
 فلورايد
فلورايد چيست؟  

های مختلفی فلورايد يک ماده طبيعی است که باعث افزايش مقاومت دندانها در برابر پوسيدگی می شود. اين ماده معموَال از راه
غذاهای دريايی در به بدن انسان می رسد. و ، خمير دندان، دهان شويه،ژل فلورايد،وارنيش، قرص،قطره ،....) آب آشاميدنی(

ی وجود دارد. چا،  ميگو،مثل ماهی 
 می باشد، حداکثر فوايد فلورايد تنها زمانی حاصل می گردد که فلورايد ppm 2/1 – 7/0يزان مناسب فلورايد آب آشاميدنی م

يک ميلی PPm:(مورد نياز بدن از راههای مختلف مثل مصرف دهانشويه، آب فلورايددا، خميردندان حاوی فلورايد تامين گردد
 پی پی ام می باشد.ضرورت دارد،مقدار 7/0گرم در يک ليتر). با توجه به ميانگين فلورايد آب آشاميدنی استان که کمتر از 

فلورايد مورد نياز دندانها را از راههای قابل دسترسی تامين کرد که يکی از راههای موجود استفاده از دهان شويه سديم فلورايد 
 سال می باشد. 12 تا 6%در دانش آموزان 2/0

 

نحوه تاثير فلورايد بر روي مقاوم شدن دندانها: 

فلورايدی که وارد بدن می شود از طرق مختلف می تواند اثر بگذارد: 
مصرف فلورايد سبب ورود آن به عاج و مينای دندانهای رويش يافته می شود و سبب استحکام دندان و افزايش مقاومت آن در 

برابر پوسيدگی می گردد. 
فلورايد مصرفی به داخل بزاق ترشح می شود که اگر چه غلظت بزاقی آن کم است غلظت آن در پالک ميکروبی زياده بوده و 

 سبب کاهش توليد اسيد می شود که خود باعث کاهش پوسيدگی دندانی می شود.
مصرف موضعی فلورايد (دهانشويه، خميردندان و ...) باعث ورود آن به ساختمان دندان شده و در محکم شدن ساختمان دندان 

 موثراست.
 درصد می 50 – 60 درصد و در دندانهای دايمی 40 – 50فلورايد باعث کاهش بروز پوسيدگی در دندانهای شيری به ميزان 

شود. 
الزم به ذکر است که افزودن فلورايد به آب آشاميدنی جامعه در صورت امکان پذير بودن می تواند موثرترين روش برای 

پيشگيری از پوسيدگی دندانی باشد. 
روش هاي مختلف استفاده از فلورايد: 

الف) روش های موضعی 
دهانشويه سديم فلورايد 

 خميردندان حاوی فلورايد
ژل و وارنيش فلورايد 

ب) روش های خوراکی ( سيستميک ) 
افزودن فلورايد به آب آشاميدنی  

افزودن فلورايد به نمک، شير و ... 
استفاده از قرص و قطره فلورايد 

 درصد در مدارس: 2/0دهانشويه سديم فلورايد 

در راستای اجرای برنامه کشوری سالمت دهان و دندان در مدارس ابتدايی در بخش پيشگيری کليه دانش آموزان بصورت رايگان و تحت نظر مجريان 

 درصد استفاده می کنند که مراحل اجرايی آن به طور مختصر توضيح داده می شود: 2/0برنامه از دهانشويه سديم فلورايد 

 سی سی دهانشويه برای مصرف يکسال هر دانش آموز کافی است. 250هر بطری  )١

  سی سی (به اندازه درب بطری) از دهانشويه در هر بار مصرف می شود5هفته ای يکبار حدود  )٢

                                           
يگان استفاده می شود که در مدارس به طور رايهدهانشوی سی  س250ی بطر

         
.ی دانش آموز روی بطری نوشته می شودنام و نام خانوادگ

 



 

 هر دانش آموز بايد يک بطری مجزا داشته باشد و نام و نام خانوادگی او بر روی آن درج گردد. )٣

 پس از هربار استفاده از دهانشويه، درب بطری محکم بسته شود )۴

دانش آموزان اول ابتدايی بهتراست مراحل استفاده را چند بار با آب خالی تمرين کنند تا مطمئن شوند دهانشويه را  )۵

 قورت نمی دهند.

 ) دهانشويه در طول سال تحصيلی حتمَا در مدرسه استفاده شود و پس از آموزش الزم به والدين در طول تعطيالت 6

تابستانی به ايشان تحويل گردد      تا دانش  آموز بطور مرتب در منزل با نظارت والدين از دهانشويه استفاده نمايد  

سات اوليا و مربيان جهت آگاهی والدين در رابطه با نقش فلورايد در تقويت دندانها و نحوه استفاده از دهانشويه در جل )   7     

 صحبت شود

 ) محل نگهداری دهانشويه مناسب و به دور از نور شديد و حرارت باشد8

)  برای جذب بهتر و بيشتر فلورايد بهتراست دانش آموزان قبل از استفاده از دهانشويه دندانهای خود را مسواک کنند و تا نيم 9

 ساعت پس از استفاده چيزی نخورند و نياشامند و حتی دهان خود را با آب نشويند

                               
.يه ضروری استمسواک کردن قبل از استفاده از دهانشو

     
.گردديشگيری از قورت دادن دهانشويه می خم کردن سر به سمت جلو باعث پ

 

ترجيحَا روز معينی در هفته جهت استفاده دانش آموزان تعيين گردد و اگر دانش آموزی در آن روز غايب بود حتمَا  )١٠

 روز بعد از دهانشويه استفاده کنند

چگونگي استفاده از دهانشويه سديم فلورايد: 

 سی سی از دهانشويه برای هر دانش آموز در دب بطری بريزيد. 5حدود  )١١

برای پيشگيری از قورت دادن دهانشويه از دانش آموزان بخواهيد که دهانشويه را به داخل دهان بريزند و سرشان را  )١٢

 کمی به طرف جلو خم کنند.

سپس به مدت يک دقيقه دهانشويه را داخل دهان به گونه ای بچرخانيد که تمام سطوح دندانها با آن تماس پيداکرده و  )١٣

 سپس آن را بيرون بريزيد.

                            
. در داخل دهانيقه دق1يه به مدت چرخاندن دهانشو

      
.يزی نخوريد و نياشاميد چيقه دق30يه به مدت پس از مصرف دهانشو

 

الزم است به دانش آموزان يادآوری گردد که پس از مصرف دهانشويه تا مدت نيم ساعت چيزی نخورند و نياشامند.  )١

نكات قابل توجه: 

اگر مقدار کمی از دهانشويه قورت داده شود نگران نشويد چون مقدار فلورايد آن ناچيز است ولی اگر مقدار زيادی از آن قورت 

شود بايد:  داده

مقداری شير يا داروی ضداسيد معده (شيرمنيزيم يا آلومنيوم ام جی اس) که از جذب قلورايد جلوگيری می کند به او داده شود. 

 دانش آموز را به دندانپزشک ارجاع فوری بدهيد



  - دندانهای کودکان را فلورايد تراپی کنيد.1

 - در صورت دادن دهانشويه از مدرسه، به دقت مصرف کنيد.2

  - استفاده از دهانشويه در هر هقته يک روز می باشد.3

  - قبل از استفاده از دهانشويه حتما مسواک بزنيد.4
 مدت استفاده از دهانشويه يک دقيقه می باشد. – 5 

  پس از استفاده به مدت نيم ساعت چيزی نخوريد و نياشاميد– 6
 

 

 

 
 
 

 


