي جهت برقراري مجدد استتيك بيمار صورت نميگيرد .ساختن يک پروتز موقتی چشم به
معنی آن است که به دنبال آن يک پروتز زيبايی چشم ساخته خواهد شد.واژگان مترادف :صدف چشم ،صدف ،مدل چشمی ،مدل شبيه
سازي شده چشم

D5924

پروتزکرانيال

اين پروتز كه داراي سازگاري بافتي است ،به صورت دائمي ،جايگزين بخشي از استخوان جمجمه ميشود؛ به عبارت ديگر،
جايگزين مصنوعي براي قسمتي از استخوان جمجمه به حساب ميآيد.واژگان مترادف :پليت كرانيال ،پروتز کرانيوپالستی ،ايمپلنت پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
كرانيال

D5925

پروتز کاشتنی حجم دهنده صورت

گاهی در زمان جايگذاری ايمپلنت و جراحی پيوند استخوان ،و هميشه در زمان جايگذاری  ،healing capتغییر در طرح و اصالح
پروتز متحرک موجود ضروری است .از دیگر مواردی که میتوان از این کد استفاده کرد ،زمانی است که با قرارگیری اباتمنت و پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل
اجزا افزایش دهنده گیر در پروتز متحرک ،پروتز موجود اصالح میشود که در نتیجه آن نیاز به ساخت پروتز جدید کاهش
مییابد.
پروتزهای دندانی  /متحرک /پروتزهای
موقت /کامل وپارسيل

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

دراین حالت ،مادهای با سازگاری بافتی و قابلیت جایگزاری ،روی سطح استخوان و زیر بافت پوستی را میپوشاند تا با پرکردن یا
باال آوردن بخشهایی از پوست پوشاننده صورت ،کانتورهای مقبولی را ایجاد کند .گرچه بعضی از اشکال کاشتهای جراحی
پیش ساخته به صورت تجاری موجود هستند ،به علت ماهیت متفاوت ،متنوع و نامنظم نقصهای صورتی حجم دهندههای
صورتی برای هر بیمار به شکل دست ساز و سفارشی ساخته میشودواژگان مترادف :ایمپلنت صورتی

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

عنوان خدمت

D5926

پروتز بينی،تعويض

D5927

پروتز گوش،تعويض

D5928

پروتز کاسه چشم ،تعويض

D5929

پروتز صورتی ،تعویض

D5931

پروتز پرکننده،مربوط به پروسه جراحی

D5932

پروتز پرکننده ،نهایی

D5933

پروتز پرکننده ،تغییر واصالح

D5934

پروتز ری سکشن مندیبل با فلنج راهنما

D5935

پروتز ری سکشن مندیبل بدون فلنج راهنما

D5936

پروتز پرکننده ،موقتیobturator prosthesis

D5937

اپالینس تریسموس (برای درمان  TMDنیست)

شرح خدمت

دسته خدمت

يک بينی مصنوعی است که از مولد قبلی ساخته میشود .پروتز تعويضی نياز به ساخت مولد جديد ندارد .عموما ً ،با فرض اينکه به
دنبال جراحی يا نوسانات توپوگرافی وابسته به سن هيچ تغييري در بستر بافت رخ نداده است ،میتوان چندين پروتز را از همان مولد پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
قبلي ساخت.واژگان مترادف :بينی تعويضی
يک گوش مصنوعی است که از مولد قبلی ساخته میشود .پروتز تعويضی نياز به ساخت مولد جديد ندارد .عموما ً ،با فرض اينکه به
دنبال جراحی يا نوسانات توپوگرافی وابسته به سن هيچ تغييري در بستر بافت رخ نداده است ،میتوان چندين پروتز را از همان مولد پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
قبلي ساخت.واژگان مترادف :گوش تعويضی
اين پروتز جايگزين پروتز کاسه چشمی قبلی میشود .پروتز تعويضی نياز به ساخت مولد جديد ندارد .عموما ً ،با فرض اينکه به دنبال
جراحی يا نوسانات توپوگرافی وابسته به سن هيچ تغييري در بستر بافت رخ نداده است ،ميتوان با استفاده از مولد اوليه ،چندين پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
پروتز ساخت.
پروتز صورتی جهت جایگزینی پروتز قبلی به کار میرود که از مولد اصلی ساخته میشود .این پروتز نیاز به ساخت مولد جدید
ندارد .عموماً ،با فرض اینکه به دنبال جراحی یا نوسانات توپوگرافی وابسته به سن هیچ تغییری در بستر بافت رخ نداده است ،پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
میتوان با استفاده از مولد اولیه ،چندین پروتز ساخت.

وقتی قسمتی یا همه استخوان ماگزیالی یک یا هر دو طرف و ساختار آلوئول مجاور آن (مثل بافت لثه ،دندانها) متعاقب
جراحی یا در اثر تروما از بین برود ،این پروتز جایگزاری میشود ( جایگزاری آن ممکن است در حین یا بالفاصله پس از جراحی
صورت بگیرد .ارزیابی و اصالح پی در پی این پرکننده حین دوره التیام متعاقب جراحی (حدود  6ماه) ضروری است .بعضی از
دندان پزشکان ترجیح میدهند که اکثریت یا همه دندان هایی را که با درمان جراحی درآورده شده در پرکننده جراحی
جایگزین کنند ،در حالی که دیگر دندان پزشکان هیچ دندانی را جایگزین نمیکنند .امکان دارد پس از انجام جراحیهایی که به

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

منظور بازبینی و بررسی مجدد ضایعه صورت میگیرد ،نیاز باشد که پروتز پرکننده جدیدی ساخته شود (برای مثال ،ممکن است
در یک نقص کوچک پس از آن که گزارش نهایی آسیب شناسی نشان دهد که لبهها از تومور پاک نشده ،پس از بررسی مجدد،
جراحی با وسعت بیشتری انجام شود).واژگان مترادف :پرکننده Stayplate ،جراحی ،پرکننده موقت فوری

وقتی بخشی یا تمام ماگزیال و دندانهای وابسته متعاقب جراحی ،تروما یا نقص مادرزادی از دست رفته باشد ،این پروتز به طور
مصنوعی جایگزین بخش از دست رفته میشود این پرکننده زمانی ساخته میشود که تغییرات بافتی بعدی یا برگشت تومور
غیرمحتمل است و توانبخشی دائمی با این پروتز قابل حصول میباشد .در این صورت ،پروتز مذکور برای استفاده طوالنی مدت

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

در نظر گرفته میشود.
این پروسه شامل اصالح یا تغییر پروتز پرکننده موجود (مربوط به پروسه جراحی ،موقتی یا نهایی) است؛ اصالحات قابل انجام
شامل ریلیف بیس دنچر به علت تحت فشار بودن بافت ،افزایش حجم نواحی سیل و نواحی محیطی برای سیل مناسب یا پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
جداسازی بین فضای بینی و دهان.واژگان مترادف :پرکننده
پروتزی که قسمت باقی مانده مندیبل را پس از برش و ری سکشن پارسیل به سوی روابط طبیعی تر با ماگزیال هدایت میکند.
این پروتز کنتاکت دندان با دندان را فراهم میکند یا کنتاکت دندانی را بهبود میبخشد .همچنین به صورت مصنوعی دندانهای
از دست رفته را جایگزین کرده و در نتیجه کارایی جویدن را افزایش میدهد.واژگان مترادف :ابالینس ری سکشن ،وسیله ری

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

سکشن

این پروتز به مندیبلی که به صورت پارسیل ری سکت شده کمک میکند تا ارتباط طبیعی تری با ماگزیال داشته باشد و در
نتیجه تماس دندانی بیشتری بدست آید .با اینکه بسته شدن هدایت شده دهان را تسهیل میکند اما فاقد فلنج یا  rampاست.
ممکن است دندانهای از دست رفته را جایگزین کند و در نتیجه کارآیی جویدن را افزایش میدهد .دندان پزشکانی که درمانگر
بیماران با مندیبلکتومی هستند ،سه رویکرد متفاوت در مورد جایگزینی دندان در ناحیه دارای نقص دارند :عدم جایگزینی
دندان ها ،جایگزینی بخش کوچکی از دندان و یا تمام دندانها لبههای نقص بطور پی در پی ،حتی از جایگزینی بخشی از پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
دندانها نیز ممانعت به عمل میآورند .استفاده از یک راهنما (پروتز ری سکشن مندیبل قطع شده با فلنج راهنما) ممکن است
به دنبال محدودیتهای آناتومیکی یا تحمل کم بیمار قابل انجام نباشد .غالباً عواملی مثل  ،Rampsتنظیمات اکلوزالی گسترده
و موقعیتهای نامنظم اکلوزالی مربوط به زیرساخت دنچر ،مانع ثبات پروتز میشوند و بنابراین بعضی از پروتزها تحت چنین
شرایط نامطلوبی خیلی ضعیف تحمل میشوند.

پس از ری سکشن قسمتی یا تمام یک یا دو فک و متعاقب تکمیل التیام اولیه بعد از جراحی ،این پروتز ساخته میشود .غالباً
تمام یا اکثر دندانها در ناحیه نقص به وسیله این پروتز جایگزین میشوند .این پروتز جایگزین یک پروتز پرکنندهای میشود
که معموالً حین یا بالفاصله متعاقب ری سکشن در محل قرار میگیرد عموماً ،پرکننده موقت برای تسهیل بستن نقص حاصله
پس از التیام اولیه ساخته میشود .برخالف پرکننده جراحی ،که معموالً قبل از جراحی ساخته میشود و خیلی اوقات در اتاق
عمل حین جراحی تصحیح میشود ،پرکننده موقت زمانی ساخته میشود که لبههای نقص به طور واضح مشخص شدهاند و قرار
نیست اصالحات جراحی بعدی انجام شوند .این پرکننده ،پروتز موقتی است که تمام یا بعضی از دندانهای از دست رفته ،و دیگر

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

ساختارهای استخوانی و بافت نرم از دست رفته را جایگزین میکند .همچنین ،غالباً الزم است زمانی که درمانهای دندان
پزشکی پس از آن صورت میگیرد ،اصالح شود( ،به عنوان اصالح پروتز پرکننده نامیده میشود) -برای مثال رستوریشن ها،
جراحی لثه -مورد دیگری که اصالح این پروتز را ضروری میکند ،قبل از ساختن پروتز پرکننده نهایی به منظور جبران انقباض
بافتی بعدی میباشد .واژگان مترادف :پرکننده فوری پس از جراحی

پروتزی است که به بیماران در افزایش محدوده باز کردن دهان به منظور غذا خوردن و حفظ بهداشت دهان کمک میکند.
نمونهها و طرحهای متنوعی برای تسهیل محدودیت بازکردن دهان وجود دارد .چرا که بسیاری از بیماران به دنبال درمانهای
جراحی وسیع داخل دهانی ،محدودیت بازکردن دهان را تجربه میکنندواژگان مترادف :وسیله اکلوزال برای تریسموس مندیبل،
بازکننده فعال بایت.

