
 

 

 هزینه ایمپلنت دندان

 1401مهر  19تاریخ 

کند، متفاوت است. این تغییر قیمت در هر مرکزی که مبادرت به انجام این کار می هزینه ایمپلنت دندان

ایمپلنت به عوامل متعددی بستگی دارد که از عمده دالیل آن می توان به پزشک متخصص و متریال استفاده 

ز و روکش ها، کلیه مراحل کاشتن ایمپلنت، پروتشده، اشاره کرد. بعضی از دندانپزشکان به جهت کاهش هزینه

به دو متخصص فک و  ایمپلنت دندان دهند به خاطر اینکه کارکردن را خودشان در مرکز مربوطه انجام می

در مرکز ایمپلنتیا  صورت و متخصص پروتز دارد انجامش توسط یک نفر ممکن است کیفیت الزم را نداشته باشد.

کار جراحی توسط متخصص فک و صورت و کار پروتز توسط متخصص پروتز در مرکز ایمپلنتیا واقع در تهران ، 

 .شمال تهران ، ولنجک انجام می شود، این امر باعث می شود که کار بیمار به صورت تخصصی انجام گیرد

 

شود که انجام مراحل درمانی بیمار راحت تر شده و همچنین از نگرانی و استرس فرد نیز انجام این کار سبب می

 .دهدیت و تخصصی در زمینه ایمپلنت ارائه میخدمات با کیف تیاکلینیک دندانپزشکی ایمپلن. کاسته شود
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 تخمین هزینه ایمپلنت دندان در تهران

ای با بیمار ضروری است. در این ، جلسات مشاوره قیمت ایمپلنت فوری در شمال تهران برای تخمین مقدار

و سالیق خود مورد تواند با توجه به هزینه گردد فرد بیمار میجلسه هزینه ایمپلنت دندان و انواع آن مشخص می

موادی است که دندانپزشک برای این کار  قیمت ایمپلنت دندان الزم را انتخاب نماید. یکی از عوامل متغیر بودن

 .کننداستفاده می

کنیم شامل عمل جراحی به منظور کاشت پایه، انجام تاج دندان است. به منظور کاشت هزینه ای که پرداخت می

شود بر قیمت تاثیر گذار است. این فلز غالباً از جنس برای این کار استفاده میپایه، نوع و جنس فلزی که 

 .تیتانیوم است. شما نباید به تنهایی هزینه کاشت دندان را در نظر داشته باشید

 هزینه ایمپلنت دندان جلو

دقت و نحوه قرار  هزینه ایمپلنت دندان جلو فرایندی حساس تر نسبت به سایر دندان ها به منظور ایمپلنت دارد.

گیری ایمپلنت برای دندان های جلویی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بعضی از موارد امکان دارد که در 

ای که دندان کشیده می شود، ایمپلنت جایگذاری گردد. این شرایط زمانی به وجود می آید که شرایط جلسه

که دندان کشیده شد  باشد. در غیر این صورت پس از آن دهان، فک و لثه بیمار در حالت ایده آل قرار داشته

 .هفته زمان نیاز است که فرایند ترمیم صورت پذیرد و پس از آن مبادرت به این کار شود ۸الی  ۴حدود 

و سایر شهرها  قیمت ایمپلنت دندان در تهران باشد،از آنجا که که مواد مورد نیاز به منظور ایمپلنت وارداتی می

وجه به تغییرات قیمت دالر تعیین می گردد. بسیار دقت داشته باشید که فریب مراکز مدعی در مورد نیز با ت

باشد و جنس مواد اولیه آن نیز بسیار ایمپلنت با قیمت های بسیار پایین را نخورید. ایمپلنت عملی تخصصی می

 .حائز اهمیت است

 عوامل تاثیر گذار در هزینه ایمپلنت دندان

 .کنیممی پردازیم و هر مورد را جداگانه بررسی می هزینه ایمپلنت دندان معرفی عوامل تاثیر گذار در در ادامه به

 کیفیت قطعات مورد استفاده 

کیفیت قطعات مورد استفاده در ایمپلنت از عوامل تاثیرگذار در قیمت آن است. هزینه تولید ایمپلنت برای 

رین مواد مصرفی در ساخت ایمپلنت ها استفاده شده است. استفاده شرکت های معتبر باالتر می باشد زیرا از بهت



 

 

از مواد با کیفیت هم برای پزشک مناسب است و هم بیمار می تواند با خیالی آسوده از آن استفاده نماید. قطعات 

دیگری که همراه ایمپلنت وجود دارند شامل کاور درب ایمپلنت و هلینگ هست که در قیمت ایمپلنت تاثیر 

