
 ورنيش

الفلورايد

ي برنامج الـ 
 
)َمديكيد( أو لديهم     Medicaidإذا كان طفلكم ف

أي تأمي   أسنان آخر، فيجوز أن يتم إرسال الفاتورة إىل  

. قد يقوم برنامج خاص بتغطية التكلفة أو   كة التأمي   شر

.  أحرصوا  
ً
 قليلة جدا

ً
يجوز أن يتقاض  كل مكتب أجورا

عىل أن تسألوا عن التكاليف قبل أن تطلبوا وضع  

 ورنيش الفلورايد عىل أسنان طفلكم.  

يحمي أسنان 

 طفلكم

لمعرفة المزيد عن ورنيش الفلورايد، تحدثوا مع 

طبيب األسنان وأخصائي صحة األسنان الذي 

نامج صحة الفم  تتعاملون معه أو االتصال ببر

:   MDHHSلدى  عىل العنوان التالي

MDHHS Oral Health Program 

109 W. Michigan Ave. PO Box 30195 

Lansing, MI 48909 

oralhealth@michigan.gov   

 كم تكلفة وضع

ورنيش الفلورايد؟

ي عىل الوالدين فعله 
ماذا ينبغ 

بعد وضع ورنيش الفلورايد؟ 

عدم تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة إال حتى •

 .  اليوم التاىلي

عدم السماح للطفل تناول أي طعام صلب أو •

ي ذلك اليوم. 
 
 ف
ً
ا  كثي 

ً
 يتطلب مضغا

ي أي لون أو اصفرار عىل األسنان •
سيختف 

 أو عندما 
ً
بسبب وضع ورنيش الفلورايد قريبا

 . ي اليوم التاىلي
 
 يتم تنظيف األسنان بالفرشاة ف



إن ورنيش الفلورايد طالء واٍق لألسنان يساعد 

ي األسنان 
 
عىل منع نشوء تجاويف جديدة ف

وتوقيف نمو 

ي 
التجاويف التى

 فيها.                                  
ً
 بدأت فعال

إن ورنيش 

الفلورايد مادة 

لزجة تلتصق عىل 

وجوه األسنان بسهولة وتزيد من صالبة طبقة 

األسنان الخارجية )المينا( وقوتها لمساعدتها 

 عىل منع نشوء التجاويف. 

 التعّرض لمخاطر التسّوس

يستفيد األطفال المعّرضي   لمخاطر اإلصابة بتسّوس األسنان 
هم من الوقاية المبكرة بورنيش الفلورايد، ال   من غي 

بشكل أكير
ضاف مادة الفلورايد إىل 

ُ
ي مجتمعات ال ت

 
سيما الذين يعيشون ف

ب الموجودة لديها، أو الذين يوجد سوابق  إمدادات مياه الشر
ي أسنان أفراد أشتهم، أو الذين يكونوا من ذوي 

 
مرضية ف

 االحتياجات الصحية الخاصة. 

 

 

 ما ورنيش

 الفلورايد؟ 

وىص بورنيش 
ُ
لماذا ي

 الفلورايد؟

 
ً
إن تسّوس األسنان هو أحد أكير األمراض شيوعا

ي يمكن الوقاية منها عند األطفال. يمكن 
التى

 أن  21لألطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم 
ً
شهرا

ي أسنانهم حيث يمكن أن 
 
ُيصابوا بتجاويف ف

تسّبب لهم األلم وااللتهاب وتمنعهم من األكل 

 
 
ث والنوم التعل

ّ
 .م بطريقة سليمة واالبتسام والتحد

هل يحتاج طفىلي إل 

 ورنيش الفلورايد؟

ي وضع 
ي أي عمر ينبغ 

 
 ف

 ورنيش الفلورايد؟

يوض وضع ورنيش الفلوريد عىل أسنان األطفال من جميع 
ع. إن وضع ورنيش الفلورايد بشكل منتظم 

ّ
األعمار وحتى الرض

ع، يمكن أن يقلل من تسوس 
ّ
منذ بزوغ أسنان بعض الرض
٪. بالنسبة لألطفال المعّرضي   73أسنانهم بنسبة تصل إىل 

لمخاطر عالية لتسّوس األسنان، فيوض وضع ورنيش 
ي 
 
الفلورايد عىل أسنانهم ف

أشهر.    4و 7مراحل بي   
يجب مراجعة الطبيب 

الصحي أو طبيب األسنان 
المسؤول عن طفلكم 

لتحديد ما إذا كان طفلكم 
عرضة لمخاطر التسّوس 
ي 
ولمعرفة عدد المرات التى
ي فيها وضع ورنيش 

ينبغ 
 الفلورايد. 

 هل ورنيش الفلورايد مادة آمنة؟ 

ع 
ّ
نعم.  يمكن استخدام ورنيش الفلوريد عىل الرض

واألطفال الصغار من وقت بزوغ أول سن لهم.  إن 

لزوجة الورنيش تجعله أقل عرضة لالبتالع.  وال 

 منه ويتم وضعه من 
ً
ُيستخدم إال كمية قليلة جدا

ف طب صحة أو طبيب أسنان مجاز.  إنه  قبل محيى

ي مجموعة 
 
ي ف

عملية وضعه شيعة وغي  مؤلمة ويأتى

 متنوعة من النكهات. 

 كم يدوم ورنيش الفلورايد 

  عىل األسنان؟

يلتصق ورنيش الفلوريد باألسنان حتى يتم تنظيف 

. ستدوم فوائده لعدة  ي اليوم التاىلي
 
األسنان بالفرشاة ف

أشهر ويتم الحصول عىل أفضل النتائج إذا تم وضعه 

 أشهر.  4إىل  7عىل األسنان كل 


