
فلوراید و وارنیش فلوراید 

گروه سالمت دهان و دندان



وارنیش هاي» 
« فلوراید



بدون شك،

استفاده مكرر از فلوراید،

از اهمیتي كلیدي و بسیار مهم 

در كنترل و جلوگیري از پوسیدگي دنداني، 

برخوردار استكودكان و هم در بزرگساالنهم در  . 



: ازمختلف فلورایدتراپي عبارتندیروشها

ن آب منطقه ايکردفلورایده -1
خمیردندانهاي حاوي فلوراید-2
فلوراید موضعي سطحي در مطب دندانپزشك-3
دهانشویه هاي خانگي فلوراید-4
مكملهاي فلوراید در رژیم -5
وارنیش هاي فلوراید-6



ن آب منطقه ايکردفلورایده 

:موثرترین روش براي كاهش پوسیدگي

فلورایده كردن آب آشامیدني

تا )كاهش پوسیدگي دندانهاي شیري راهي مؤثر جهت

تا )و همچنین دندانهاي دائمي( درصد50تا 40حدود 

می ( درصد60تا 50حدود 

(.                                                        25)باشد





%2سدیم فلوراید 

%8استانوس فلوراید

فسفات فلوراید اسیدي شده  (APF) 



استفاده از دهانشويه فلورايددار 
بصورت خانگي تنها براي گروهي
از كودكان توصيه مي شود كه 

ل  كنتررفلكسهاي بلعشان كاماًل قابل
و كودك بتواند بطور قابل باشد

اعتمادي دهانشويه را بعد از قرقره 
.(25،16)به بيرون تف كند



در سالهاي اخير، تعدادي از مطالعات
ضد پوسيدگي زايي مكمل هاي تأثير

اگر . را ثابت نموده اندفلورايد
كودكان از نوشيدن آب محتوي  

غلظت مطلوب فلورايد بهره 
نمي جويند، مكمل ها بايد تجويز 

.شوند







بیش ازوارنیش هاي فلوراید در اروپا 

طراحي شدندسال قبل35

و بصورت گسترده اي مورد استفاده  

(.5)قرار گرفتند



:دورافات
(.فلوراید دارد% 26/2به میزان )است% 5كه حاوي سدیم فلوراید 

:دورافلور
(.فلوراید دارد% 26/2به میزان )است% 5نیز كه حاوي سدیم فلوراید 

:فلور پروتکتور
(.فلوراید دارد%  1/0به میزان )است% 1حاوي دي فلوروسیالن 

:کویتی وارنیش
(.فلورایددارد% 26/2و به میزان ) است% 5حاوي سدیم فلوراید 



محلول كدر رنگ زرد تا قهوه اي كم  

رنگ

%26/2

PPm22600

5%NaF Dura Flour

محلول كدر رنگ زرد تا قهوه اي كم  

رنگ

%26/2

PPm22600

5%NaF Dura phat

محلول كدر رنگ زرد تا قهوه اي كم  

رنگ

%26/2

PPm22600

5%NaF Cavity 

Sheild

محلول شفاف اليه اي شفاف  %1/0-9%

(PPM1000 ) 