 .ار استگذ

 نوع برند 

باشند. بعضی از کشورهای سازنده ایمپلنت دقت و کیفیت کشورهای متعددی هستند که سازنده ایمپلنت می

منحصر به فردی در زمینه تولید قطعات ایمپلنت دارند. بعضی از شرکت ها به دلیل سابقه طوالنی در ساخت 

های دیگر هستند به همین منظور نوع ایمپلنت ونیز استفاده از بهترین مواد، دارای قیمتی باالتر از سایر شرکت 

 .برند تاثیر بسزایی بر روی هزینه ایمپلنت دندان می گذارد

 ضمانت 

نوع ضمانتی که شرکت سازنده ارائه می کند برای دندان پزشک و بیمار بسیار اهمیت دارد. بعضی از شرکت های 

و نوع ضمانت، قیمت های متفاوتی را سازنده ضمانت نامه های کتبی ارائه می دهند که بر اساس مدت زمان آن 

 .را ایجاد می کند

 تخصص پزشک 

بسیار مهم است و در تعیین قیمت  بهترین متخصص ایمپلنت دندان انجام کار توسط دندانپزشک عمومی یا

ایمپلنت تاثیر مستقیم دارد. ایمپلنتی که در دو مرحله انجام می شود توسط دندانپزشک متخصص صورت می 

وسط متخصص پذیرد. مرحله اول آن توسط متخصص جراح فک و صورت و یا متخصص لثه، و مرحله دوم ت

 .پروتز به انجام می رسد. این موارد نیز تاثیر بسیاری در قیمت کاشت دندان دارد

 البراتوار 

کیفیت البراتوارهای مختلف نیز ز بر قیمت ایمپلنت تاثیر گذار است. البراتوارهای پیشرفته با رعایت 

 .تواند در تغییر مبلغ ایمپلنت دندان موثر باشداستانداردهای باال می

 ینه های جانبیهز 

اگر در مراحل انجام ایمپلنت نیاز به جراحی های جانبی مانند جراحی سینوس یا بازسازی فک باشد، هزینه های 

مازاد بر ایمپلنت دریافت خواهد شد. همچنین اگر فرد دچار مشکالتی نظیر تحلیل لثه باشد، الزم است که پیوند 
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ش ارتفاع استخوان و همچنین پیوند استخوان انجام شود. کلیه استخوان به منظور افزایش عرض استخوان، افزای

نیز مهم  مراحل نامبرده بر هزینه کاشت دندان تاثیر می گذارد. در این میان برند پودر استخوان مصرف شده

 .است و دندانپزشک متخصص با ارائه فاکتور و استفاده از بهترین مواد بیمار را از هزینه ها مطلع می سازد

 تعداد دندان هایی که باید ایمپلنت شوند. 

طبیعی است هر چه تعداد دندان هایی که باید ایمپلنت شوند، بیشتر باشد، هزینه نیز افزایش خواهد یافت. برای 

مدیریت کردن هزینه، می توانید دندان هایی که جای آنها در دهان شما خالی است را با این تکنیک پر کنید و 

با روش های دیگر تحت درمان قرار دهید. به این ترتیب هم می توانید به زیبایی مورد نظر در سایر دندان ها را 

 .دهان و لبخند خود دست پیدا کنید و هم می توانید هزینه را مدیریت کرده و آن را کاهش دهید

 هزینه های عکسبرداری از استخوان فک 

پایه برای جایگذاری در این تکنیک استفاده شود، با توجه به اینکه قرار است از استخوان فک شما بعنوان 

بنابراین الزم است این استخوان از شرایط الزم از قبیل استحکام و به طور کلی چارچوب خوب برخوردار باشد. به 

این منظور پزشک نخست عکسبرداری از استخوان فک را تجویز می کند تا در صورت مهیا بودن شرایط، فرایند 

ود و در صورت ضعیف بودن و نامناسب بودن شرایط استخوان فک، نخست اقدامات الزم برای ایمپلنت آغاز ش

 .زمینه سازی استخوان فک انجام شود و پس از آن، پروسیجر ایمپلنت آغاز گردد

 هزینه های پیوند استخوان 

م برای نگه داشتن پیوند استخوان زمانی الزم است که استخوان فک از تراکم الزم برخوردار نبوده و توان الز

دندان های ایمپلنت شده را نداشته باشد. در طول مدتی که جای دندان در دهان خالی است، استخوان فک 

تحلیل می رود. همچنین عوامل دیگر از قبیل آسیب های شدید وارد شده مثالً در تصادف، باعث تحلیل رفتن 