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

پروتزی است که قبل از انجام جراحی اصالح شکاف کام که قطعات راست و چپ ماگزیال را در بیمار نوزاد با شکاف کام در جهت
و موقعیت مناسب نگه میدارد .پروتز نقص حفره دهانی -بینی را میبندد ،و در نتیجه مکیدن و بلع را بهبود میبخشد .این
D5951

Feeding aidكمككننده براي غذا خوردن

D5952

pediatric speed aidپروتز كمككننده براي
صحبت کودکان

پروتز ماهیت موقت دارد و در مواردی که شکاف وسیع کام در نوزاد با تاخیر بسته خواهد شد حفرات دهان و بینی را جدا نگه
میدارد .اگر جراحی برای بستن شکاف ،موثر باشد ،ساخت این پروتز حذف میشود .یا به صورت جایگزین ،ممکن است هم

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

زمان با رویش دندانهای شیری  Speech aidبه منظور تسهیل بستن نقص مذکور ساخته میشود.واژگان مترادف :پروتز غذا
دادن
یک پروتز موقتی است که برای بستن نقص در کام سخت و /یا نرم استفاده میشود .ممکن است جایگزین بافتی شود که به
خاطر تغییرات تکاملی یا متعاقب جراحی از دست رفته است .کاربرد این پروتز برای صحبت کردن مطلوب و قابل فهم ضروری
است .رشد طبیعی لترال استخوانهای کام ،اغلب ،ایجاب میکند که پروتز تعویض شود .اصالحات دورهای بخش پرکننده پروتز
به بسته نگه داشتن دریچه کامی -حلقی (پاالتوفارنژیال) کمک کند این امر (اصالح پروتز کمک کننده به صحبت کردن نامیده پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
میشود) .از آنجا که گیرکالسپ معموالً ضروری است ،این پروتزها قبل از رویش کامل دندان شیری ساخته نمیشوند.واژگان
مترادف :پرکننده نازوفارینژیال ،اپالنیس صحبت کردن ،پرکننده ،اپالنیس شکاف کام ،پروتز کمک کننده صحبت کردن،
S pe e c h bulb

یک پروتز نهایی به حساب میآید که صحبت کردن در بزرگساالن مبتال به شکاف کام را اصالح میکند .این امر از طریق
پرکردن یا سیل شکاف یا فیستول کامی بدست میآید .البته در مواردی نیز؛ اصالح صحبت کردن از راه کمک به کام نرم
D5953

پروتز كمككننده براي صحبت بزرگساالن

D5954

پروتز حجم دهنده کامی

D5955

پروتز باال برنده کامی ،نهایی

D5958

پروتز باال برنده کام  ،موقت

D5959

پروتز باال برنده کام  ،تغییر واصالح

D5960

پروتز کمک کننده به صحبت کردن،تغییر واصالح

D5982

استنت جراحی

D5983

Radiation carrierحامل پرتو تابي (كريرپوترتابي)

D5984

شیلد پرتو تابی

 incompetentانجام میشود .هر دو مکانیزم برای دست یابی به عملکرد مناسب ( )Velopharyngealضروری است .عموماً،
زمانی پروتز ساخته میشود که هیچ رشد بعدی پیشبینی نشود و برای زمان طوالنی قابل استفاده باشد .اغلب ،چنین

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

درمانهایی به همراه ( )precision attachmentدر روکش بر روی چند یا همه دندانهای ماگزیال برای رسیدن به زیبایی بهتر
انجام میشود.واژگان مترادف :اپالینس پروتزی برای صحبت کردن ،صحبت یارSpeech bulb ،
پروتز متحرکی که فرم توپوگرافی کام سخت یا نرم مجاور زبان را تغییر میدهد.واژگان مترادف :پروتز سوپرایمپوز ،پروتز
گلوسکتومی ماگزیال ،پروتز صحبت کردن ماگزیالpalatal drop prosthesis ،

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

پروتزی که کام نرم را باال میکشد و به بازسازی عملکرد کام نرم که ممکن است به دنبال نقص اکتسابی ،مادرزادی یا تکاملی از
دست رفته باشد ،کمک میکند .پروتز نهایی باال برنده کام معموالً برای بیمارانی ساخته میشود که تجربه پروتز موقت باالبرنده پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
کام موفقی داشتهاند ،مخصوصاً اگر تغییرات ناشی از جراحی پیشبینی نشود.
پروتزی که به بازسازی عملکرد کام نرم ،که به علت شکاف ،جراحی ،تروما یا فلج ناشناخته از دست رفته ،کمک میکند و کام را
باالتر میبرد .هدف از ساخت این پروتز ،ارزیابی میزان سودمندی آن جهت حصول  competencyپاالتوفارنژیال یا ارتقا پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
رفلکس بلع است.واژگان مترادف :باال برنده کام تشخیصی
اصالحات در تطابق ،لبه بیرونی ،شکل یا عملکرد یک باالبرنده کام موجود که به علت فرسایش بافتی ،نداشتن عملکرد ،تطابق
ضعیف کالسپ یا موارد مشابه ضروری است.واژگان مترادف :اصالح باالبرنده ،اصالح

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

در صورتیکه پروتز کمک کننده به صحبت کردن در کودک یا بزرگسال ،مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد از این کد استفاده
میشود .در این موارد نیاز به جایگزینی کامل پروتز نیست .غالباً ،برای آنکه توانایی فرد در قابل فهم سخن گفتن ،ارتقا یابد،
بازبینی و اصالحبخش  obturatingپروتز الزم میباشد .در بازبینیها و تغییراتی از این دست ،نیاز به ساخت مجدد پروتز

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

نیست که در نتیجه طول عمر آن را افزایش میدهد.واژگان مترادف :تنظیم ،تعمیر ،اصالح
هدف از کاربرد استنتها ایجاد فشار بر روی بافت نرم جهت تسهیل التیام بافتی و جلوگیری از ایجاد اسکار یا کالپس است.
کاربرد استنت جراحی در حین جراحی و یا پس از آن جهت حصول تطابق دقیق لبههای بافتی ،مورد نیاز میباشد .معموالً موادی
نظیر الینرهای نرم اینتریم دنچر ،گوتاپرکا کامپاند قالبگیری دندان برای این کار استفاده میشود.واژگان مترادف :استنت

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

پریودنتال ،استنت پیوند پوست ،استنت Columellar

دستگاهی که با استفاده از کپسول ها ،Beads ،یا سوزنهای مواد پرتوافشان مثل رادیوم یا سزیوم ،پرتوها را به نواحی معینی
هدایت میکند .هدف از کاربرد کریرپرتوتابی آن است که موقعیت منبع پرتوتابی ،در تمام طول مدت درمان ،در وضعیت ثابتی
باقی بماند .در بعضی از موارد ،انکولوژیستهای پرتوتابی ،از این دستگاه جهت حصول حداکثر تقارب و کاربرد کنترل شده پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
پرتوتابی روی تومور ،استفاده میکنند .این مورد در مورد توموری به کار میرود که با پرتوتابی کامالً ریشه کن میشود.واژگان
مترادف :پروتز پرتودرمانی ،پروتز حامل ،اپلیکاتور پرتوتابی ،حامل رادیوم ،کریر داخل حفرهای و اپلیکاتور داخل حفره ای.

شده است.واژگان مترادف :استنت پرتو تابی ،محافظ زبان ،شیلد سربی

 conکن مکان یاب پرتو تابی

D5985

D5986

پروتز داخل دهانی که برای محافظت بافت مجاور از تابش پرتو حین درمان اورتوولتاژ ضایعات بدخیم ناحیه سروگردن طراحی

کریر ژل فلوراید

پروتزی که برای تنظیم و بازسازی مسیر پرتو تابی به یک تومور دهانی در دورههای مجزای پرتو تابی استفاده میشود.واژگان
مترادف :دستگاه هدایت کننده اشعه ،مکان یاب کن
پروتزی است که دندانها را در هر یک از قوسهای دندانی برای برای چندین دقیقه در روز میپوشاند که در این صورت فلوراید
موضوعی در مجاورت کامل با مینا و عاج دندان قرار میگیرد.واژگان مترادف :اپلیکاتور فلوراید

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

این وسیله بین لبها گذاشته میشود که به افزایش باز شدن بین لبها کمک میکند .این قبیل وسیله ها ،در مواردی که لبها
D5987

اسپلینت گوشه لب

D5988

اسپلینت جراحی

D5991

کریر دارویی موضعی برای بیماریهای وزیکولوبولوز

در اثر تغییرات حاصل از جراحی ،یا فرایندهای شیمیایی یا الکتریکی دچار محدودیت و انقباض شدید شدهاند به باز شدن آنها پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
کمک میکند.واژگان مترادف :اسپلینت لب

هدف از طراحی اسپلینت ها ،کمک به ثبات و عدم حرکت استخوانهای شکسته حین دوره التیام است .جهت نیل به این
مقصود ،اسپلینتها از دندانهای موجود و /یا زواید آلوئوالر به عنوان تکیه گاه استفاده میکنند .هدف از کاربرد آنها این است
که تا حد امکان روابط نرمال اکلوزالی را در دوره درمانی که در آن استخوانهای شکسته در وضعیت ثابت و بدون حرکت نگه
داشته میشوند ،برقرار سازد .غالباً میتوان با ایجاد تغییراتی در پروتزهای موجود (مثل دنچر کامل بیمار) از آنها به عنوان
اسپلینت جراحی استفاده کرد .غالباً آرچ بارهایی برای تسهیل پروسه ثابت کردن دو فک ،به اسپلینت جراحی اضافه میشود.

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

عالوه بر این امکان دارد ،از رابر االستیکها هم برای تسهیل این پروسه ،استفاده شود .موکهای  eyeletدور مندیبل با
 wiringبه استخوان مجاور ،سبب افزایش ثبات میشوند.واژگان مترادف :اسپیلنت گانینگ ،اسپیلنت گانینگ اصالح شده،
اسپیلنت لیبیولینگوال ،اسپیلنت  ،Kingsleyاسپیلنت ریختگی فلزیFenestrated splint .

این کریر برای هر بیمار به طور اختصاصی ساخته میشود که دندانها و مخاط آلوئوالر یا فقط مخاط آلوئوالر را میپوشاند .هدف
از کاربرد این وسیله رساندن کورتیکواستروئیدها و داروهای موثر مشابه برای حداکثر تماس ماندگار با ریج آلوئوالر یا بافت لثه پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
چسبنده است که بدین صورت بیماریهای مخاطی وزیکولوبولوز ایمونولوژیک ،و مخاط دهان کنترل و مدیریت میشوند.

D5992

تنظیم اپالینس پروتزی ماگزیلوفاسیال ،همراه با

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

گزارش
نگهداری و تمیز کردن پروتز ماگزیلوفاسیال (خارج

D5993

یا داخل دهانی) غیر از تنظیمات مورد نیاز ،همراه با نگهداری و تمیز کردن پروتز ماگزیلوفاسیال

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

گزارش
D5994

D5999

کریردارویی پریودنتال با سیل پری فرال ( ساخته
شده در البراتوار)
پروتز ماگزیلوفاسیل مشخص نشده در این سیستم
کدبندی همراه با گزارش

این کریر که برای هر بیمار بطور اختضاصی ساخته میشودو دندانها و مخاط آلوئوالر را بطور کامل میپوشاند .این وسیله،
داروهای تجویزی را به موضع مورد نظر میرساند و سبب میشود که تماس پایدار دارو با لثه ،مخاط آلوئول ،سالکوس و یا پاکت پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)
پریودنتال بر قرار گردد.
برای درمانی بکار ببرید که به نحو مناسبی با یک کد توصیف نشدهاست .روند درمان را شرح دهید.