دي فلوروسيالن 

1%

Flour 

protector 



تر وارنیش براي درمان  لیاز آنجایي كه كمتر از یك میلي 

مي رود  بكاریش از مدرسه پحرفه اي در كودكان سنین 

بلعیدهمقدار فلورایدي كه پس از پاك شدن سطح دندان 

نگراني بنابراین .میلیگرم است3كمتر از مي شود

بودن آن وجود ندارد و این روش ناکدرخصوص خطر

اغلب براي استفاده در كودكان كم سن بجاي كاربرد ژل  

.فلوراید موضعي سنتي توصیه مي شود



 هاي وارنیش هايیكي از ویژگي

فلوراید این است كه حاوي یك بیس

با محتوي فلوراید هستند كهیا پایه

سدیم  . استحاوي نمكهاي سدیم

بیسیاناقل درموجودفلوراید

مي تواند در اثر مرور زمان رزیني 

.در قسمتي از تیوپ ته نشین شود



در مطالعه انجام شده توسط شن و 

حاويتيوپ هايدرهمكارانش

سديم ذراتدورافات  يکنواختی  

در حاليکه ذرات . فلورايد بيشتر بود

سديم فلورايد  جدا  شده  از   رزين 

در  “ و عمومادورافلور بيشتر بوده

(.33)قسمت طرفی تيوپ رسوب ميکند



محتويطبق بررسي هاي انجام شده

در نمونه های مختلف  فلورايد

گرفته شده از 

يكنواخت استکويتی شيلد  

کويتی شيلد تمام نمونه هاي حاصل از و 

سديم فلورايد را رسوب ثابتي از ذرات

نشان ميدهند





همانطور كه ذكرشد وارنیش هاي فلوراید به طور گسترده 

سال  30بیش از براي اروپا و سایر نقاط جهاندر 

در ایاالت متحده مورد 1994اما تا سال استفاده شده اند

.استفاده قرار نگرفته اند

هرچند وارنیش فلوراید در ابتدا در آمریكا به عنوان  

همچنین درمان حساسیتووارنیش حفره  ماده اي جهت

مورد استفاده قرار گرفت، اما یكي از مهمترین ویژگي هاي  

و  غذاسازمان اخیرًا .ت از پوسیدگي است عنماآن م

داروي امریكا وارنیش فلوراید را به عنوان یك ماده مؤثر  

قرار داده تأئیدموردپوسیدگي ممانعت ازجهت

(.16)است



ازمایش بالیني كنترل شده 1997پترسون و همكارانش در سال 
متعددي را درمورد استفاده از وارنیش هاي فلوراید مرور كرده و 

نتیجه گرفتند كه این مواد به اندازه سایر مواد فلوراید موضعي  
حرفه اي از لحاظ پیشگیري پوسیدگي دندان در كودكان موثر 

.هستنــــد

متاآنالیز آماري از اطالعات مربوط به هلفنشتاین واستاینر
انجام دادند و دریافتند  دورافات    تمام آزمایشهاي بالیني

كاهش كلي پوسیدگي برابر  وارنیش سدیم فلوراید منجر به
به طور كلي . در پوسیدگي  دندانهاي دائمي شده است% 38

در مطالعات % 30مزایاي متوسط مختصري كمتر در حدود 
(.          16)دندانهاي شیري مشاهده شده است



دارايدورافات  و هم دورافلور همانطور كه ذكرشد هم

محتوي یون فلوراید برابر  )هستند % 5سدیم فلوراید 

، بنابراین غلظت فلوراید آنها نسبت به (است% 26/2

سایر محصوالت فلوراید موضعي خیلي بیشتر است و 

از آنها مي توان براي نواحي با ریسك باالي پوسیدگي  

كه قابل  یمثل نواحي دكلسیفیه شده، شیارها و نقاط

سیل كردن نیستند و همچنین اطراف اپالنیس هاي  

ارتودنسي در بیماراني كه بهداشت دهان و دندان آنها  

(.36)ضعیف است، استفاده كرد



2006بررسي هاي كوئینونزو همكارانش نیز در سال 

بیان كننده این مسأله بود كه استفاده از وارنیش  

پوسیدگي هاي  فلوراید مي تواند روش مؤثري در كاهش

.دوران كودكي باشد

بررسي تأثیر  با 2005همكارانش نیز در سال یرا وو

استفاده از وارنیش فلوراید روي اروژن دنداني نشــان  

در مؤثريروش فلوراید از وارنیشدادند استفاده

.كاهش اروژن دنداني است



با انجام مروری کلی روی وارنیش های فلوراید و مقایسه 2004سپا درسال   

به دورافات عنوان كرد در مجموع مطالعات انجام شدهدورافات و فلور پروتکتور 

در ممانعت از پوسیدگي فسفات فلوراید اسیدی شده میزان مساوي و یا بیشتر از

.نقش داشته است

مقاله بیان 302با بررسي متاآنالیز 2004پیترسون و همكارانش نیز در سال 

كردند استفاده از وارنیش فلوراید داراي اثر ممانعتي در كاهش درصد پوسیدگي  

براساس نتایج حاصل از این مطالعات در دندانهاي دائمي بطور قاطع . است

كاهش میزان پوسیدگي براساس مقاالت چاپ شده وجودداشته  %( 30حدود )