از اقدام به ایمپلنت، پیوند استخوان فک را انجام استخوان فک می شود. به این ترتیب، الزم است پزشک، قبل 

 .دهد. همین فرایند، بر روی هزینه ایمپلنت دندان تاثیر می گذارد

 جراحی سینوس لیفت 

زمان که دندان کشیده می شود کف سینوسبه مرور زمان کمی پایین می آید و ممکن است برای قرار داد یک 

 .ایمپلنت با ارتفاع مناسب نیاز باشد کف سینوس باالتر برود



 

 

 

 کشیدن دندان 

کشیدن دندان اغلب سریع و ساده است و در برخی موارد یک ایمپلنت را می توان در همان روز کشیدن دندان 

بر روی فک تعبیه نمود. البته ، اگر دندان شما به کشیده شدن به شکل حرفه ای نیاز داشته باشد ، ممکن است 

 .ر بگذاردبر روی هزینه کلی فرایند تاثی

 بهداشت عمومی دهان بیمار 

بیمارانی که از عفونت های دهانی رنج می برند در زمان ایمپلنت دندان ، تجربه دشواری تری را خواهند داشت. 

اگر دهان در معرض آسیب دیدگی شدید قرار گرفته باشد یا اگر از قبل دچار عفونت شده باشد ، ممکن است 

 .های رایج شامل بیماری لثه ، عفونت های فک ، آبسه یا کانال ریشه می باشدایمپلنت بیافتد. برخی بیماری 



 

 

جایگذاری ایمپلنت در چنین شرایطی غیر ممکن نمی باشد ، البته بیماران باید بدانند که عفونت های قبلی می 

ویض ایمپلنت تواند در ناموفق بودن نتیجه ایمپلنت دخیل باشند. این امر می تواند خصوصاً در موقعیتی که تع

 .مورد نیاز باشد ، بر روی هزینه کلی درمان و پیچیدگی فرایند اثر بگذارد

 متریال ایمپلنت دندان 

ایمپلنت های دندان معموالً از ریشه تیتانیوم و تاج سرامیک ساخته می شوند. یک پیچ فلزی کوچک این دو 

 .، بخشی از تاج می باشدقطعه را به هم وصل می کند. البته در برخی نمونه ها ، این پیچ 

اغلب علت اصلی استفاده از تیتانیوم این است که استخوان فک به خوبی با این ماده پیوند می خورد. بعالوه این 

فلز با بافت های زنده سازگار می باشد و این بدان معناست که برای بدن هیچ ضرری را به همراه نخواهد داشت. 

 .متریال استاندارد ایمپلنت به شمار می آیند تیتانیوم یا آلیاژهای تیتانیوم ،

برخی اوقات به دلیل حساسیت بیمار به یک آلیاژ فلزی ، این آلیاژ تغییر داده می شود. این امر می تواند بر روی 

هزینه ایمپلنت دندان اثر بگذارد. رایج ترین جایگزین برای تیتانیوم ، ایمپلنت دندان سرامیکی می باشد. 

متریال جایگزین تیتانیوم پر کار برد است که به رنگ بژ بوده و بدون هیچگونه مشکلی در دندان  زیرکونیوم یک

 .های طبیعی شما ، تلفیق می شود

 به چه دلیل هزینه ایمپلنت دندان باال می باشد؟

د اولیه به دلیل هزینه ساختن ایمپلنت دندان و البراتوار ونیز پزشک متخصص مجزا در کنار هزینه هایی چون موا

وارداتی و غیره باعث می شود هزینه ایمپلنت دندان باال برود. نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که 

را بخورید. این ایمپلنت ها از کیفیت پایینی برخوردار هستند و از انواع  ایمپلنت دندان ارزان نباید فریب تبلیغات

در بازار وجود دارد و با نام و لیبل برندهای معروف آمریکایی و اروپایی چینی، هندی و پاکستانی بوده و متاسفانه 

کنند بسیار مهم فروخته می شوند. مراجعه به مراکز دندانپزشکی معتبر که بهترین مواد اولیه را خریداری می

 .است

جه یک بهترین کلینیک دندانپزشکی زیبایی ایمپلنتیا در شمال تهران با کادری متخصص و استفاده از مواد در

خدمات ایمپلنت دیجیتال ، ایمپلنت دیجیتال یک روزه، انواع لمینت و غیره را انجام می دهد. برای مشاوره 

 .تخصصی و رایگان با ما در تماس باشید

 در تهران 1401و  1400هزینه ایمپلنت دندان در سال 



 

 

در تهران به  1401اشت دندان در سال در ولنجک و هزینه ک 1400باید بگوییم هزینه ایمپلنت دندان در سال 

