ΣΟ ΦΘΟΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΓΕΙΑ
Σν Φζόξην είλαη έλα ζηνηρείν αζθαιέο θαη απνηειεζκαηηθό γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία. Απηό έγηλε
μεθάζαξν κεηά από κηα ηεξάζηηα πνζόηεηα από επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη είλαη ε άπνςε όισλ ησλ
δηεζλώλ ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ δεκόζηα πγεία(WΗΟ Παγθόζκηα Οξγάλσζε
Τγείαο, FDA , FDI Παγθόζκηα Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία, θιπ). Εάλ ην Φζόξην πνπ πξνζιακβάλεη ην
άηνκν δελ ππεξβαίλεη ην 1ppmΦζνξίνπ(1 κέξνο ζην εθαηνκκύξην)ζεσξείηαη ζαλ ην πην ζεκαληηθό
πξνιεπηηθό κέηξν γηα δηαηήξεζε ηεο ζηνκαηηθήο δεκόζηαο πγείαο. Τπάξρνπλ πάλσ από 50 ρξόληα έξεπλαο
πνπ ζηαζεξά απνδεηθλύνπλ ηελ αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζηελ πξόιεςε ηεο νδνληηθήο
ηεξεδόλαο. Η ρξήζε ηνπ Φζνξίνπ κείσζε ζεκαληηθά ηελ ηεξεδόλα θαη βειηίσζε ηελ πνηόηεηα δσήο ζε
εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο πνπ ράξε ζε απηό, έρνπλ δόληηα θαη κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ην θαγεηό ηνπο.
Σν Φζόξην είλαη έλα ζηνηρείν πνπ εάλ ελζσκαησζεί ζηελ αλζξώπηλε Αδακαληίλε, ηελ θάλεη ηξείο θνξέο
πην αλζεθηηθή ζηα νμέα πνπ παξάγνληαη από ηα κηθξόβηα. Απηά ηα νμέα είλαη πνπ αθαιαηώλνπλ ηα δόληηα
θαη επηηξέπνπλ ζηα κηθξόβηα( ηελ αηηία ηεο Οδνληηθήο ηεξεδόλαο) λα δηαιύζνπλ όπνην δόληη
πξνζβάιινπλ, ζε δηάζηεκα από κεξηθνύο κήλεο κέρξη ιίγα ρξόληα. Με ηελ ελζσκάησζε ηνπ Φζνξίνπ ζηηο
νδνληόπαζηεο, ζηα ζηνκαηνπιύκαηα αθόκε θαη ζε ηζίριεο, βξέζεθε όηη κεηώζεθε ηξνκεξά ε ηεξεδόλα.
ε πξνεγκέλεο νδνληηαηξηθά ρώξεο, ην Φζόξην έρεη ελζσκαησζεί θαη ζην πόζηκν λεξό, ελέξγεηα πνπ
επηηξέπεη ζε όιν ηνλ πιεζπζκό λα επσθειείηαη από ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ, ρσξίο λα αλεζπρεί. Επίζεο ζε
θάπνηεο ρώξεο πξνηηκήζεθε ε Φζνξίσζε ηνπ αιαηηνύ ή ηνπ γάιαηνο.
ηελ Κύπξν πνπ ην Φζόξην δπζηπρώο δελ δηαηίζεηαη κε θαλέλα από ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο, είλαη επζύλε
ησλ γνληώλ από κηθξή ειηθία λα δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο κε ζπκβνπιή ηνπ νδνληίαηξνπ ηνπο, ηα
θαηάιιεια ζπκπιεξώκαηα θζνξίνπ ,νύησο ώζηε ηα παηδηά ηνπο λα απνθηήζνπλ γεξά δόληηα, ρσξίο
ηεξεδόλα. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ νθηώ εηώλ ζπζηήλεηαη λα δίλνπκε ζπκπιεξώκαηα θζνξίνπ ζε ραπάθηα,
γηα λα ελζσκαησζεί ην θζόξην θαη εζσηεξηθά ζε όιε ηελ δνκή ησλ δνληηώλ, πνπ απηή ηελ πεξίνδν
δεκηνπξγνύληαη .Μεηά ηελ ειηθία απηή ,πξνηηκνύκε ηα θζνξηνύρα ζηνκαηνπιύκαηα (0,05% Φζόξην) γηα
ηνπηθή εθαξκνγή. Κάζε εμάκελν έιεγρνο από ηνλ Οδνληίαηξν γηα ηνπηθή εθαξκνγή Φζνξηνύρσλ, ζε όζα
παηδηά απηό θξίλεηαη αλαγθαίν. Επίζεο είλαη ζεκαληηθό, λα γίλεηαη πξνιεπηηθή εθαξκνγή εηδηθώλ
πιαζηηθώλ πγξώλ(sealants) ζηα δόληηα πνπ κόιηο έρνπλ αλαηείιεη, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηα κηθξόβηα λα
δηαπεξάζνπλ ηα δόληηα.
Επεηδή πξόζθαηα δεκνζηεύηεθαλ θάπνηα "ςεπδνεπηζηεκνληθά" άξζξα γηα ην Φζόξην θαη επεηδή ηώξα πηα
είκαζηε επαξρία ηεο Επξώπεο,(όηη θαη εάλ ζεκαίλεη απηό) ζαο παξαζέησ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
Εςπωπαϊκήρ Σςμβοςλεςτικήρ Επιτποπήρ γηα ην ζέκα :"
1.Είλαη γλώκε ηεο Επηηξνπήο όηη ε ρξήζε ηνπ Φζνξίνπ είλαη αζθαιήο (όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη όπσο
ζπζηήλεηαη) θαη δελ ππάξρνπλ κειέηεο γηα ηεξαηνγελεηηθή δξάζε ,εθηόο από ηελ επίδξαζε ζηα δόληηα.
2.Επηηξέπεηαη θαη ζε παηδηά κάτω των έξι ετών λα ρξεζηκνπνηνύλ νδνληόπαζηεο κε ην κέγηζην
επηηξεπόκελν όξην ζε νδνληόπαζηεο(1500ppm , κέξε ζην εθαηνκκύξην),
3.πζηήλεηαη κέρξη απηή ηελ ειηθία ηα παηδηά, λα ρξεζηκνπνηνύλ νδνληόπαζηεο κε ηελ επίβιεςε ελήιηθα,
θαη απηό γηα λα κελ θαηαπίλεη ην παηδί ηελ νδνληόπαζηα
4.Να κελ ππεξβαίλεη ε πνζόηεηα ηεο νδνληόπαζηαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ νδνληόβνπξηζα ην κέγεζνο
ξεβπζηνύ,
5. Να μεπιέλνπλ θαιά ην ζηόκα κε λεξό(ηα παηδηά) κεηά ηελ ρξήζε θζνξηνύραο νδνληόπαζηαο."
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