شواهد حاصل از متاآنالیز انجام شده نتایج قاطعي در مورد دنتیشن  شیري. است

،(26. ) و دندانهاي بالغین به دست نمي داد



همكارانش بر روي تأثیر  وبررسي هاي مونوپولي 

موضعي توأم باخیمردندانهاي  روشهاي فلوراید 

كاربرد توأم : حاوي فلوراید بیان كرد

فلورایدهاي موضعي مثل دهانشویه، ژل یا 

وارنیش كاهش مناسبي بر درصد پوسیدگي  

نسبت به كاربرد خمیردندان به تنهایي خواهد  

(.24)اشتد



متوجهبرلین از آلمان درای محققین در ناحیه 1996در سال 

در این منطقه بیشتر از سایر پوسیدگي شیوع شدند متوسط 

آموزش شامل ضمن تدوین یك برنامه پیشگیري. مناطق است

بهداشت دهان و كاربرد وارنیش فلوراید در تمام مدارس ابتدایي  

و بررسي وضعیت بهداشت  بار در سال2این منطقه به صورت 

تا  1996سال یكبار از سال2دنداني و ثبت نتایج به صورت هر 

در بین سالهاينشان داده شد كه یك پیشرفت بزرگ2000

برنامه  سال از شروع استفاده از 4زماني كه 2000-1999

پیشگیري مي گذشت در كاهش پوسیدگي دنداني در كودكان  جامع

بنابراین عنوان شد كه استفاده از . ساله اتفاق افتاده است12-6

ساله روش مؤثري در كاهش 6-12وارنیش فلوراید در كودكان 

شیوع پوسیدگي به خصوص در كودكان با ریسك باالي پوسیدگي  

(.9) مي باشد 



با 2004هاوكنيز و همكارانش در سال 
مقايسه قيمت و راحتي بيمار ضمن 
استفاده از ژل فلورايد در مقايسه با 
وارنيش هاي فلورايد بيان نمودند كه 
كاربرد وارنيش فلورايد نه تنها زمان 
كمتري را صرف مي كند بلكه درحين 

استفاده از آن عالئم كمتري از ناراحتي 
به فلورايد ربيمار ديده مي شود واكسپوژ

بطور قابل مالحظه قابل كنترل تر 
نتايج حاصل از اين مطالعه به . مي باشد

استفاده از »خوبي از اين تئوري كه 
وارنيش فلورايد بايد جزئي از برنامه هاي 
پيشگيري از پوسيدگي بويژه در كودكان

(.12)حمايت مي كند « جوانتر باشد



ژانك و همكارانش در سال  
با بررسي غلظت  2003

فلورايد در بزاق بعد از كاربرد  
وارنيش فلورايد و مقايسه آن  
با غلظت فلورايد بزاق بعد از 
كاربرد محلول فلورايد بيان  

وارنيش فلورايد در  : كردند
مقايسه با محلول فلورايد  
زمان بيشتري مي تواند  

غلظت فلورايد بزاقي را باال  
(.42) نگه دارد



2003در سال  براساس مقاله وين تروب
در افراد و جوامع با شيوع باالي 

، درصورتيكه پرسنل كافي پوسيدگي
جهت درمانهاي پيشگيري از پوسيدگي 

كاربرد وارنيش فلورايد به دراختيار باشد 
و فسفات فلوراید اسيدی ترجيح داردژل

ختی ممکن است نسبت به دهان شویه   
( .40)سدیم فلوراید نيز ارجح باشد



غلظت فلورايد در تركيبات فلورايدتراپي موضعي  
تا  فلورایددر محلول های دهان شویه225از