 .دلیل تورم و تغییر قیمت تجهیزات مربوط به کاشت دندان متفاوت می باشد

در بخش های باالتر به صورت جامع و کامل به تمامی عواملی که بر روی قیمت تاثیر می گذارد پرداخته ایم، اما 

دانپزشکی ایمپلنتیا تماس بگیرید یا به صورت برای اطالع دقیق از هزینه ها شما می توانید با کلینیک دن

 .حضوری مراجعه کنید

 قیمت ایمپلنت فوری در شمال تهران

 

ایمپلنت فوری ، پر طرفدار ترین شیوه کاشت دندان می باشد که در میان بسیاری افراد با عنوان ایمپلنت یک 

در مقایسه با ایمپلنت سنتی گران تر است. علت تفاوت قیمت بین این  ایمپلنت دندان فوری .روزه ، شهرت دارد

دو فرایند در این است که در ایمپلنت سنتی ، بعد از قرار دادن فیکسچر ، مدتی زمان باید سپری شود که ناحیه 

د. در طول این مدت ، جای دندان ، تا زمان یاب بهبود ، است شده داده قرار آن در فیکسچر یا پایه که ای از لثه 

قرار گرفتن روکش بر روی آن ، همچنان خالی می ماند. اما در ایمپلنت فوری دندان ، بالفاصله بعد از کشیدن 

دندان طبیعی که کارایی خود را از دست داده است ، پایه یا فیکسچر در لثه جایگذاری می شود و پس از آن 

ار می گیرد. پس از سپری شدن دوره بهبود ناحیه ای از لثه که پایه در آن قرار داده روکش بر روی فیکسچر قر

https://implantya.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/
https://implantya.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c/


 

 

شده است ، روکش اصلی یا دائمی ، بر روی آن مستقر شده و جایگزین روکش موقتی می شود. در کلینیک 

ایمپلنت دندانپزشکی ایمپلنتیا واقع در منطقه ولنجک ) شمال تهران ( پس از معاینه و بررسی دقیق هزینه 

 .دندان فوری به شما عزیزان گفته خواهد شد و شما می توانید از این خدمات بهره مند شوید

 آیا هزینه کردن برای ایمپلنت دندان ارزش دارد؟

ایملنت ، فرایندی مبتنی بر ترکیب علم و هنر است. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در حوزه دندانپزشکی ، 

امروزه به جایگاهی دست پیدا کرده ایم که می توانیم دندان های از دست رفته را که نقش به سزایی در کیفیت 

داشتن پایه های تیتانیومی ، نقش یک دندان واقعی چهره دارند ، بازیابی کنیم. این دندان های ایمپلنت شده ، با 

را برای ما ایفا می کنند. دندان ایمپلنت شده ، با داشتن مزیت ثابت و دائمی بودن و ارائه خدمات عملکردی و 

شکل ظاهری درست مثل دندان طبیعی ، در نظر سنجی ها ، باالترین رتبه جذب طرفداران را به خود اختصاص 

اری دراز مدت ایمپلنت ، آن را به یک فرایند مقرون به صرفه تبدیل می کند و نهایتاً ما را به داده است. ماندگ

 .این نتیجه می رساند که اعتراف کنیم ، حقیقتاً ارزشش را دارد که اینقدر هزینه کاشت دندان کنیم

 قیمت انواع ایمپلنت دندان

متغیر می باشد. برخی شرکت ها برندهایی را  قیمت ایمپلنت ها بر اساس شرکت ها و کشور های سازنده آن

 .تولید می کنند که دارای کیفیت برتری بوده و در نتیجه قیمت آنها نیز بیشتر است

برای برخی شرکت های تولید کننده ، کیفیت ، تبلیغات است و به همین دلیل ارائه محصولی با کیفیت را در 

ز منافع مالی را الویت داده و با پایین آوردن قیمت ، از کیفیت الویت کار خود قرار می دهند. برخی شرکت ها نی

 .محصول می کاهند

توصیه همیشگی در خصوص هزینه کردن برای هر محصولی از جمله هزینه ایمپلنت دندان این است که کیفیت 

 .را قربانی هزینه نکنید

متغیری از قیمت می باشد. برای مثال  همچنین در کنار کیفیت و برند ایمپلنت ، نوع ایمپلنت نیز دارای دامنه

انواع ایمپلنت های فوری ، دیجیتال و مینی ایمپلنت ها که در فرایند های درمانی مختلف استفاده می شوند ، 

دارای قیمت های متفاوتی می باشند. در برخی از آنها از تکنولوژی هایی استفاده می شود که تخصصی تر بوده و 

