Φθόριο και Φθορίωζη, η ζσνειζθορά ηοσς ζηην Προληπηική Οδονηιαηρική
Τν Φζόξην (F) ή Fluoride ζηα Αγγιηθά, είλαη έλα θπζηθό κεηαιιηθό ζηνηρείν. Μηθξέο πνζόηεηεο
θζνξίνπ ππάξρνπλ ζην πόζηκν λεξό, ελώ ζηα ηξόθηκα απαληάηαη ζε θπκαηλόκελεο
ζπγθεληξώζεηο. Η ζπλεηζθνξά ηνπ θζνξίνπ θαη ηεο θζνξίσζεο ζηελ κείσζε ηεο ηεξεδόλαο έρεη
απνδεηρζεί πνιύηηκε.
Πώς προζηαηεύει ηο Φθόριο ηο δόνηια μας
Τα κηθξόβηα, πνπ ππαξρνπλ θπζηνινγηθά ζην ζηόκα, δηαζπνύλ ηα ζάθραξα ησλ ηξνθώλ θαη
παξάγνπλ νμέα. Τα νμέα απηά δηαιύνπλ ηελ εμσηεξηθή ζθιεξή επηθάλεηα (αδαμανηίνη) ηνπ
δνληηνύ θαη ζρεκαηίδνπλ κηα νπή εηζόδνπ. Οηαλ θζάζνπλ ζην καιαθό εζσηεξηθό (οδονηίνη)
ηνπ δνληηνύ, ηόηε ζρεκαηίδνπλ κηα θνηιόηεηα ζην εζσηεξηθό ηνπ δνληηνύ ή ηερηδόνα. Σε
αξρηθά ζηάδηα ε ηεξεδόλα δελ γίλεηαη εύθνια αληηιεπηή από εζάο παξά κόλν από ηνλ
νδνληίαηξν ζαο.
Τν Φζόξην έρεη ηελ κνλαδηθή ηδηόηεηα λα θάλεη ηελ αδακαληίλε ιηγόηεξν δηαιπηή από ηα νμέα
ησλ κηθξνβίσλ, άξα λα αληέρεη πεξηζζόηεξν. Αθόκα, ην Φζόξην κπνξεί λα επηδηνξζώζεη θάπνηα
κηθξή αξρηθή βιάβε κε ηελ επαλακεηάιισζε ηεο αδακαληίλεο.
Κσριόηεροι ηρόποι λήψης Φθορίοσ
1. Οδνληόθξεκεο κε Φζόξην (Fluoride). Πξαθηηθά όιεο νη ζύγρξνλεο νδνληόθξεκεο πεξηέρνπλ
θζόξην ή Fluoride, όπσο ζπλήζσο απνθαιείηαη.
2. Σηνκαηηθά δηαιύκαηα γηα πιύζεηο θαη Gel Φζνξίνπ.
3. Τακπιέηεο Φζνξίνπ γηα παηδηά
4. Φζνξίσζε από ηνλ νδνληίαηξν
5. Από ηα ηξόθηκα, θπξίσο ην ηζάη (καύξν ή πξάζηλν), ηα ςάξηα (ζαξδέιεο, ζθνπκπξί, θνιηόο)
θαη ηα ζαιαζζηλά (γαξίδεο).
6. Με ηελ θζνξίσζε ηνπ πόζηκνπ λεξνύ. Η κέζνδνο απηή δελ εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο.
Εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο Η.Π.Α θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δείρλνπλ κείσζε ηεο
ηεξεδόλαο ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαηά 60%.
Σύκθσλα κε ην ηεύρνο ηνπ Απξηιίνπ 2000 ηεο "Επηζεώξεζεο ηεο Οδνληηαηξηθήο Εξεπλαο"
(Journal of Dental Research), ε ρξήζε ηνπ θζνξίνπ από ην 1960 είλαη ν πξσηαξρηθόο
παξάγνληαο ζηελ εμνηθνλόκεζε 40 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ γηα νδνληηαηξηθέο δηαπάλεο
ζηηο Η.Π.Α., κε εηήζην θόζηνο γηα ηελ θζνξίσζε ηνπ λεξνύ 0,50 $ αλά θάηνηθν. Τν ηζόβην
θόζηνο αλά θάηνηθν είλαη κηθξόηεξν από ην θόζηνο ελόο ζθξαγίζκαηνο.
Φθορίωζη από ηον Οδονηίαηρο
Η θζνξίσζε ζην νδνληηαηξείν γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή Gel θζνξίνπ ή βεξληθηνύ θζνξίνπ
απεπζείαο επάλσ ζηα δόληηα. Σηελ πεξίπησζε ηνπ Gel ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθόο λάξζεθαο πνπ
γεκηδεη ν νδνληίαηξνο κε ην Gel θαη ην εθαξκόδεη πάλσ ζηα ζηεγλσκέλα δόληηα γηα 2-4 ιεπηά.