متغير  در وارنيش هاي فلورايد22600
اينكه دندانپزشك از كداميك از روشهاي  .است

فلورايدتراپي موضعي استفاده كند موضوعي  
است كه يكي از مهمترين فاكتورهاي دخيل در 

آن ريسك پوسيدگي زايي بيمار و شرايط  
در كودكان كم  . جسمي و فيزيكي آن است

سن كه احتمال بلع مقاديري از فلورايد ضمن 
استفاده از ژل يا دهانشويه فلورايد وجوددارد، 
به نظر مي رسد استفاده از وارنيش فلورايد  
روش مناسبي جهت درمان فلورايد موضعي  

(.15) آنها باشد 



از مزاياي اصلي  
وارنيش فلورايد  
نسبت به ساير  

درمانهاي فلورايد  
:موضعي عبارتند از



كاربرد آسان آنها بدون استفاده از وسيله خاص تنها با كاربرد گلوله پنبه.1
يا برس كوچك

كمبودن ريسك بلع مقادير غيرمجاز فلورايد.2
.روش بسيار قابل قبول و راحتي براي بيمار است.3
نياز به پروفيالكسي حرفه اي و تميزكردن دندان قبل از كاربرد وجود . 4

ندارد و تنها استفاده از مسواك و خميردندان قبل از كاربرد آن كافي 
.است

به دليل اينكه در مجاورت رطوبت بزاق سخت مي شود نياز به .5
ايزوالسيون شديد وجود ندارد و بيمار بالفاصله بعد از كاربرد وارنيش  

مي تواند از روي صندلي بلند شود و وارنيش در مجاورت بزاق روي  
بنابراين بيمار مي تواند سريع بعد از . سطح دندان سخت خواهد شد

.درمان محل را ترك كند

در افراد غيرهمكار و ناتوان جسمي كاربرد آن بسيار آسان است و نياز .6
.به همكاري بيمار ندارد

روش ايمن، بي خطر و مؤثر در كاهش ريسك پوسيدگي در جمعيتهاي .7
.با ريسك باالي پوسيدگي است 

بعالوه توكسيستي  حادي در مورد كاربرد وارنيش فلورايد گزارش نشده .8
(.12)ت آن نيز اندك استناست و ريسك انتشار عفو





بررسي روي 2005وهمكارانش در سال موبرگ 
هاي زماني مختلفلتأثير وارنيش فلورايد در اينتروا

نحوه كاربرد وارنيش فلورايد در سه  . انجام دادند
گروه مختلف به صورت دوبار در سال در يك گروه، 
سه بار در سال كه هر سه بار در عرض يك هفته  

بصورت  در سالانجام شده بود و هشت بار 
نتايج  . ماهي يكبار در طول ترمهاي مدرسه بود

وارنيش  درماننشان مي دهداين مطالعه
در كودكان  ماه يكبار 6فلورايد مدارس بصورت هر 

ممانعت از  براي سال داراي نتايج عالي 16-13
پوسيدگي هاي پروگزيمال در افراد با ريسك باال يا  

(.                   23)متوسط پوسيدگي است 



در بررسی های کاستيلو   و ميلگروم  
مقايسه دو روش يكبار در سال كاربرد 

بصورت كاربرد آنوارنيش فلورايد يا
سه بار در سال بطوري كه هر سه بار

نشان ،انجام شوددر عرض يك هفته 

در سال ر با3داده كه درصورت كاربرد 
در ( در طول يك هفته)وارنيش فلورايد 

در يكبارمقايسه با كاربرد آن بصورت
سال آزادسازي فلورايد به ميزان بيشتر

و درزمان طوالني تري صورت مي گيرد

(6.)



همكارانش در سال ومطالعه لویيس 

بار در 2-4كاربرد نشان مي دهد2005

%  38سال وارنیش هاي فلوراید به میزان 

پوسیدگي دندانهاي دائمي را كاهش مي دهد

(18.)