 .ه کاشت دندان تاثیر می گذاردهمین امر ، بر روی هزین

 قیمت گران ترین نوع ایمپلنت



 

 

زمانی که ایمپلنت به طور کامل در دو فک باال و پایین انجام شود و در کنار آن ، ایمپلنت فوری نیز در دوره 

 .سپری شدن پروسه بهبود بعد از کاشت فیکسچر ، استفاده شود ، گران ترین نوع ایمپلنت را شکل خواهد داد

 هزینه ایمپلنت دندان در شمال تهران زیاد است؟ آیا

بدون شک ، این تکنیک، یک راهکار موثر و مفید در جایگزین کردن یک یا تعداد بیشتر دندان های از دست 

رفته می باشد. منطقی است بگوییم افرادی که این روش را انتخاب می کنند ، در واقع بهترین روش را برگزیده 

اگر به دنبال ایمپلنت با کیفیت تر نیز باشند ، کار عاقالنه تری را انجام داده اند. در نگاه اول ،  اند و مهم تر از آن

هزینه ایمپلنت دندان در ولنجک و شمال تهران ، زیاد به نظر می رسد، اما بهتر است بدانید هزینه این روش 

 .درمانی در شمال تهران و ولنجک همانند سایر مناطق می باشد

مپلنت شاید زیاد باشد ولی بهتر است به آن به عنوان یک سرمایه گذاری دراز مدت نگاه کنیم ، می قیمت ای

بینیم که ارزش این سرمایه گذاری در حفظ سالمت دهان و دندان ما ، و مهم تر از آن اعتماد به نفس و حس 

تر از هزینه صرف شده برای رضایت مندی که از ظاهر خود به دست آورده ایم ، ارزشی چه بسا چند برابر بیش

 .ایمپلنت را خواهد داشت

با در نظر گرفتن این فاکتورها ، متوجه می شویم که هزینه کاشت دندان در تهران ، ولنجک ، شمال تهران ، از 

 .یک نگاه منطقی ، باال نیست

 آیا شرکت های بیمه ، هزینه ایمپلنت دندان را تحت پوشش قرار می دهند؟

ندان که اکثراً فرایند های زیبایی محسوب می شوند ، اغلب تحت پوشش شرکت های بیمه قرار هزینه ایمپلنت د

نمی گیرند. البته ، امروزه برخی شرکت های بیمه ، برخی خدمات مربوط به کاشت دندان را تحت پوشش قرار 

ختلف مرتبط با می دهند. در جلسه مشاوره که جلسه ای ارزشمند برای کسب اطالعات در خصوص زمینه های م

کاشت دندان محسوب می شود ، می توانید از دندانپزشک خود ، در خصوص امکان استفاده از خدمات بیمه برای 

 .پوشش دادن هزینه های درمان این روش یا سایر شرایط پرداخت هزینه درمان ، کسب اطالعات کنید

 چگونه هزینه ایمپلنت دندان در تهران را کاهش دهیم؟

این تکنیک بدون شک مهم ترین پیشرفت در حوزه دندانپزشکی در طول دو دهه اخیر بوده است. این 

ای جایگزین کردن دندان از دست رفته مورد استفاده قرار می گیرند ، ساختارهای ساخته شده از تیتانیوم ، که بر

گاهی در زمان اقدام به اجرا ، به دلیل باال بودن هزینه ایمپلنت دندان ، باعث می شود که بیمار در خصوص 



 

 

ای انتخاب آن علیرغم آگاهی از بهترین گزینه بودن ، دچار تردید شود. الزم به ذکر است که می توان با اجر

 .برخی راهکارها ، با هزینه کمتر ، صاحب دندان شد

 .به خودتان آموزش دهید -1

 را خود اطالعات و کنید اطالعات کسب ، هستند الزامی ،  درباره تمام مراحل و اقداماتی که برای این پروسیجر

ودتان و نیز مراحلی که باید خ برای فرایند اجرای نحوه خصوص در ، دندانپزشک از. ببرید باال ، فرایند این درباره

برای دستیابی به نتیجه نهایی سپری شود ، سوال کنید. همچنین سعی کنید در خصوص علت لزوم اجرای هر 

 .مرحله نیز کسب اطالعات کنید

داشتن درک کامل از فرایند ، همیشه به شما این امکان را می دهد تا سواالت بهتری مطرح کرده و همین امر در 

 .ه بهترین قیمت ایمپلنت ، موثر واقع می شوددستیابی ب

 .گزینه ثانویه را در نظر بگیرید -2

از دندانپزشک خود بپرسید که آیا مراجعه به یک متخصص ، الزامی است یا خیر. بسیاری از دندانپزشکان عمومی 