پروتزهای ماگزيلو فاشيال(فک وصورت)

D6190

هدف از طراحي اين اپالينس ،ايجاد ارتباط بين محل استئوتومي يا فيكسچر نسبت به ساختارهاي آناتوميك موجود است .اين اپالينس
ايندكس راديوگرافي /جراحي ايمپلنت ،همراه با گزارش
را در دو مرحله ميتوان به كار برد :حين اكسپوز راديوگرافيك و براي تعيين طرح درمان و /يا در زمان استئوتومي و براي
جايگزاري فيكسچر

D6010

جايگذاري بدنه ايمپلنت با جراحي :ايمپلنت اندوستئال

D6011

مرحله دوم جراحی ايمپلنت

D6012

شامل درآوردن ايمپلنت موقت در مرحله بعدي درمان براي قرارگيري پروتز نهايي است .ممكن است اين پروسه شامل جايگذاري
جايگذاري بدنه ايمپلنت اينتريم براي پروتز بينابينی؛
ايمپلنتهاي ديگر باشد.
ايمپلنت اندوستئال

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6013

جايگذاری مينی ايمپلنت به روش جراحی

ايمپلنت /خدمات جراحی

ايمپلنت /خدمات قبل ازجراحی

ايمپلنت /خدمات جراحی
دسترسی جراحی به ايمپلنت برای قرار دادن healing capیا قرار دادن اباتمنت

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6040

جايگذاري با جراحي :ايمپلنت اپوستئال

ساختار اپوستئال (زير -پريوستي) از مواد داراي سازگاري بافتي ساخته شده است هدف از طراحي و ساخت آن ،تطابق با سطح
استخوان ماگزيال و منديبل است كه با گسترش پرموكوزال ،ساپورت ،گير و ثبات را براي پروتز فراهم ميآورد .اپالينس ممكن است
يك طرفه باشد و يا تمام قوس فكي را در بر بگيرد .ايمپلنتهاي اپوستئال روي سطح استخوان و زير پريوست قرار ميگيرند.

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6050

جايگذاري با جراحي :ايمپلنت ترانس اوستئال

دستگاه ترانس اوستئال (ميان استخواني) داراي سازگاري بافتي بوده و شامل پستهاي پيچ داري است كه از هر دو صفحه استخوان
كورتيال فوقاني و تحتاني سمفيز منديبل عبور ميكند و با خروج از ميان فضاي پرموكوزا ساپورت ،گير و ثبات پروتز دنداني را
فراهم ميآورند .ايمپلنتهاي ترانس اوستئال به طور كامل در ميان استخوان و داخل حفره دهان قرار گرفته اند و از مسير خارج يا
داخل دهان جايگذاري ميشود.

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6100

درآوردن ايمپلنت ،همراه با گزارش

اين فرآيند شامل درآوردن يك ايمپلنت با پروسه جراحي ميباشد.روند درمان را شرح دهيد.

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6101

دبريدمان نقص يا نقصهای فضای پيرامون يک
ايمپلنت و پاکسازی سطح ايمپلنت اکسپوز شده .اين
پروسه شامل بازکردن و بستن فلپ میباشد.

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6102

دبريدمان و شکل دهی استخوان در نقص (های)
فضای پيرامون يک ايمپلنت که پاکسازی سطح
ايمپلنت اکسپوز شده را نيز شامل میشود .اين پروسی
شامل باز کردن و بستن فلپ میباشد.

ايمپلنت /خدمات جراحی

D6103

پيوند استخوان برای اصالح و ترميم نقط پيرامون
ايمپلنت-باز کردن و بستن فلپ را شامل نمیشود-
جايگزاری مامبران  barrierیا مواد بیولوژیکی که
به بازسازی و نوسازی استخوان کمک میکند،
جداگانه گزارش میشود.

ايمپلنت /خدمات جراحی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

D6104

شرح خدمت

عنوان خدمت
پيوند استخوان در زمان جايگذاری ايمپلنت-
جايگزاری مامبران  barrierیا مواد بیولوژیکی که

دسته خدمت

ايمپلنت /خدمات جراحی

به بازسازی و نوسازی استخوان کمک میکند،
جداگانه گزارش میشود.

D6055

 Connecting barمتکی بر ایمپلنت یا اباتمنت برای تبات بخشيدن و انکوريج پروتز مورد استفاده قرار میگيرد.

D6056

اباتمنت پيشساخته -شامل جايگذاری وتغييرات در
ساختار آن میشود

D6057

اباتمنت  -custom madeشامل جایگذاری میشود در طی مراحل البراتواری وبه طور ويژی برای هر فرد ساخته میشود.

تغيير در اباتمنت پيش ساخته گاهی کامالً ضروری است.

ايمپلنت /پروتزهای متکی بر ايمپلنت/
ساختارهای حمايت کننده
ايمپلنت /پروتزهای متکی بر ايمپلنت/
ساختارهای حمايت کننده
ايمپلنت /پروتزهای متکی بر ايمپلنت/
ساختارهای حمايت کننده

D6051

اباتمنت اينتريم

شامل جايگزاری و برداشتن آن میشود Healing cap .اباتمنت اینتریم به حساب نمیآید.

ايمپلنت /پروتزهای متکی بر ايمپلنت/
ساختارهای حمايت کننده

D6052

اباتمنت با اتصال semi-precision

شامل جايگذاری نگهدارنده مجموعه مذکور میشود.

ايمپلنت /پروتزهای متکی بر ايمپلنت/
ساختارهای حمايت کننده

D6110

پروتز متحرک متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی فک باال

ايمپلنت /پروتز متحرک متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت

D6111

پروتز متحرک متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی فک پايين

ايمپلنت /پروتز متحرک متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت

D6112

پروتز متحرک متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی پارسيل فک باال

ايمپلنت /پروتز متحرک متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت

D6113

پروتز متحرک متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی پارسيل فک پايين

ايمپلنت /پروتز متحرک متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت

D6114

پروتزثابت متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی فک باال

ايمپلنت /پروتز ثابت متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت( پروتز هيبريد)

D6115

پروتزثابت متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی فک پايين

ايمپلنت /پروتز ثابت متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت( پروتز هيبريد)

D6116

پروتزثابت متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی پارسيل فک باال

ايمپلنت /پروتز ثابت متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت( پروتز هيبريد)

D6117

پروتزثابت متکی بر اباتمنت /ايمپلنت برای قوس
بیدندانی پارسيل فک پايين

ايمپلنت /پروتز ثابت متکی بر اباتمنت/
ايمپلنت( پروتز هيبريد)

D6058

روکش سراميک /پرسلن متکی بر اباتمنت

رستوريشن تك كراون كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6059

روکش  PFMمتکی بر اباتمنت (فلز )high noble

رستوريشن تك كراون متال -سراميك كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6060

روکش  PFMمتکی بر اباتمنت (بیس متال)

رستوريشن تك كراون متال -سراميك كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6061

روکش  PFMمتکی بر اباتمنت (فلز نابل)

رستوريشن تك كراون متال -سراميك كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6062

روکش فول متال متکی بر اباتمنت (فلز  )high nobleرستوريشن تك كراون فول متال كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6063

روکش (فول متال متکی بر اباتمنت (بيس متال)

رستوريشن تك كراون فول متال كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6064

روکش فول متال متکی بر اباتمنت (فلز نابل)

رستوريشن تك كراون فول متال كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6094

روکش متکی بر اباتمنت (تيتانيوم)

رستوريشن تك كراون كه گير ،ثبات و ساپورت خود را از اباتمنت روي ايمپلنت بدست ميآورد.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر اباتمنت

D6065

روکش پرسلن /سراميک متكي بر ايمپلنت

رستوريشن تك كراون كه گير ،ثبات و ساپورت آن از ايمپلنت تامين ميشود.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر ايمپلنت

رستوريشن تك كراون متال -سراميك كه گير ،ثبات و ساپورت آن از ايمپلنت تامين ميشود.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر ايمپلنت

D6066

روکش  PFMمتکی بر ایمپلنت (تیتانیوم ،آلیاژ
تیتانیوم ،فلز )High Noble

D6067

روکش فلزی متكي بر ايمپلنت (تيتانيوم ،آلياژ تيتانيوم ،رستوريشن تك كراون فول متال يا  milledکه گیر ،ثبات و ساپورت آن از ایمپلنت تامین میشود.
فلز نابل)

D6068

ري تينر متکی بر اباتمنت برای دنچر پارسيل ثابت ري تينر سراميكي براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.
پرسلن /سراميک FPD

D6069

ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDمتال-
سرامیک ()high noble

ري تينر متال-سراميكي براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /تک کراون های متکی بر ايمپلنت
ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت
ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

D6070

D6071

D6072

D6073

D6074

عنوان خدمت
ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDمتال-
سرامیک (فلز بیس متال)
ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDمتال-
سرامیک (فلز نابل)
ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDفول
متال()high noble
ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDفول متال (فلز
بیس متال)
ري تينر متکی بر اباتمنت برای  FPDفول متال (فلز
نابل)
كراون ري تينر متكي بر اباتمنت براي FPD

D6194

D6075

شرح خدمت
ري تينر متال-سراميكي براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ري تينر متال-سراميكي براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ري تينر فول متال براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ري تينر فول متال براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ري تينر فول متال براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ري تينر براي  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با اباتمنت روی ایمپلنت تامین میشود .ممکن است با فرایند ریختگی یا

(تیتانیوم)

 millingساخته شود.

ري تينر متكي بر ايمپلنت برای  FPDسرامیکی

يک ري تينر سراميکی برای  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با ایمپلنت تامین میشود.

ري تينر متكي بر ايمپلنت برای  FPDمتال-
D6076

دسته خدمت

سرامیک (تیتانیوم ،آلیاژ تیتانیوم ،یا فلز  highيک ري تينر متال -سراميکی برای  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با ایمپلنت تامین میشود.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت
ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت
ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

)noble

D6077

D6080

ري تينر متكي بر ايمپلنت برای  FPDفول متال
(تیتانیوم ،آلیاژ تیتانیوم ،یا فلز )high noble

يک ري تينر فول متال برای  FPDکه گیر ،ثبات و ساپورت آن با ایمپلنت تامین میشود.

اين درمان شامل پروفيالكسي برای دبريدمان فعال ايمپلنت (ها) و معاينه همه جانبه ی سيستم ايمپلنت(ها) از جمله اکلوژن و ثبات
پروسه نگهداری ايمپلنت ،شامل درآوردن پروتز ،تميز
ساختار روی ايمپلنت(ها) میباشد .آموزشهاي الزم جهت تميز کردن روزانه ايمپلنت (ها) به بيمار داده ميشود .اين کد به ازای هر
کردن پروتز و اباتمنت و قراردادن مجدد پروتز
ايمپلنت گزارش نمیشود ونشانگر تمام پروتزهای متکی به ايمپلنت است.