2005و همكارانش در سال بررسی های مارینبو 

در مقایسه اینتروالهاي مختلف كاربرد وارنیش فلوراید نشان  

مي دهد، نتایج حاصل از 

كاربرد ماهي یكبار وارنیش فلوراید در طول ترم هاي مدرسه 

بهترین تأثیر را در كاهش میزان پوسیدگي دارد

ماه 6یعني بصورت هر )ولي روش كاربرد دوبار در سال آن 

نیز روش مناسب و مقرون به صرفه اي خواهد بود( یكبار

و نتایج آن بسیار مناسب تر از كاربرد سه بار در سال در 

عرض یك هفته و گروه كنترل كه درمان وارنیش فلوراید  

(.22) نداشته اند گزارش گردید 



و بطور كلي ضمن مقایسه نتایج مقاالت مختلف

بررسیهاي متاآنالیزي

نشان داده شده است كه

كاربرد مجدد

ماه یكبار6تا 4هر 

وارنیش فلوراید

جهت دستیابي 

.به فوائد ضد پوسیدگي آن ضروري است



در افراد با ریسك باالي پوسیدگي 

پیشنهاد مي شود كه وارنیش فلوراید

یكبار  ماه3-6فواصل زماني در 

اده دفعات بیشتر استف. استفاده شود

از آن مربوط به افرادي خواهد بود 

كه داراي ریسك باالتري براي 

.پوسیدگي زایي هستند



بعد از كاربرد وارنیش به والدین و بیمار آموزش 

ساعت از خوردن و 2-4حداقل داده مي شود كه 

بیمارتا عصر یا تا روز باید اجتناب شود و آشامیدن

بعد نباید از مسواك یا نخ دندان استفاده كند تا  

وارنیش به حدامكان فرصت بیشتري جهت تماس با  

باعث  وارنیش هاي فلوراید غالبًا .دندان داشته باشد

تغییررنگ دندان به رنگ زرد مي گردد هرچند این 

تغییر رنگ موقت است و با پاك شدن وارنیش از 

.سطح دندان این تغییررنگ از بین مي رود





به راحتي توسط  چنانچه ذكرشد فلوراید وارنیش 

یكاتورهاي سرپنبه اي یا  ل، اپبرس هاي یكبارمصرف

وارنیش فلوراید را . گلوله پنبه قابل كاربرد است

ولي در  مي توان بعد از پروفیالكسي حرفه اي بكاربرد 

عین حال مي توان وارنیش را بدون تمیزكردن حرفه اي  

باید  دندان.و تنها بعد از مسواك زدن عادي بكاربرد

قبل از كاربرد وارنیش خشك شود كه اینكار را 

.حتي با گازخشك انجام دادمي توان با هواي فشرده یا 



وارنیش فلوراید را مي توان روي تمام سطوح دندان بكاربرد 
و همچنین امكان استفاده از آن بصورت انتخابي روي  

سطوحي كه داراي ریسك باالتري از پوسیدگي هستند نیز  
سیفیه یا دندانهاي  لبه عنوان مثال در نواحي دك. وجوددارد

قدامي باال در بچه ها، یا كودكاني كه به دلیل استفاده از 
شیشه شیر داراي ریسك باالي پوسیدگي هستند استفاده از

.وارنیش هاي فلوراید داراي مزایاي زیادي است



3علت توصيه استفاده از وارنيش هاي فلورايد در گروه سني

سال كه يكي از گروههاي هدف ما در برنامه هاي 6تا 

پيشگيري سالمت دهان و دندان هستند، عالوه بر مزايايي  

كه ذكرشد اين است كه كنترل بهتري ضمن استفاده از اين  

مواد در اين گروه سني وجوددارد و براساس مجموع  

مطالعات ذكرشده استفاده از وارنيش هاي فلورايد در گروه 

همراه با  ( كودكان موجود در مهدكودكها)سال 3-6سني 

برنامه هاي آموزشي پيشگيري از پوسيدگي مهدكودكها در 

ماهه مي تواند نقش بسزايي در 6فواصل زماني حداقل 
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