بوده و فرایند را هستند که واقعاً در زمینه اجرای حرفه ای پروسیجر های ایمپلنت ، صاحب مهارت و تجربه 

 .بدون هیچ عیب و نقصی اجرا می کنند

مطلب دیگر اینکه بهتر است پروسیجر کاشت پایه و روکش ایمپلنت خود را در کلینیک انجام دهید. دندانپزشکی 

 .که مرحله کاشت پایه دندان شما را انجام داده است به خوبی به ویژگی های آن واقف است

 .یددر کاشت دندان درنگ نکن -3

وقتی یک یا چند دندان خود را از دست می دهید ، سعی کنید بدون وقفه انداختن ، به کاشت اقدام کنید. وقتی 

زمان زیادی بین از دست رفتن دندان طبیعی و اقدام به کاشت دندان سپری شود ، ممکن است استخوان ، تراکم 

بل از این تکنیک ، گرافت استخوان ، گرافت خود را از دست بدهد و در این شرایط ، متخصص ناچار شود که ق

سینوس یا روندهای مربوط به تقویت بافت لثه را انجام دهد. همین فرایند ها هزینه قابل مالحظه ای را به هزینه 

 .ایمپلنت دندان ، اضافه می کند

 .از طرح ها و شرایط پرداخت ویژه ارائه شده توسط کلینیک ، استفاده کنید -4



 

 

یک ها برای پرداخت هزینه کاشت دندان ، شرایطی را طراحی می کنند تا بیمار بتواند با شرایط اغلب ، کلین

بهترین از عهده پرداخت هزینه بر آید. در جلسه مشاوره با متخصص ، در خصوص شرایط پرداخت هزینه کسب 

 .اطالعات کرده و متناسب با آن ، برنامه ریزی کنید

 

 ایمپلنت ارزان در ایران

ای، ایرانی یا چینی استفاده نمود. در بعضی از موارد از برای ارزان تر شدن ایمپلنت می توان از پایه ایمپلنت کره

گردد. اگر کاشت ایمپلنت قطعات و اجناس آمریکایی و اروپایی درجه دو نیز برای کاهش قیمت استفاده می

کرده است، انجام پذیرد می توان شاهد  توسط دندان پزشکی عمومی که دوره های ایمپلنتولوژی را سپری

دستمزدی کمتر و در نتیجه ایمپلنت ارزان تری باشیم اما این مورد توسط کلینیک ایمپلنتیا توصیه نمی شود 

 .چرا که نتیجه فوق العاده از این فرآیند تنها پس از انجام توسط متخصص حرفه ای حاصل می شود

برابر  ۳الی  ۲تواند ت داشته و بسته به نوع البراتوار سازنده آن میقیمت تاج دندان مصنوعی نیز بسیار اهمی

 .تر باشدقیمت انواع معمولی

 محصوالتی هاایمپلنت خورد. در واقع این گونه ازدر این ایام تبلیغات بسیاری در مورد ایمپلنت ارزان به گوش می

تکنولوژی به کار رفته در آنها ضعیف بوده . شوندمی ساخته پاکستان و هند چین، درکشور که هستند کیفیتبی

 .و احتمال شکست عملیات کاشت ایمپلنت و عوارض بعدی در آنها زیاد است

ایمپلنت های ارزان اروپایی و آمریکایی که درجه دو هستند تقریباً از قیمت و کیفیت مناسبی برخوردار هستند. 

از آنچه که در بازار مرسوم است به شما پیشنهاد داد،  اگر مشاهده کردید که کلینیکی قیمت های بسیار پایین تر

آید. در کلینیک زیبایی به اصالت و کیفیت ایمپلنت شک نمایید و این یک زنگ خطر برای شما به حساب می

 .شودایمپلنتیا از محصوالتی استاندارد و تأیید شده برای شما عزیزان استفاده می

 روش های ارزان تر شدن ایمپلنت دندان



 

 

ترسیم طرح درمان یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که می تواند هزینه ایمپلنت دندان شما را تحت تاثیر قرار 

دهد. سپردن فرایند به دست یک کلینیک بهره مند از متخصصین دندانپزشکی باتجربه و ماهر ، که عالوه بر ارائه 

قرار می دهند ، می تواند نقش به سزایی در مدیریت یک نتیجه درمان با کیفیت ، منافع بیمار را در الویت امر 

کردن هزینه درمان داشته باشد. پس جلسه مشاوره با مشاورین متخصص کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا ، یک 