ايمپلنت /ری تيتر پروتز پارسيل ثابت
متکی بر ايمپلنت

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6090

تعمير پروتز متكي بر ايمپلنت ،همراه با گزارش

اين درمان شامل تعمير يا جايگزينی هر يک از بخشهای پروتز متكي بر ايمپلنت میباشد.

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6095

تعمير اباتمنت ايمپلنت ،همراه با گزارش

اين درمان شامل تعمير يا جايگزينی هر يک از بخشهای ابامنت ايمپلنت میباشد.

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6091

تعويض semi precision or precision
( attachmentاجزاء نر یا مادگی) پروتز متکی بر اين درمان برای اجزاء قابل تعويض نر و مادگي اتصال دهنده بکار میرود.
ایمپلنت /اباتمنت ،به ازاء هر اتصال

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6092

سمان يا باند کردن مجدد روکش متكي بر ايمپلنت /
اباتمنت

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6093

سمان يا باند کردن مجدد دنچر پارسيل ثابت متكي بر
ايمپلنت  /اباتمنت

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

D6199

پروسه مربوط به ايمپلنت كه در اين سيستم كدبندي،
مشخص نشده است.

D6205

پونتيك -کامپوزيت رزينی غيرمستقيم (نبايد برای
پروتز موقت يا بينابينی استفاده شود).

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6210

پونتيك – فول متال high noble

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6211

پونتيك  -فلز ريختگی بيس متال

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6212

پونتيك  -فول متال نابل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6214

پونتيك – تیتانیوم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6240

پونتيك PFM high noble-

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6241

پونتيك  PFM -بیس متال

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6242

پونتيك  PFM -نابل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6245

پونتيك -پرسلن /سراميک

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6250

پونتيك  -رزين با فلز high noble

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

برای درمانی بکار ببريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را شرح دهيد.

ايمپلنت /ساير خدمات ايمپلنت

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
عنوان خدمت

کد

شرح خدمت

دسته خدمت

D6251

پونتيك  -رزين با بيس متال

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6252

پونتيك  -رزين با فلز نابل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

D6253

پونتيك بينابينی

D6545

ري تينر -فول متال برای پروتز ثابتي كه با رزين باند
ميشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6548

ري تينر -پرسلن/سراميک برای پروتز ثابتي كه با
رزين باند ميشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6549

ری تينر رزينی -برای پروتز ثابتی که با رزين باند
میشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6600

اينله-پرسلن /سراميک ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6601

اينله-پرسلن /سراميک ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6602

اينله -فول متال  ،high nobleدو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6603

اينله -فول متال  ،high nobleسه سطحی یا بیشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6604

اينله -فلز ريختگی بيس متال ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6605

اينله -فلز ريختگی بيس متال ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6606

اينله -فول متال نابل ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6607

اينله -فول متال نابل ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6624

اينله -تيتانيوم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6608

انله-پرسلن/سراميک ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6609

انله-پرسلن/سراميک ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6610

انله -فول متال  ،high nobleدو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6611

انله -فول متال  ،high nobleسه سطحی یا بیشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6612

انله -ريختگی بيس متال ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6613

انله -ريختگی بيس متال ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6614

انله -فلز ريختگی نابل ،دو سطحی

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6615

انله -فلز ريختگی نابل ،سه سطحی يا بيشتر

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6634

انله -تيتانيوم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت /اينله وآنله

D6710

روکش -کامپوزيت رزينی غيرمستقيم

D6720

روکش -رزين با فلز high noble

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6721

روکش -رزين با فلز بيس متال

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6722

روکش -رزين با فلز نابل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6740

روکش -پرسلن/سراميک

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

زمانی که درمان ديگری در آينده مد نظر باشد يا نياز به تکميل تشخيص پيش از قالبگيری نهايی باشد .اين موارد براي پونتيك موقتي
كه بطور معمول در دنچرهاي پارسيل ثابت ساخته ميشود ،بكار نميرود.

برای اين روكش به عنوان پروتز موقت يا بينابينی استفاده نميشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت/
پونتيک های پروتز پارسيل ثابت

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
عنوان خدمت

کد

دسته خدمت

شرح خدمت

D6750

روکشPFM high noble -

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6751

روکش PFM -بیس متال

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6752

روکش PFM -نابل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6780

روکش -فلز ريختگی  high nobleسه چهارم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6781

روکش -فلز ريختگی بيس متال سه چهارم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6782

روکش -فلز ريختگی نابل سه چهارم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6783

روکش -سراميک /پرسلن سه چهارم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6790

روکش -فلز ريختگی  high nobleکامل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6791

روکش -فلز ريختگی بيس متال کامل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6792

روکش -فلز ريختگی نابل کامل

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6794

روکش -تيتانيوم

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها

D6793

ري تينر كراون بينابينی

D6920

کانکتور بار

D6930

سمان يا باند مجدد پروتز پارسيل ثابت

D6940

breaker

D6950

attachment

D6980

تعيمر پروتز پارسيل ثابت ،همراه با گزارش

زمانی که درمان ديگری در آينده مد نظر باشد يا نياز به تکميل تشخيص پيش از قالبگيری نهايی باشد .براي ري تينر كراون موقتی پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ری
تينرهای پروتز پارسيل ثابت/کراون ها
که بطور معمول در دنچرهاي پارسيل ثابت ساخته میشود ،بكار نميرود.
پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت

وسيلهاي كه جهت ايجاد ثبات و انكوريج اوردنچر متحرك به ري تينر يا کوپينگ دنچر پارسيل ثابت متصل ميشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت
پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت

 Stressاين اتصاالت را جداگانه از كروان گزارش كنيدNon-rigid connector .
 Precisionيك  Precision attachmentاز یک جفت نر و ماده تشکیل شده است .نوع  attachmentمورد استفاده را مشخص کنثید.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت
پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت

D6985

پروتز پارسيل کودکان ،ثابت

اين پروتز به طور اوليه برای اهداف زيبايی استفاده میشود.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت

D6999

درمان پروتز دنداني ثابت كه در اين سيستم كدبندي
مشخص نشده است ،همراه با گزارش

برای درماني بکار ببريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را شرح دهيد.

پروتزهای دندانی /پروتزهای ثابت /ساير
خدمات پروتز پارسيل ثابت

D7111

کشيدن ،باقیماندههای تاجی -دندان شيری

درآوردن باقی ماندههای تاجی مانده در بافت نرم

جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن بدون
جراحی

D7140

کشيدن ،دندان رويش يافته يا ريشه آشکار (درآوردن شامل درآوردن معمول ساختار دندان ،صاف کردن مختصر  Socketاستخوانی و در صورت نیاز بستن آن
با الواتور و /يا فورسپس)

D7210

درآوردن دندان رويش يافته با جراحی که نيازمند
كنارزدن فلپ موكوپريوستئال برداشتن استخوان و/يا شامل برش لثه و استخوان ،درآوردن ساختار دندان ،صاف کردن مختصر حفره استخوان و بستن آن میباشد.
سكشن دندان است.

جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن بدون
جراحی
جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی

D7220

درآوردن دندان نهفته -بافت نرم

سطح اكلوزال دندان با بافت نرم پوشيده شده؛ که نيازمند کنارزدن فلپ موکوپريوستال میباشد.

جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی

D7230

درآوردن دندان نهفته -نيمه نهفته در استخوان

قسمتی از تاج با استخوان پوشيده شده؛ که نيازمند کنارزدن فلپ موکوپريوستال میباشد.

جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی

D7240

درآوردن دندان نهفته -کامالً نهفته در استخوان

تمام يا بيشتر تاج توسط استخوان پوشيده شده؛ که نيازمند کنارزدن فلپ موکوپريوستال و برداشتن استخوان میباشد.

جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی

D7241

تمام يا بيشتر تاج توسط استخوان پوشيده است؛ درمان ،به علت وجود شرايط زير سخت و پيچيده است-1 :
درآوردن دندان نهفته -کامالً نهفته در استخوان ،با
عصب؛  -2نياز به بستن سينوس ماگزيال؛ -3موقعيت نامناسب دندان.
پيچيدگيهاي غيرمعمول جراحی

D7250

درآوردن ريشههای دندانی باقی مانده با جراحی
(درمان با برش جراحی)

شامل برش بافت نرم و استخوان ،درآوردن ساختار دندان ،و بستن محل میباشد.

D7251

كرونكتومي -درآوردن آگاهانه بخشی از دندان

در صورتی که درآورن کامل دندان نهفته با احتمال ايجاد شرايط پيچيده عصبی عروقی همراه باشد ،آگاهانه تنها بخشی از تاج دندان جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی
درآورده میشود.

D7260

بستن مجاری رابط حفره سينوسی و دهان

اِکسيژن مجرای بين سينوس ماگزيال و حفره دهان و بستن محل با advancement flap

نياز به ديسكشن جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی
جراحی دهان ،فک وصورت /کشيدن با
جراحی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

در پي درآوردن دندان با جراحی ،نياز به انجام پروسههاي زير است:ترميم بازشدگي سينوس ،بستن فوري ارتباط سينوس با دهان يا جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی
ارتباط دهان و بيني .در صورتيكه  fistulus tractوجود نداشته باشد ،محل پرفوره بطور اوليه بسته میشود.

D7261

بستن اوليه پرفوره شدن سينوس

D7270

قراردادن مجدد دندان در حفره آلوئول و /يا ثابت
کردن دندان بيرون افتاده يا جابه جا شده در اثر شامل اسپلينت و /يا ثابت کردن
تصادف

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7272

ترانس پالنت دندان(شامل قرار دادن مجدد دندان در
حفره آلوئول است كه در اين حالت دندان از يک مکان
در حفره دهان به مکان ديگر انتقال داده ميشود كه
شامل اسپلينت و  /يا ثابت كردن آن نيز ميشود.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7280

دسترسی به يک دندان رويش نيافته با جراحی

D7282

لق کردن دندان رويش يافته يا دنداني كه در موقعيت
نامناسبي قرار دارد برای کمک به رويش آن

حرکت دادن يا لق کردن دندان برای از بين بردن انکليوز؛ بدون خارج کردن دندان

D7283

جاگذاری وسيله برای تسهيل رويش دندان نهفته

در اين پروسه ،براي تسهيل رويش دندان نهفته ،پس از اكسپوزكردن دندان ،براكت ،بند يا ديگروسايل ارتودنسي روي آن قرار جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
ميگيرد .اكسپوز دندان با جراحی را جداگانه با کد  D7280گزارش کنید.
های جراحی

D7285

فقط برای برداشتن پارسيل نمونه .اين کد بيوپسي ضايعات استخوانی را در بر میگيرد و برای درمان قطع انتهاي ريشه جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
بيوپسي از بافت دهان -بافت سخت (استخوان ،دندان)
های جراحی
(اپيكواكتومي) و جراحی اطراف ريشه استفاده نمیشود.اين پروسه شامل اِکسيژن نمیشود.

