
   

   
   
    

    

  

Ngày hiệu lực: từ ngày 1 tháng Một đến ngày 1 tháng Mười Hai, 2020 

CHƯƠNG  TRÌNH NHA KHOA CHO  TRẺ EM DÀNH CHO   
CHƯƠNG  TRÌNH BẢO HIỂM  Y  TẾ HMO CỦA KAISER PERMANENTE 

Dịch vụ nha khoa cho trẻ em là một trong những quyền lợi sức khỏe cân thiết được yêu câu cung cấp phù hợp với (các) chương 
trình bao hiểm y tế phân hạng kim loại theo Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Túi Tiền (Affordable Care Act, ACA). Khi nhân viên và người phụ 
thuộc ghi danh tham gia (các) chương trình bao hiểm y tế HMO mà quý vị đã chọn, chúng tôi cũng sẽ ghi danh cho họ tham gia một 
chương trình nha khoa cho trẻ em riêng được Delta Dental of California bao hiểm. Quyền lợi nha khoa cho trẻ em cua hội viên HMO 
được cung cấp qua mạng lưới DeltaCare USA. 

ĐẶC ĐIỂM HỘI VIÊN TRẢ 

TIỀN  KHẤU TRỪ $0 

CHI  PHÍ TỰ TRẢ  (OOP) TỐI  ĐA $350/trẻ 
$700/nhiều trẻ 

THỜI GIAN CHỜ Không có 

THĂM  KHÁM TẠI VĂN  PHÒNG $0 

CHẨN ĐOÁN  VÀ PHÒNG NGỪA 
Định kỳ và toàn diện – đánh giá răng miệng $0 
Chụp X-quang răng cánh cắn $0 
Vệ sinh răng phòng bệnh $0 
Điều trị bằng florua $0 
Dụng cụ ngăn chạy răng $0 
Sửa chất trám $0 

NHA CHU 
Duy trì $30 
Cạo vôi răng và cạo sạch tới gốc chân răng $30 
Phẫu thuật – xương (bao gôm mơ và đóng vạt nướu) $265 

PHỤC HÌNH 
Trám răng - trám amalgam răng sữa hoặc răng vĩnh viễn $25 
Mão răng composite – gốc nhựa, một mặt, phía trước $30 
Mão răng – sứ $300 

NỘI NHA 
Thu thuật lấy tuy trị liệu $40 
Rút tủy - răng cửa $195 
Rút tủy - răng hàm $300 

PHỤC HÌNH RĂNG 
Hàm răng gia toàn phân $300 
Đệm đế cho hàm trên gia – làm tại chô và giới hạn là “Một phân” $60 
Đệm đế cho hàm trên gia – làm tại phòng thí nghiệm và giới hạn là “Một phân” $90 

PHẪU  THUẬT KHUÔN MIỆNG  VÀ HÀM MẶT 
Nhô răng – răng nhú hoặc răng chôi $65 
Phẫu thuật nhô răng nhú $120 

CHỈNH  HÌNH  RĂNG  (CẦN THIẾT VỀ  MẶT Y TẾ) $350* 

Thông tin quan trọng 

•  Để tìm nha sĩ, vui lòng gọi đến Delta Dental theo số 1-800-422-4234.
• Quý vị cân chọn một nha sĩ thuộc Delta Dental cho môi trẻ. Nếu quý vị không chọn nha sĩ, chúng tôi sẽ chỉ định nha sĩ cho quý vị.
• Nga y sau khi nhận được tập thông tin chào mừng, quý vị có thể xếp lịch hẹn khám. Quý vị có thể thay đôi nha sĩ đã chọn trong

mạng lưới bất cứ lúc nào qua điện thoại. Các thay đôi nhận được trước ngày 21 cua tháng sẽ có hiệu lực vào ngày đâu tiên cua
tháng tiếp theo. 

• Nếu quý vị y êu câu chăm sóc chuyên khoa, nha sĩ thuộc Delta Dental sẽ sắp xếp cho quý vị.

* Chỉnh hình răng chỉ bao gôm dịch vụ chỉnh nha cân thiết về mặt y tế. 
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