 .قدم بسیار مهم محسوب می شود

 گران ترین کاشت دندان

می توان نتیجه گیری کرد که هر چه هزینه کاشت دندان بر اساس هر واحد کاشته شده انجام می شود. بنابراین 

 .تعداد واحد های کاشته شده ، بیشتر باشد ، هزینه کاشت دندان نیز افزایش پیدا خواهد کرد

زمانی که فرد بخش عمده ای از دندان های خود در فک باال و پایین را از دست داده باشد و بخواهد کاشت 

این کاشت دندان ، گران ترین کاشت دندان محسوب خواهد دندان را به طور کامل انجام دهد ، می توان گفت 

 .شد

 آیا کاشت دندان با ایمپلنت، ارزش هزینه کردن دارد؟

قبل از روی عرصه آمدن فرایند کاشت دندان ، راه حل های دیگری برای پر کردن جای خالی دندان های از 

یین شده برای دندان طبیعی ، فرد را با دست رفته وجود داشت که به دلیل فاصله آنها با سطح استاندارد تع

مشکالت و چالش هایی روبرو می کرد. نگرانی از طبیعی به نظر نرسیدن دندان مصنوعی ، جابجا شدن آن در 

زمان صحبت کردن یا غذا خوردن ، بدشکل بودن آن در زمان خندیدن و بسیاری مشکالت دیگر ، مواردی بود 

 .که فرد با آن روبرو می شد

انه ، این پروسه ، نتیجه ای را به دست می دهد که از استاندارهای دقیقاً مشابه با دندان طبیعی از نظر خوشبخت

عملکرد و شکل ظاهری برخوردار می باشد. کاشتن دندان به علت داشتن پایه ، که نقش ریشه دندان را ایفا می 

یعی عمل می کند. شکل ظاهری دندان کند ، دندان ثابتی را به دست می دهد که دقیقاً شبیه به دندان طب

 .کاشته شده نیز به گونه ای است که اصالً نمی توان متوجه مصنوعی بودن آن شد

نتیجه می رسیم که کاشت دندان نه تنها ارزش این هزینه  پس از این پروسه و تجربه کردن مزایای آن ، به این

 .می آید را داشته بلکه در دراز مدت ، مقرون به صرفه نیز به شمار

 عوامل مؤثر در قیمت ایمپلنت ارزان و ایمپلنت گران



 

 

 :عواملی مانند

  برند ایمپلنت یا شرکت سازنده ایمپلنت. 

  قیمت پایه مورد استفاده در ایمپلنت بر اساس نوع مورد استفاده. 

  دستمزد پزشک جراح. 

  کیفیت ایمپلنت مورد استفاده. 

  اتمنت و تاج مصنوعی دندانکیفیت اجزای جانبی مانند هیلینگ کپ، آب. 

 .ها نقشی تعیین کننده دارنددر ارزان بودن یا گران بودن ایمپلنت

گیرد. البته برندهای ای بیشتر مورد استفاده قرار میدر کشور ما بر اساس شرکت و کشور سازنده انواع کره

د. انواع ایمپلنت با کیفیت و گران قیمت های باالیی برخوردارنگیرد. که از قیمتاروپایی نیز مورد استفاده قرار می

 .محصول کشورهای آلمان، سوئیس و فرانسه هستند

 با  های معتبر مانند آمریکا هستند. وای تحت لیسانس کمپانیالبته انواع ارزان قیمت ایمپلنت مانند انواع کره

 .دارند نیز خوبی کیفیت هستند ترارزان که این

هایی به این دارد که تنها ایمپلنت انجام شود یا اینکه قبل از انجام آن جراحیدستمزد پزشک جراح نیز بستگی 

 هایهزینه اولیه، مواد هزینه بر عالوه تواندمی عوامل این مانند لیفت سینوس و یا پیوند استخوان نیز انجام گردد.

 .کند متحمل فرد به نیز را دیگری جانبی

 .های انجام ایمپلنت را افزایش دهدتواند هزینهاستفاده از ایمپلنت دیجیتال نیز می

. دارد بستگی ایمپلنت ساخت تکنولوژی نوع به زیادی مقدار  شود تاآنچه که باعث کیفیت ایمپلنت دندان می

پلنت تأثیر داشته ایم قیمت کاهش یا افزایش در تواندمی است گرفته جا فیکسچر یا پایه روی که هاییپوشش

 .باشد

 



 

 

 قیمت ایمپلنت کامل

گاهی اوقات برخی افراد در اثر تجربه کردن یک حادثه ناگوار یا مشکالت دیگر ، بخش عمده ای از دندان های 