D7286

بيوپسي از بافت دهان -بافت نرم

فقط برای برداشتن پارسيل يک نمونه که ساختار آن دست نخورده است بکار میرود .نبايد از اين كد براي گزارش هم زمان جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی
اپيكو/كورتاژ اطراف ريشه استفاده كرد.اين پروسه شامل اِکسيژن نمیشود.

D7287

نمونه برداري سيتولوژيك اكسفوليه  exfoliativeبرای نمونه برداري سيتولوژيك غير ترانس اپيتليال استفاده ميشود .نحوه نمونه برداري به وسيله خراشيدن ماليم و آرام مخاط دهان جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی
است.
cytological sample callection

D7288

بيوپسي تراشيدنی  ،brush biopsyبرای جمع آوری
نمونه ترانس اپی تلیال

اينسيژن داده میشود و بافت برگردانده شده و در صورت ضرورت استخوان برداشته میشود تا تاج دندان نهفته ای که قصد خارج جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی
کردن آن را نداريم ،آشکار شود.
جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

برای جمع آوری سلولهای دهانی پراکنده ترانس اپيتليال به وسيله تراش چرخشی مخاط دهان.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

پروسه انجام پيوند اضافه بر اين روند گزارش ميشود.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7290

تغيير موقعيت دندان با جراحي

D7291

اتصال بافت همبندی باالی استخوان در اطراف دندان درگير به وسيله جراحی قطع ميشود .وقتي كه در مجاورت دندان درگير ،دندان
جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
فيبروتومی ترانس سپتال /فيبروتومی سوپراكرستال
وجود دارد فيبروتومی ترانس سپتال يک دندان ،حداقل سه دندان را درگير خواهد کرد .از آنجايی که برشها در داخل سالکوس لثه
های جراحی
همراه با گزارش
است و سطح بافت و ريشه انيسترومنت نمیشود ،التيام از طريق يكپارچگي و يكي شدن دوباره بافت همبندی با سطح ريشه که روی

D7292

جاگذاری دستگاه انكوريج موقت و برداشتن آن با
انجام جراحی] گیر پلیت از  Screwتامین میشود[.
نیازمند فلپ جراحی است.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7293

جاگذاری دستگاه انكوريج موقت و برداشتن آن با
انجام جراحی .نيازمند فلپ جراحی است.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7294

جاگذاری دستگاه انكوريج موقت و برداشتن آن با
انجام جراحی .نياز به فلپ ندارد

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7295

برداشت استخوان برای استفاده در درمان پيوند اتوژن اين پروسه درماني اضافه بر درمانهای جایگذاری پيوند اتوژن که شامل برداشت استخوان نيستند ،گزارش ميشود.

جراحی دهان ،فک وصورت /ساير درمان
های جراحی

D7310

جراحی دهان ،فک وصورت/
آلوئولوپالستي پروسه درماني مجزايي از كشيدن دندان (با يا بدون جراحي) محسوب ميشود .معموالً در آمادهسازی برای پروتز يا
آلوئولوپالستي همراه با کشيدن -چهار دندان /فضای
آلوئولوپالستی -آماده سازی ريج با جراحی
ساير درمانها نظير پرتو درمانی و جراحی ترانس پالنت بکار میرود.
دندانی يا بيشتر ،به ازاء هر كوادرانت

D7311

جراحی دهان ،فک وصورت/
آلوئولوپالستي پروسه درماني مجزايي از كشيدن دندان (با يا بدون جراحي) محسوب ميشود .معموالً در آمادهسازی برای پروتز يا
آلوئولوپالستي همراه با کشيدن -يک تا سه دندان/
آلوئولوپالستی -آماده سازی ريج با جراحی
ساير درمانها نظير پرتو درمانی و جراحی ترانس پالنت بکار میرود.
فضای دندانی يا بيشتر ،به ازاء هر كوادرانت

D7320

در ريج بي دندان ،کشيدن انجام نمیشود .اگر قرار است دندانها هم زمان با آلوئولوپالستي کشيده شوند به  D7310رجوع شود.
جراحی دهان ،فک وصورت/
آلوئولوپالستي بدون کشيدن -چهار دندان/فضای
آلوئولوپالستی -آماده سازی ريج با جراحی
دندانی يا بيشتر ،به ازاء هر كوادرانت
معموالً در آمادهسازی برای پروتز یا سایر درمانها نظیر پرتو درمانی و جراحی ترانس پالنت بکار میرود.

D7321

در ريج بیدندان کشيدن انجام نمیشود .اگر قرار است دندانها هم زمان با آلوئولوپالستي کشيده شوند به  D7311رجوع شود.
جراحی دهان ،فک وصورت/
آلوئولوپالستي بدون کشيدن -يک تا سه دندان/فضای
آلوئولوپالستی -آماده سازی ريج با جراحی
دندانی ،به ازاء هر كوادرانت
معموالً در آمادهسازی برای پروتز یا سایر درمانها نظیر پرتو درمانی و جراحی ترانس پالنت بکار میرود.

D7340

وستيبولوپالستي -گسترش ريج (اپيتلياليزاسيون
ثانويه)

جراحی دهان ،فک وصورت/
وستيبولوپالستی

D7350

وستيبولوپالستي -گسترش ريج (شامل پيوندهای بافت
نرم ،اتصال مجدد عضله ،اصالح اتصال بافت نرم و
مديريت بافت هايپرپالستيک و هايپرتروفيک)

جراحی دهان ،فک وصورت/
وستيبولوپالستی

D7410

ضايعه خوش خيم تا cm1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7411

ضايعه خوش خيم بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

نياز به  underminingگسترده دارد به همراه بستن فلپ به روش  rotationalو advancement

دسته خدمت
جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7412

ضايعه خوش خيم ،پيچيده

D7413

ضايعه بدخيم تا cm1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7414

ضايعه بدخيم بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7415

ضايعه بدخيم ،پيچيده

نياز به  underminingگسترده دارد به همراه بستن فلپ به روش  rotationalو advancement

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7465

تخريب ضايعات به روش فيزيکی يا شيميايی ،همراه با
گزارش

مثالهای آن شامل استفاده از کرايو ،ليزر يا الکتروسرجری میباشد.

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات بافت نرم با جراحی

D7440

تومور بدخيم -قطر ضايعه تا cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7441

تومور بدخيم -قطر ضايعه بزررگتر از cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7450

درآوردن تومور يا کيست ادنتوژنيک خوش خيم -قطر
ضايعه تا cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7451

درآوردن تومور يا کيست ادنتوژنيک خوش خيم -قطر
ضايعه بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7460

درآوردن تومور يا کيست غير ادنتوژنيک خوش خيم-
قطر ضايعه تا cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7461

درآوردن تومور يا کيست غير ادنتوژنيک خوش خيم-
قطر ضايعه بزرگتر از cm 1.25

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
ضايعات داخل استخوانی با جراحی

D7471

درآوردن اگزوستوز لترال (ماگزيال يا منديبل)

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
بافت استخوانی

D7472

درآوردن توروس کامی

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
بافت استخوانی

D7473

درآوردن توروس منديبل

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
بافت استخوانی

D7485

کوچک کردن توبروزيته استخوانی با جراحی

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
بافت استخوانی

D7490

قطع بخش بزرگی از تنه ماگزيال يا منديبل

قطع بخشی از ماگزيال و منديبل؛ خارج کردن ضايعه و نقص به همراه مارژينهاي به ظاهر سالم استخوان .بازسازی و پيوند
استخوان بايد جداگانه گزارش شود.

جراحی دهان ،فک وصورت /اکسيژن
بافت استخوانی

D7510

اينسيژن جراحي وتخليه آبسه -بافت نرم داخل دهانی

در اين حالت ،اينسيژن يا برش جراحي از طريق مخاط با منشاء پريودنتال است.

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7511

اينسيژن يا برش به صورت داخل دهانی انجام میشود و دی سکشن تا فضای صورتی مجاور گسترش میيابد تا تخليه کافی آبسه/
اينسيژن جراحي و تخليه آبسه -بافت نرم داخل دهان-
سلوليت فراهم شود.
پيچيده (شامل تخليه فضاهای مالتيپل صورتی)

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7520

اينسيژن جراحي و تخليه آبسه -بافت نرم خارج دهانی شامل اينسيژن جراحي از طريق پوست است.

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7521

اينسيژن جراحي و تخليه آبسه -بافت نرم خارج دهانی -اينسيژن يا برش جراحي به صورت خارج دهانی انجام میشود و دی سکشن تا فضای صورتی مجاور گسترش میيابد تا تخليه کافی
آبسه /سلوليت فراهم شود.
پيچيده (شامل تخليه فضاهای مالتيپل صورتی)

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7530

خارج کردن جسم خارجی از مخاط ،پوست ،يا بافت
زير جلدی آلوئوالر

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7540

خارج کردن اجسام خارجی كه رياكسيون ايجاد
ميكنند ،سيستم اسکلتی عضالنی

شامل خارج کردن اسپلينتر و تکههای واير و غيره از عضله و /يا استخوان ميشود ،ولی به اين موارد محدود نمیشود.

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7550

استكتومي /سكستركتومي پارسيل به منظور خارج
کردن استخوان غير زنده

در اين پروسه استخوان مرده شل و رها يا پوسته شده که در اثر عفونت ياکاهش تغذيه خونی پديد میآيد ،خارج ميشود.

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی

D7560

سينوسوتومي ماگزيال برای خارج کردن تکه دندانی يا
جسم خارجی

D7610

ماگزيال -جااندازی باز(( )open reductionدر
براي آنكه از حركت دندانها جلوگيري شود ،با اسپلينت ،سيم يا بند بهم بسته ميشوند .براي فيكساسيون بين استخواني برش جراحی
صورت وجود دندانها در قوس دنداني بايد بيحركت
الزم است.
و ثابت شوند).
ماگزيال -جااندازی بسته (( )close reductionدر

D7620

صورت وجود دندانها در قوس دندانی باید هيچ برشی برای جااندازی شکستگی الزم نيست .اگر فيكساسيون بين استخوان بکار برود به  D7610رجوع کنید.
بیحرکت و ثابت شوند).

جراحی دهان ،فک وصورت /اينسيژن
جراحی
جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D7630

منديبل -جااندازی باز (در صورت وجود دندانها در براي آنكه از حركت دندانها جلوگيري شود ،با اسپلينت ،سيم يا بند بهم بسته ميشوند .براي فيكساسيون بين استخواني برش جراحی
الزم است.
قوس دنداني بايد بيحركت و ثابت شوند).

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7640

منديبل -جااندازی بسته (ثابت کردن دندانها در هيچ برشی برای جا اندازی شکستگی الزم نيست .اگر فيكساسيون بين استخوان بکار برود به  D7630رجوع کنید.
صورت داشتن)

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7650

استخوان ماالر و يا قوس زايگوما -جااندازی باز

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7660

استخوان ماالر و يا قوس زايگوما -جااندازی بسته

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7670

آلوئول -جااندازی بسته -ممکن است پروسه ثابت
کردن دندانها را نيز در بر بگيرد.