Η πξνιεπηηθή απηή ζεξαπεία είλαη θαηάιιειε θαη γηα παηδηά αιιά θαη γηα ελήιηθεο κε απμεκέλν
δείθηε ηεξεδόλαο, ηεξεδόληζκό ησλ ξηδώλ ή επαηζζεζία ησλ ξηδώλ.
Περιοριζμοί - Κίνδσνοι
Τν Φζόξην είλαη αζθαιέο θη απνηειεζκαηηθό όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ζσζηό ηξόπν θαη δελ
γίλνληαη θαηαρξήζεηο.
Λήςε κεγάισλ πνζνηήησλ θζνξίνπ από παηδηά νδεγεί ζπλήζσο ζηελ
θθορίαζη κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ιεπθώλ ή θαθεηηώλ
θειίδσλ ζηα δόληηα. Σπλήζσο απηό παξαηεξείηαη ζε παηδηά πνπ
ηξώλε ηελ νδνληόθξεκα ε θάλνπλ θαηάρξεζε άιισλ ζθεπαζκάησλ
θζνξίνπ.
Σηνπο ελήιηθεο ε ππεξβνιηθή ιήςε θζνξίνπ ζα νδεγήζεη ζε
αιινηώζεηο ζηα νζηά, ηα νπνία γίλνληαη πην εύζξαπζηα. Σε
πξνρσξεκέλεο θαηαζηάζεηο έρνπκε δπζθνιία ζηελ θίλεζε,
παξακνξθσκέλα νζηά θαη απμεκέλα θαηάγκαηα.

Σωζηή Χρήζη
1. Η πνζόηεηα ηεο νδνληόθξεκαο πνπ βάδνπκε ζηελ νδνληόβνπξηζα λα κελ ππεξβαίλεη ην
κέγεζνο ελόο κπηδειηνύ. Η πνζόηεηα απηή αξθεί, δελ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε. Εμάιινπ ην
θαζάξηζκα ησλ δνληηώλ γίλεηαη θαηά θύξην ιόγν από ηε κεραληθή δξάζε ηεο νδνληόβνπξηζαο θη
εμαξηάηαη από ηελ επηδεμηόηεηα καο ζην ρεηξηζκό ηεο.
2. Πνηέ λα κελ δίλεηε ζηνκαηηθά δηαιύκαηα κε θζόξην ζε παηδηά γηαηί ππάξρεη απμεκέλνο
θίλδπλνο θαηάπνζεο. Γεληθά ηα ζηνκαηηθά δηαιύκαηα, κε ή ρσξίο θζόξην, πξννξίδνληαη γηα
ρξήζε από ελήιηθεο.
3. Παηδηά θάησ ησλ έμη εηώλ ζα πξέπεη λα βνπξηζίδνπλ ηα δόληηα ηνπο ελώ νη γνλείο είλαη
παξόληεο, ώζηε λα ειέγρνπλ θαηά πόζν ην βνύξηζηζκα γίλεηαη ζσζηά. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα
πξνζέρνπλ ώζηε ηα παηδηά λα κελ θαηαπίλνπλ ηελ νδνληόθξεκα θαη λα μεπιύλνπλ ην ζηόκα
ηνπο θαιά κεηά ην βνύξηζηζκα.
4. Σηα παηδηά θάησ ησλ 3 εηώλ ην βνύξηζηζκα ζα πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ γνλέα κε ζθέηε ηελ
νδνληόβνπξηζα, ρσξίο θαζόινπ νδνληόθξεκα.
Σσμπληρωμαηική Χορήγηζη Φθορίοσ ζε παιδιά
Σύκθσλα κε ηελ Ειιεληθή Παηδνδνληηθή Εηαηξία, ζηα παηδηά κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη δηζθία
θζνξίνπ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξνο βαζκόο πξόιεςεο ζηνλ αγώλα θαηά ηεο
ηεξεδόλαο. Η ζπληζηώκελε δνζνινγία είλαη:
- Παηδηά 6 κελώλ σο 2 εηώλ: 1 δηζθίν ησλ 0,25 mg F αλά εκέξα
- Παηδηά 3 εηώλ σο 6 εηώλ: 1 δηζθίν ησλ 0,50 mg F αλά εκέξα ή 2 δηζθία ησλ 0,25 mg F αλά
εκέξα
- Παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 6 εηώλ κέρξη ηα 16 έηε: 1 δηζθίν ηνπ 1,00 mg F αλά εκέξα ή 2 δηζθία
ησλ 0,50 mg F αλά εκέξα.
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