
Mga Pustiso/Parsiyal
t	Kumpletong pustiso – sinasaklawan, kailangan ang 

naunang pahintulot
t	Parsiyal na pustiso, resin based (acrylic) –sinasaklawan, 

kailangan ang naunang pahintulot
t	Rebase at reline ng mga pustiso – 1 sa 3 taong yugto, 

hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos mailagay ang 
orihinal na mga pustiso

t	Pagpapalit ng mga parsiyal – maaaring saklawan 
kung ang umiiral na pustiso ay hindi bababa sa 3 
taong gulang

Oral na Operasyon
t	Simpleng pagbunot, pagbunot sa pamamagitan ng 

operasyon, mga biopsy, intraoral at extraoral incise, at drain
t	Sinasaklawan ang nitrous oxide sedation.

Mga serbisyong hindi sinasaklawan
t	Bridges
t	Implants
t	Crowns

Kasaklawan sa Ngipin ng Nasa Hustong Gulang
Ang flyer na ito ay nagbibigay ng buod sa mga serbisyo sa ngipin para sa mga  
nasa hustong gulang na 21 at higit pa na sinasaklawan ng  
Washington Apple Health (Medicaid).

Sinasaklawang mga serbisyo
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Diyagnostikong Mga Pamamaraan

Mga Eksaminasyon
t	Paunang, komprehensibong eksam – isang 

beses bawat kliyente, bawat privider o klinika
t	Pana-panahong eksam – 1 sa bawat 6 na buwan
t	Limitadong eksam – kung kinakailangan

Mga x-ray
t	Kumpletong mga serye (FMX) – 1 sa bawat 3 taon
t	4 bitewings – bawat 12 buwan
t	Panorex – bawat 3 taon (Ang panorex ay 

isang dalawang-dimensional dental x-ray na 
nagpapakita ng kapwa itaas at ibabang mga 
panga at ngipin sa kaparehong film.)

t	Periapical – kung kailangan (ang isang 
posibleng pagnanana ay isang karaniwang 
pangangailangan)

Mga Pampaiwas na Serbisyo
t	Prophylaxis (paglilinis) – 1 beses bawat 12 buwan
t	Paglalagay ng fluoride (varnish) 
	  21 at higit pa – 1 bawat 12 buwan
	 		Mga residente ng alternatibong pasilidad na 

tirahan – 3 bawat 12 buwan

Basic Restorative (pasta)
t	Mga composite o amalgam restoration – isang 

beses bawat ngipin sa loob ng 2 taong yugto

Periodontal (sakit sa gilagid)
t	Scaling at root planing – bawat 2 taon kada 

quadrant
t	Perio maintenance – isang beses bawat 12 buwan

Endodontic (root canal)
t	Anterior (harap) na mga ngipin lamang – itaas 

at ibaba

DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES (DDD)
Para sa mga nasa hustong gulang na may designasyong 
ito, ang lahat ng coverage ay kapareho ng mga 
“Sinsaklawang serbisyo sa taas, kasama ang sumusunod 
na mga karagdagan:
t	Topical fluoride – 3 beses bawat taon
t	Sealants – sinasaklawan para sa posterior na ngipin
t	Crowns – stainless steel lamang, sinasaklawan 

para sa posterior na ngipin na may pansuportang 
dokumentasyon

Ang HCA ang nangangasiwa ng Washington Apple Health (Medicaid)

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong sinsaklawang mga 
dental na benepisyo, tumawag sa: Health Care Authority 1-800-562-3022

Upang maghanap ng provider na tumatanggap ng Washington Apple 
Health, bumisita sa: https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/

Simula sa Mayo 1, 2014, ang oral at iba pang mga paraan ng 
sedation o general anesthesia ay sinasaklawan depende sa 
kaso kapag ang isang kliyente ay may medikal na kondisyon 
kung saan medikal na kailangan ang general anesthesia 
(halimbawa, panginginig, mga ataki, mga kondisyong 
kalusugang nauugnay sa pag-uugali, at kahirapan sa 
paghinga). Kinakailangan ang naunang awtorisasyon.