براي آنكه از حركت دندانها جلوگيري شود ،با اسپلينت ،سيم يا بند بهم بسته ميشوند.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7671

آلوئول -جااندازی باز -ممکن است پروسه ثابت کردن
داندنها را نيز دربر بگيرد.

براي آنكه از حركت دندانها جلوگيري شود ،با اسپلينت ،سيم يا بند بهم بسته ميشوند.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7680

استخوانهای فاسيال(صورت) -جااندازی پيچيده با
فيكساسيون و پروسههاي جراحي متعدد

استخوانهای صورتی شامل فک باال و پايين ،گونه و استخوانهای اطراف چشم ها ،بينی و گوشها میشوند.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -ساده

D7710

ماگزيال ،جاندازی باز

برای جا انداختن شکستگی به جراي نياز است.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب

D7720

ماگزيال ،جاندازی بسته

D7730

منديبل ،جااندازی باز

D7740

منديبل ،جااندازی بسته

D7750

استخوان ماالر و يا قوس زايگوما -جااندازی باز

D7760

استخوان ماالر و /يا قوس زايگوما -جااندازی بسته

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب
برای جا انداختن شکستگی به جراي نياز است.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب
جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب

برای جا انداختن شکستگی به جراي نياز است.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب
جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب

D7770

آلوئول -جااندازی باز ،ثابت کردن دندان ها

در اين حالت استخوان (هاي) شكسته به حفره دهان يا قسمت بيروني صورت اكسپوز شده است .برای جا انداختن شکستگی به
جراحي نياز است.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب

D7771

آلوئول -جااندازی بسته ،ثابت کردن دندان ها

در اين حالت استخوان (هاي) شكسته به حفره دهان يا قسمت بيروني صورت اكسپوز شده است.

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب

D7780

استخوان هاي فاسيال (صورت) جا اندازی پيچيده با برای جا انداختن شکستگی به جراحي نياز است .استخوانهای صورتی شامل فک باال و پايين ،گونه ،استخوانهای اطراف چشم ها،
بينی و گوشها میشوند.
فيكساسيون و پروسههاي متعدد جراحی

D7810

جا انداختن باز در رفتگی

دسترسی به  TMJبا جراحی

D7820

جا انداختن بسته در رفتگی

مفصل با مانورهای دستی به محل خود هدايت میشود؛ بدون جراحی

D7830

مديريت در رفتگي زير بيهوشيmanipulation
under anesthesia

معموالً تحت بيهوشی عمومی يا آرام بخش داخل وريدی انجام میشود.

D7840

قطع کنديل (كنديلكتومي)

خارج کردن تمام يا قسمتی از کنديل منديبل با جراحی (پروسه جداگانه)

D7850

ديسکتومی با جراحی ،با يا بدون ايمپلنت

اِکسيژن ديسک داخل مفصلی يک مفصل

D7852

ترميم ديسک

تغيير محل و /يا تغيير شکل ديسک؛ ترميم اتصال خلفی مفصل که پرفوره شده است.

D7854

سينووکتومی

اِکسيژن تمام يا قسمتی از غشاء سينويال يک مفصل

D7856

ميوتومی

بريدن عضله برای اهداف درمانی (پروسه جداگانه)

D7858

بازسازی مفصل

بازسازی اجزاء مفصل همراه يا بدون بافت نرم آن با مواد اتوژن ،هومولوگ يا آلوپالست

D7860

آرتروتومی

برش به داخل مفصل (درمان جداگانه)

D7865

آرتوپالستی

كاهش اجزای استخوانی مفصل برای ايجاد آرتروز کاذب يا حذف الگوی نامنظم ري مادلينگ استخوان (استئوفيتها)

D7870

آرتروسنتز

بيرون آوردن مايع از فضای مفصلی با آآسپيراسيون

جراحی دهان ،فک وصورت /درمان
شکستگی ها -مرکب
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

کاتترهای آوران و وابران در داخل فضای مفصلی قرار داده میشوند .شستشوي مفصل و دستکاری (( manipulateآن برای نیل
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
به اهداف زیر صورت میگیرد:آزاد کردن چسبندگیهای جزئی ،آزادسازی  vacuum phenomenسینوویال و نیز خارج
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
ساختن مواد التهابی از فضای مفصلی.

D7871

شستشو و زدودن چسبندگي غير آرتروسکوپی

D7872

آرتروسکوپی -تشخيصي با يا بدون بيوپسي

D7873

آرتروسکوپی -با جراحی :شستشو و زدودن چسبندگی
ها

برداشتن چسبندگیها با استفاده از آرتروسکوپ و شستشوی فضاهای مفصلی

D7874

آرتروسکوپی -با جراحی :جاگذاری مجدد و ثابت
کردن ديسک

جاگذاری مجدد و ثابت کردن ديسک به وسيله روشهای آرتروسکوپی

D7875

آرتروسکوپی -با جراحی :سينووکتومی

خارج کردن (پارسيل/کامل) غشای سينويال هايپرپالستيک و ملتهب به وسيله روش آرتروسکوپی

D7876

آرتروسکوپی -با جراحی ،ديسکتومی

خارج کردن ديسک و اتصال خلفی تغيير شکل يافته آن به وسيله آرتروسکوپ

D7877

آرتروسکوپی -با جراحی ،پاکسازی (دبريدمان)

خارج کردن بافت پاتولوژيك (نرم يا سخت) بوسيله آرتروسکوپ

D7880

دستگاه ارتوتيك اکلوزال -همراه با گزارش

در حال حاضر شامل اسپلينت هايی است که برای درمان اختالل عملکرد مفصل  TMJتهیه شده اند.

D7899

پروسه درماني  TMDمشخص نشده در این
سیستم کدبندی ،همراه با گزارش

دسته خدمت

برای درمانی بکار ببريد که به نحو مناسبی به وسيله يک کد توصيف نشده است .درمان را توضيح دهيد.

جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ
جراحی دهان ،فک وصورت /جا انداختن
دررفتگی ومديريت ساير اختالالت
عملکردی مفصل TMJ

D7910

بخيه کردن زخمهای کوچک كه به تازگي ايجاد شده تا
cm5

جراحی دهان ،فک وصورت/ترميم زخم
های تروماتيک

D7911

بخيه کردن پيچيده -تا cm 5

جراحی دهان ،فک وصورت/بخيه کردن
پيچيده

D7912

بخيه کردن پيچيده -بزرگتر از cm 5

جراحی دهان ،فک وصورت/بخيه کردن
پيچيده

D7920

پيوند پوست (نقصی که مد نظر است ،و محل و نوع
پيوند را مشخص نماييد)

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7921

جمعآوری و استفاده از محصوالت اتولوگ محتوی
خون

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7940

استئوپالستی -برای دفرميتيهای ارتوگناتيك

D7941

استئوتومي  -راموسهاي منديبل

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7943

استئوتومي  -راموسهاي منديبل همراه با پيوند
استخوان؛ فراهم نمودن گرافت نيز جزيي از اين
پروسه درماني به حساب ميآيد.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7944

استئوتومي – سگمنت شده یا ساب اپیکال

براساس تعداد دندانها در هر قطعه گزارش کنيد.

D7945

استئوتومي  -تنه منديبل

سكشن دادن فك پايين با جراحي .اين پروسه شامل موارد زير ميشود :اكسپوژر فک با جراحی ،برش استخوان ،فيكساسيون ،بستن جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
معمول زخم و مراقبت و پيگيری متداول پس از عمل

D7946

لفورت( Iماگزیال -کامل)

سكشن دادن فک باال با جراحی .اين پروسه شامل موارد زير ميشود :اكسپوژر فك با جراحی ،برش استخوانی ،down fracture ،جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جاگذاری مجدد ،فيكساسيون ،بستن معمول زخم و مراقبت و پيگيری متداول پس از عمل

D7947

لفورت( Iماگزیال ،سگمنت شده)

در مواردي كه اكسپنشن کام با جراحی و بدون  down fractureگزارش میشود ،این کد نشان دهنده خدمت محدودتری است و جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
باید همراه با گزارش باشد.

D7948

لفورت  IIیا لفورت ( IIIاستئوپالستی استخوانهای
سكشن دادن فک باال با جراحی ،اين پروسه شامل موارد زير ميشود:اكسپوژر با جراحی ،برش استخوانی ،down fracture ،جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
فاسیال برای هایپوپالزی یا رتروژن قسمت میانی
های ترميم بافتی
سگمنت كردن ماگزيال ،جاگذاری مجدد ،فيكساسيون ،بستن معمول زخم و مراقبت وپيگيری متداول پس از عمل
صورت) -بدون پیوند استخوان

D7949

لفورت  IIیا لفورت  – IIIبا پیوند استخوان

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7950

پيوند استخوانی ،استئوپريوستئال يا غضروفی منديبل اين کد برای آگمنتاسيون ريج يا بازسازی جهت افزايش ارتفاع ،عرض و يا حجم ريج آلوئوالر باقی مانده استفاده ميشود .اين پروسه جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
شامل فراهم کردن مواد پيوندی میشود .اگر مامبران  ،barrierجایگزاری شود باید به صورت جداگانه گزارش شود.
های ترميم بافتی
يا ماگزيال -اتوژن يا غيراتوژن ،همراه با گزارش

D7951

اگمنتاسيون حفره سينوس به منظور افزايش ارتفاع آلوئول جهت بازسازی قسمتهای بیدندان ماگزيال .اين پروسه به روش بازکردن
آگمنتاسيون سينوس با استخوان يا مواد جايگزين لترال صورت میگيرد و شامل فراهم نمودن استخوان يا مواد جايگزين استخوان نيز ميشود .اگر  barrierمامبران ،جایگزاری شود جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
استخوان به روش باز کردن لترال
باید به صورت جداگانه گزارش شود.

بازسازی فکين برای اصالح نقايص مادرزادی ،تکاملی يا نقايص اکتسابی ناشی از تروما يا جراحی

شامل پيوندهاي اتوگرافت میشود.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

اگمنتاسيون حفره سينوس به منظور افزايش ارتفاع آلوئول با دسترسی عمودی .نحوه دسترسی از طريق کرست ريج و به کمک باال
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
بردن کف سينوس صورت میپذيرد  .استفاده از مواد پيوندی در اين روش ضروری است و فراهم آوردن استخوان يا مواد جايگزين
های ترميم بافتی
استخوان جزئی از اين پروسه هستند.

D7952

آگمنتاسيون سينوس به روش عمودی

D7953

جهت حفظ يكپارچگي ريج ،همزمان با كشيدن شدن دندان يا خارج کردن ايمپلنت ،مواد پيوندي در محل دندان كشيده شده قرار
پيوند جايگزينی استخوان برای حفظ ريج -به ازاء هر ميگيرد(.از نظر باليني موارد تجويز اين پروسه درماني به شرح زير است :آماده سازي ريج براي ايمپلنت ،يا زمانيكه كانتورآلوئوالر جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
وضعيت مناسبي جهت درمان از پيش برنامه ريزي شده پروتز ندارد به عبارت ديگر آماده سازي ريج جهت درمان پروتز) اين پروسه
موضع
شامل فراهم کردن مواد پيوندی نمیشود.اگر از  Membraneاستفاده شود ،بايد جداگانه گزارش شود.