خود را از دست می دهند و در چنین شرایطی استفاده از فرایندهایی از قبیل ایمپلنت کامل دندان ها مورد نیاز 

 .می نماید می باشد که هزینه فرایند ایمپلنت را با سایر شرایط ، متفاوت

در این افراد بعد از گرفتن عکس های مورد نیاز ، متناسب با شرایط ، طرح درمان برای خلق بهترین نتیجه ، 

ترسیم می شود. مزیت ایمپلنت دندان درمقایسه با سایر روش ها برای جبران دندان های از دست رفته ، 

دندانپزشک ، بعد از کسب اطالعات الزم در خصوص  ماندگاری دراز مدت آنها می باشد. بیمار در جلسه مشاوره با

 .مزایای فرایند درمان ، اطالعات مورد نیاز درباره هزینه را نیز دریافت می نماید

 هزینه دندان مصنوعی با پایه ایمپلنت چقدر است؟

ده اند و جای برخی از بیماران ، متاسفانه بنا به دالیل مختلف ، بخش عمده ای از دندان های خود را از دست دا

 ، غذا شدن جویده کیفیت نظر از هم و ظاهری زیبایی نظر از هم ، آنها دهان در ها دندان از بسیاری  خالی تعداد

 نیز مصنوعی های دندان. است کرده روبرو هایی چالش با را آنها و آورده بوجود برایشان را ای عدیده مشکالت

زه نبودن برای دهان یا احتمال خارج شدن از دهان را به همراه اندا ، بدشکلی قبیل از خود به مربوط مشکالت

داشته و در نتیجه نمی تواند یک گزینه مطلوب تلقی شود. در این میان دندان مصنوعی با پایه ایمپلنت ، یکی از 

راهکارهای پیشنهادی متخصصین کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا می باشد. هر چند ایمپلنت کامل از نظر 

و مقاومت در شرایط مطلوب تری در مقایسه با دندان مصنوعی با پایه ایمپلنت برخوردار است ولی اگر  کیفیت

مقرون به صرفه بودن هزینه درمان ، گزینه ای است که برای شما بسیار حائز اهمیت است می توانید از فرایند 

 .دندان مصنوعی با پایه ایمپلنت یا اوردنچر بهره مند شوید

رایند درمان بر حسب تعداد پایه های کار گذاشته شده در استخوان فک و برند مورد استفاده ، در قیمت این ف

دامنه متغیری قرار دارد. متخصصین دندانپزشکی ایمپلنتیا می توانند با ارائه یک مشاوره دقیق ، شما را در 

 .راهی نماینددستیابی به یک انتخاب درست ، متناسب با نیازها و شرایط اقتصادی تان ، هم

 ایمپلنت اقساطی

ایمپلنت دندان فرایندی است که با مشاهده نتایج تحسین برانگیز آن در سایر بیمارانی که از مزایای این دستاورد 

ارزشمند بهره مند شده اند ، این انگیزه را در ما نیز ایجاد می کند که با استفاده از این پروسیجر شگفت انگیز ، 

ارتقا داده و از لبخندی زیبا بهره مند شویم. ولی گاهی هزینه این پروسیجر ، به یک دغدغه کیفیت چهره خود را 



 

 

برای ما تبدیل می شود به طوریکه فکر می کنند نمی توانیم از عهده هزینه های آن بر آییم و همین امر می 

ت دندان زیاد است ولی در این تواند عاملی برای صرفنظر از انجام آن شود. از نظر برخی بیماران ، هزینه ایمپلن

میان ، کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا ، مفتخر است که عالوه بر ارائه خدماتی کم نظیر و مطابق با به روز ترین و 

پیشرفته ترین استانداردهای دنیا و ثبت نتایج رضایت بخش بی شمار در کارنامه خدمات خود ، درک دغدغه 

یند درمان را به لیست افتخارات خود افزوده و با مشاوره های مفید به بیماران بیماران در خصوص هزینه این فرا

از سوی پرسنل مجرب و دلسوز این مرکز درمان ، بهترین راهکار را برای مدیریت هزینه ها و فراهم آوردن 

 .ه دهدشرایطی برای بی بهره نماندن بیماران داوطلب این فرایند زیبایی از مزایای این پروسیجر ، ارائ

در صورتی که قصد دارید با استفاده از ایمپلنت دندان ، دندان های از دست رفته خود را باز یابی کرده و صاحب 

لبخندی زیبا شوید می توانید با شرکت در جلسه مشاوره اختصاصی با متخصصین کلینیک دندانپزشکی ایمپلنتیا 

 .ط بهره مند شوید، از این فرایند درمان ، با مقرون به صرفه ترین شرای