D7955

ترميم نقايص بافت نرم و/يا سخت ماگزيلوفاسيال

در اين پروسه ،نقايص مادرزادي يا نقايصي كه در اثر تروما يا جراحي در استخوانهاي صورتي از جمله منديبل ايجاد شده اند،
بازسازي ميشوند .در اين روند از مواد پيوندی به همراه پروسههاي درماني مرتبط با بافت نرم جهت ترميم و بازسازي ساختار،
شكل و عملكرد استخوانهاي صورتي استفاده ميشود .پروسه پيش گفته ،شامل فراهم كردن مواد پيوندي نميشود و نيازمند انجام جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جراحيهاي متعدد ميباشد.اين پروسه شامل فراهم کردن مواد پيوندی نمیشود .برای فراهم کردن مواد پيوندی بعضا ً جراحیهای
متعددی مورد نياز است .اين درمان شامل بازسازی ماگزيال و منديبل بیدندان جهت آماده سازي براي درمانهاي پروتزی نمیشود.
کد  7950را ببينيد.

D7960

فرنولكتومي (فرنكتومي يا فرنوتومي) پروسه درماني
جداگانه

D7963

فرنوپالستي

D7970

اِکسيژن بافت هايپرپالستيک -به ازاء هر قوس فکی

D7971

اِکسيژن لثه پري كرونال

D7972

كاهش توبروزيته فيبروزه با جراحی

D7980

سيالوليتوتومی

D7981

اِکسيژن غده بزاقی  -همراه با گزارش

D7982

سيالوداکوپالستی

اين پروسه جراحي برای ترميم نقص و /يا بازسازی بخشی از مجرای يک غده بزاقی انجام ميشود.

D7983

بستن فيستول بزاقی

بستن منفذي كه بين مجرای بزاقي يا غده بزاقي و سطح پوست ايجاد شده و يا منفذي كه از مسير غيرآناتوميک به حفره دهان باز جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
شده از طريق جراحی

باشد.

حذف يا آزاد کردن اتصاالت عضالنی يا غشايی فرنوم باکالی ،لبيالی يا لينگوالی با جراحی .اين پروسه زمانی صورت میگيرد که
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
اتصاالت مذکور سبب بروز شرايط پاتولوژيک شده باشد يا در تکامل دهانی و درمانهای مرتبط به حفره دهان تداخل حاصل کرده
های ترميم بافتی

اِکسيژن فرنوم به همراه حذف يا جاگذاری مجدد عضله نابجا و كاربرد  -Zپالستی یا دیگر روشهای بستن فلپ موضعی.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

خارج کردن بافتهای التهابی يا (هايپرتروفيك) پيرامون دندان نهفته يا نيمه نهفته به روش جراحي

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

در اين روش سنگ داخل غده بزاقی يا مجرای آن خارج میشود ،دسترسي جراحي ميتواند از داخل يا داخل دهان باشد.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی
جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7990

تراکئوتومی اورژانس

ايجاد منفذي در نای ،زير غضروف كريكوئيد ،براي برقراري مجدد تبادل تنفسی (با جراحی)

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7991

کرونوئيدكتومي

خارج کردن زائده کرونوئيد منديبل با جراحی.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7995

پيوند سنتتيك -منديبل يا استخوانهای صورتی ،همراه
با گزارش

شامل مواد آلوژن

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7996

ايمپلنت -منديبل برای اهداف آگمنتاسيون (به استثناء
ريج آلوئول) ،همراه با گزارش

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7997

خارج کردن اپالينس (نه توسط دندان پزشکی که
اپالينس را قرار داده) ،شامل خارج کردن آرچ بار.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7998

جاگذاری داخل دهانی دستگاه فيكساسيون ،غيرمرتبط جاگذاری دستگاه فيكساسيون بين فکی برای درمانهايي كه از نظر پزشكي قابل قبول است ،غیرمرتبط با شکستگیها.
با شکستگی

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

D7999

پروسه جراحی دهانی مشخص نشده در اين سيستم
كدبندي ،همراه با گزارش

D8010

درمان ارتودنسی محدود سيستم دنداني شيری

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی محدود

D8020

درمان ارتودنسی محدود سيستم دنداني انتقالی

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی محدود

D8030

درمان ارتودنسی محدود سيستم دنداني نوجوانی

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی محدود

D8040

درمان ارتودنسی محدود سيستم دنداني بزرگسالی

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی محدود

D8050

درمان ارتودنسی اينترسپتيو سيستم دنداني شيری

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی بينابينی

D8060

درمان ارتودنسی اينترسپتيو سيستم دنداني انتقالی

ارتودانتيکس /درمان ارتودنسی بينابينی

D8070

درمان ارتودنسی جامع سيستم دنداني انتقالی

برای درمانی بکار بريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را توضيح دهيد.

جراحی دهان ،فک وصورت/ساير درمان
های ترميم بافتی

ارتودانتيکس /درمان های جامع ارتودنسی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
کد

شرح خدمت

عنوان خدمت

دسته خدمت

D8080

درمان ارتودنسی جامع سيستم دنداني نوجوانی

ارتودانتيکس /درمان های جامع ارتودنسی

D8090

درمان ارتودنسی جامع سيستم دنداني بزرگسالی

ارتودانتيکس /درمان های جامع ارتودنسی

D8210

درمان با اپالنيس متحرک

متحرک بدين معنی است که بيمار میتواند اپالينس را درآورد؛ شامل اپالنيس برای مکيدن انگشت و برای tongue thrusting

ارتودانتيکس /درمان جزئی برای کنترل
عادات دهانی مضر

D8220

درمان با اپالنيس ثابت

ثابت بدين معنی است که بيمار نمیتواند اپالينس را درآورد؛ شامل اپالنيس برای مکيدن انگشت و برای tongue thrusting

ارتودانتيکس /درمان جزئی برای کنترل
عادات دهانی مضر

D8660

معاينه قبل از درمان ارتودنسی جهت بررسی کامل سيستم دندانی بيمار در فواصل زمانی منظم ،معاينه میشودتا زمان شروع درمان ارتودنسی مشخص گردد .پروسههای تشخيصی به
صورت جداگانه ثبت و مستند میشود.
رشد و تکامل

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8670

معاينه دوره ای درمان ارتودنسی

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8680

فاز نگهداری درمان ارتودنسی (برداشتن اپالنيس،
ساخت و جاگذاری ري تينرهاي ارتودنسی)

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8690

درمان ارتودنسی (صدور تسويه حساب جايگزين خدمات ارتودنسي از سوي دندانپزشکي غير از دندان پزشک اصلی درمان کننده ارائه میشود .نوعی روش پرداخت بين درمانگر و
طرف مسئول برای پرداخت هزينه خدمات است ،که کليه هزينهها به صورت نامحدود تامين میگردد.
برای مبلغ يک قرار داد)

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8691

تعمير اپالينس ارتودنسی

D8692

جايگزينی (ري تينر) شکسته شده يا گم شده

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8693

سمان يا باند کردن مجدد؛ و/يا تعمير ري تينرهای ثابت

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8694

تعمير ريتينرهای ثابت ،شامل اتصال مجدد آن میشود.

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

D8999

پروسه درماني ارتودنسی مشخص نشده در اين
سيستم كدبندي همراه با گزارش

برای درمانی بکار ببريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را شرح دهيد.

D9110

درمان تسکينی (اروژانس) درد دندانی -درمانی جزئی
(سرپايی)

اين مورد معموالً بر ازاي هر جلسه برای درمان اروژانس درد دندانی گزارش میشود.

D9120

سكشن دادن دنچر پارسيل ثابت

در مواردي كه الزم است قسمتي از پروتز ثابت متعاقب سكشن دادن ،كشيدن و يا درماني ديگر ،دست نخورده و قابل استفاده باقي خدمات درمانی تکميلی /درمان طبقه بندی
نشده
بماند؛ يك يا چند اتصال بين اباتمنتها و /يا پونتيكها جدا ميشود و قسمتهاي باقي مانده دوباره كانتور دهي شده و پرداخت ميگردد.

D9210

بیحسی موضعی غيرمرتبط با درمان جراحی و ترميمی

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

D9211

بیحسی بالک ناحيه ای

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

D9212

بیحسی بالک شاخه تری ژمينال

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

D9215

D9219

D9220

شامل اپالينسهاي فانکشنال و پاالتال اكسپاندر ميشود و براكت و اپالينسهاي استاندارد ارتودنسي ثابت را در بر نميگيرد.

بیحسی موضعی مرتبط با درمانهای جراحی و

ارزيابی شرايط جهت انجام بيهوشی عمومی يا آرام
بخشی عميق

عمومی 30 -دقیقه اول

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی
خدمات درمانی تکميلی /درمان طبقه بندی
نشده

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

ترميمی

آرام بخشی عميق ( sedationعمیق) /بیهوشی

ارتودانتيکس /ساير خدمات ارتودنسی

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

زمان بيهوشی از وقتی شروع میشود که پزشک ماده بيهوشی را به کار میبرد و پروتكل برقراري بيحسي مناسب و مانيتوريگ
( )non – invasiveرا شروع میکند و به مراقبت مستمر بیمار ادامه میدهد .تکمیل خدمات بیهوشی زمانی است که بیمار ،در
شرایط ایمن و بیخطر تحت نظر پرسنل آموزش دیده قرار میگیرد و پزشک بتواند با اطمینان اتاق را برای رسیدگی به سایر

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

بیماران ترک کند .سطح بیهوشی براساس تاثیر آن روی سیستم عصبی مرکزی و توسط پزشک بکار برنده آن تعیین میشود و
به روش به کارگیری ماده وابسته نیست.

D9221

D9230

آرام بخشی عميق  sedationعمیق /بیهوشی

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

عمومی -هر  15دقیقه اضافی
استنشاق نيتروزاکسايد /مسكن (،)analgesia

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

کاهشدهنده اضطراب ()anxiolysis

زمان بيحسي از وقتی شروع میشود که پزشک ماده بيحسي را به کار میبرد و پروتكل برقراري بيحسي مناسب و مانيتورينگ
 non-invasiveرا شروع میکند و به مراقبت مستمر بیمار ادامه میدهد .خدمات بیحسی زمانی است که بیمار در شرایط
D9241

آرام بخشی متوسط(بيمار هوشياراست)/کاربرد مسکن
داخل وريدی  30 -دقيقه اول

ایمن و بیخطر تحت نظر پرسنل آموزش دیده قرار میگیرد و پزشک میتواند با اطمینان اتاق را برای رسیدگی به سایر بیماران
کند .سطح بیهوشی براساس تاثیر آن روی سیستم عصبی مرکزی و توسط پزشک بکار برنده آن تعیین میشود .و به روش به
کارگیری ماده وابسته نیست.

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
شرح خدمت

دسته خدمت

کد

عنوان خدمت

D9242

آرام بخشی متوسط(بيمار هوشياراست)/کاربرد مسکن
داخل وريدی -هر  15دقيقه اضافی

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

D9248

وضعيت کنترل شده پزشكي كه در آن سطح هوشياري كاهش يافته در حاليكه راه هوايی بيمار باز است ،رفلكسهای محافظتی عمل
آرام بخشی متوسط(بيمار هوشياراست)كه داخل میکنند و بيمار توان پاسخ به تحريکات و فرمانهای کالمی را دارد .کاربرد غير وريدی عواملي مسكن و/يا آرام بخش و مانيتورينگ
مناسب را در بر میگيرد .سطح بیحسي براساس تاثير آن روي سيستم عصبي مركزي و توسط پزشك بكار برنده آن تعيين ميشود و
وريدي نباشد.
به روش به کارگيری ماده وابسته نيست.

خدمات درمانی تکميلی /بی حسی

D9310

اگر درمانگر يا مركز معتبري ،نظر و مشاوره درمانگر ديگري را درخصوص ارزيابي و  /يا مديريت يك مشكل خاص ،درخواست
مشاوره -خدمت تشخيصی که توسط دندان پزشک يا
كنند ،بيمار به اين درمانگر ارجاع داده ميشود .درمانگري كه بيمار براي مشاوره تخصصي به او ارجاع شده ،ميتواند پروسه خدمات درمانی تکميلی /مشاوره تخصصی
پزشکی غير از دندان پزشک يا پزشک مورد
تشخيصي يا درماني را آغاز كند.
درخواست ارائه میشود.

D9410

ارايه تسهيالت مراقبتی در خانه يا ساير مراكز

شامل جلسات معاينه در خانههای پرستاری ،مراكز مراقبتهای طوالنی مدت ،آسايشگاه ها ،موسسات ،و غيره ميشود .در اين
شرايط ،عالوه بر آنكه كد درمان انجام گرفته را گزارش ميدهيد ،اين كد را نيز گزارش كنيد.

خدمات درمانی تکميلی /ويزيت های
تخصصی

D9420

ارايه تسهيالت مراقبتي در مرکز جراحی سرپايی يا اين كد زماني گزارش ميشود كه درمان خارج از مطب دندانپزشكي و در بيمارستان يا مركز درمان سرپايي ،به بيمار ارائه ميشود.
خدمت ارائه شده به بيمار با ذکر تاريخ و کد درمانی مريوطه به طور جداگانه ثبت میشود.
بيمارستانی

خدمات درمانی تکميلی /ويزيت های
تخصصی

D9430

معاينه در مطب برای مشاهده وضعيت بيمار (طی
ساعات معمول کاری) -هيچ خدمت ديگری انجام
نمیشود

خدمات درمانی تکميلی /ويزيت های
تخصصی

D9440

معاينه در مطب -خارج از ساعات معمول کاری

خدمات درمانی تکميلی /ويزيت های
تخصصی

D9450

معرفي كيس بيماري ،طرح درمان گسترده و جامع با
جزئيات

D9610

شامل يک بار کاربرد آنتی بيوتيک ها ،استروژن ها ،داروهای ضدالتهاب ،يا ساير داروهای درمانی میشود .نبايد براي كاربرد آرام
داروی درمانی غيرخوراکی (تزريقی) ،يک بار کاربرد
بخش ها ،هوشبرها يا داروهای بيحسي از اين کد استفاده شود.

خدمات درمانی تکميلی /داروها

D9612

شامل چندين بار کاربرد آنتی بيوتيک ها ،استروئيدها ،داروهای ضدالتهاب ،يا ساير داروهای درمانی میشود .نبايد براي کاربرد آرام
داروی درمانی غيرخوراکی ،دوبار کاربرد يا بيشتر ،بخش ها ،هوشبرها يا داروهای بيحسي از اين کد استفاده شود .اين کد بايد هنگامی گزارش شود که دو يا چند داروی مختلف مورد
داروهای مختلف
نياز است و نبايد همراه با کد  D9610در یک تاریخ گزارش شود.

خدمات درمانی تکميلی /داروها

D9630

ساير داروها و /يا درمان ها ،همراه با گزارش

شامل موارد زير ميشود :آنتي بيوتيكهاي خواركي ،مسكنهاي خوراكي و فلورايد موضعي كه در مطب و براي مصرف خانگي ارائه
میشود (البته تنها محدود به موارد پيش گفته نميشود) اين كد شامل نوشتن نسخه نمیشود.

خدمات درمانی تکميلی /داروها

D9910

کاربرد داروهای حساسيت زدايی ()desensitizing

اين كد شامل درماني است که در مطب برای حساسيت ريشه انجام میشود .غالبا ً "به ازاء هر جلسه" کاربرد فلورايد موضعی گزارش
میشود .اين کد نبايد برای بيس ها ،الينرها يا ادهزيوهاي زير پرکردگیها به کار رود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9911

غالبا ً کاربرد رزين حساسيت زدا "به ازاء هر دندان" گزارش میشود .اين کد نبايد برای ادهزيوها ،بيسها يا الينرهاي زير
کاربرد رزين حساسيتزدايی برای سطح طوق دندان
پرکردگیها بکار رود.
و/يا ريشه ،به ازاء هر دندان

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

بيمار با پرونده قبلي.خدمت مذکور نبايد در همان روزی که معاينه انجام میشود ،صورت گيرد.

خدمات درمانی تکميلی /ويزيت های
تخصصی

D9920

مديريت رفتار بيمار ،همراه با گزارش

ممکن است عالوه بر درمان ارائه شده گزارش شود .در صورتی که افزايش زمان درمان بيش از 15دقيقه باشد بايد گزارش شود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9930

درمان موارد پيچيد (پس از عمل) -شرايط غيرمعمول،
همراه با گزارش

برای مثال ،درمان درای ساکت پس از کشيدن يا برداشتن سکسترهای استخوانی.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9931

تميز کردن و وارسی يک اپالينس متحرک

اين پروسه شامل ادجاست وسيله مذکور نمیشود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9940

محافظ آکلوزال )occlusal guard( ،همراه با گزارش اپالينس متحرک که برای کاهش اثرات دندان قروچه و ساير فاكتورهاي اكلوزالي بکار میرود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9941

ساخت محافظ دهان ورزشکاران

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9942

تعمير و /يا ری الين محافظ اکلوزال

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9950

تنظيم روابط اكلوزال کيسهاي مانت شده

شامل فيس بو ،ترسيم ركوردهاي اينتراكلوزالي ،وکس آپ تشخيصی ،و البته موارد ديگر ،میشود؛ برای كستهای تشخيصی
 D0470را ببینید.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9951

تنظيم روابط اکلوزال -محدود

ممکن است اين پروسه را تحت عناوين تعادل اکلوزالی و شکل دادن مجدد سطوح اكلوزالي دندانها به منظور هماهنگسازی كانتكت
بين دندانهای فک باال و پايين بشناسيد .در حال حاضر اين پروسه شامل استفاده از ديسك  /دنتوپالستي  /اناملوپالستي میشود و
غالبا ً" ،به ازاء هر جلسه" گزارش میشود .توجه كنيد از آنجا كه پس از درمانهای مستقيم يا غيرمستقيم ترميمی و يا پروتزهای
ثابت /متحرک ،به طور معمول تنظيم بايت صورت ميگيرد ،اين كد نبايد گزارش شود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

واژگان رایج خدمات دندانپزشکی ایران

كتاب واژگان رايج دندانپزشكي ايران ،توسط يک تیم تخصصي شامل آقايان دكتر كاوه سیدان (سرپرست تیم) ،دكتر علي محرابي ،دكتر علیرضا اولیايي منش و ساير همكاران زير نظر آقايان دكتر محمد آقاجاني معاون درمان
وزارت و دكتر باقر الريجاني معاون آموزشي وزارت در دفتر ارزيابي فناوری ،تدوين استاندارد و تعرفه سالمت تدوين شده است و توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بهعنوان كتاب مرجع واژگان ملي برای گزارش
خدمات دندانپزشكي در سطح كشور ابالغ گرديده است .كتاب فوق حاوی كد درمانهای دندانپزشكي و نامگذاری آنها بههمراه ساير اطالعات مرتبط برای استفاده دندانپزشكان و كاركنان مراكز درماني ميباشد .الزم به ذكر
است كتاب يادشده دربردارنده ارزش نسبي خدمات دندانپزشكي نميباشد ،لیكن هرگونه تصمیم برای تعیین ارزش نسبي و تعرفهگذاری خدمات دندانپزشكي نیز بايد با استفاده از اين واژگان گرفته شود.
شرح خدمت

دسته خدمت

عنوان خدمت

کد

D9952

تنظيم روابط اکلوزال -کامل

ممکن است تنظيم اکلوزال به چند جلسه درماني نياز داشته باشد .از سوي ديگر در بعضي موارد ،استفاده از آرام بخش براي ريلكس
كردن عضالت الزم ميباشد از كستهاي مانت شده روي آرتيكوالتور براي آناليز ناهماهنگيهاي اكلوزالي استفاده ميشود .اين
پروسه درماني برای تامين روابط فانكشنال و کارايی جويدن همراه با درمانهای ترميمی ،ارتودنسی ،جراحیهای ارتودنسی ،يا
تروماهاي وارده به فک (در صورت نياز) در نظر گرفته میشود .تنظيمات اکلوزالي سبب افزايش پتانسيل التيام بافتهای آسيب ديده
بر اثر ضايعات و تروماهاي اكلوزالي ميشود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9970

ميکروابريژن مينا

در اين روش ،نقص سطحی مينای بد رنگ شده که به علت اختالل در مينراليزاسيون يا دكلسيفيكان اليه سطحی مينا بوجود آمده،
برداشته ميشود .گزارش را به ازاي هر جلسه درماني ارائه کنيد.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9971

ادونتوپالستي  1تا  2دندان؛ شامل برداشتن enamel
projections

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9972

سفيد کردن خارجی -به ازاء هرقوس دندانی -در مطب
انجام میشود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9973

سفيد کردن خارجی -به ازاء هر دندان

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9974

سفيد کردن داخلی -به ازاء هر دندان

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9975

سفيد کردن خارجی برای انجام درمان در خانه ،به
ازاء هر قوس دندانی؛ شامل مواد الزم و ساخت
تریهای مخصوص برای هر بيمارمی شود.

خدمات درمانی تکميلی /خدمات متفرقه

D9985

ماليات بر فروش کاال

خدمات تکميلی /پروسه های غيردرمانی

D9986

عدم حضور بيمار در وقت قبلی دنداپزشکی

خدمات تکميلی /پروسه های غيردرمانی

D9987

کنسل شدن وقت قبلی دندانپزشکی

خدمات تکميلی /پروسه های غيردرمانی

D9999

پروسه درماني تكميلي مشخص نشده در اين سيستم
كدبندي ،همراه با گزارش

برای درمانی بکار ببريد که به نحو مناسبی با يک کد توصيف نشده است .روند درمان را شرح دهيد.

خدمات تکميلی /پروسه های غيردرمانی

