
شرکت داروسازى آسیا شیمى طب 

تعریف: وارنیش فلوراید سدیم جهت پیشگیرى از پوسیدگى دندان خصوصاً در کودکان به کار مى رود. 
وارنیش فلوراید سدیم شامل فلوراید سدیم %5 و زایلیتول در بسترى از رزین میباشد که به خاطر سهولت استفاده و 

عدم ایجاد ناراحتى براى بیمار در سالهاى اخیر مورد توجه دندانپزشکان در سراسر دنیا قرار گرفته است. فرموالسیون 

و نحوه کاربرد این محصول از ورود بیش از اندازه فلوراید به بدن و ایجاد سمّیت جلوگیرى مى نماید. 

موارد مصرف: پیشگیرى از پوسیدگى / بهبود حساسیتهاى دندانى 
فلوراید از راههاى زیر موجب کاهش پوسیدگى مى شود: 

1- با تشکیل کلسیم فلوئوروآپاتایت روى سطح دندان استحکام آن را در برابر اسید تولید شده توسط باکترى هاى  با تشکیل کلسیم فلوئوروآپاتایت روى سطح دندان استحکام آن را در برابر اسید تولید شده توسط باکترى هاى 

دهان افزایش مى دهد. 

2- سبب اختالل در فعالیت هاى داخل سلول باکترى مى گردد و در غلظت هاى باال باعث از بین رفتن آن مى شود. 

مهمترین مزایاى استفاده از وارنیش فلوراید سدیم آریادنت 
• این ماده در برخورد با بزاق سفت شده و به دندان مى چسبد. در طى 8-6 ساعت فلوراید آزاد مى کند که این امر باعث 

جذب فلوراید مى گردد. 

• در مقایسه با سایر روش هاى فلورایدتراپى این ماده کمترین محدودیت در خوردن و آشامیدن را داشته و از جذب  در مقایسه با سایر روش هاى فلورایدتراپى این ماده کمترین محدودیت در خوردن و آشامیدن را داشته و از جذب 

حجم ناخواسته اى از فلوراید جلوگیرى مى کند. 

• داراى رایحه و طعم خوشایندى مى باشد. 

• بهتر است این محصول توسط دندانپزشک یا افراد آشنا به حیطه دندانپزشکى جهت فلوراید تراپى استفاده  گردد. 

روش انجام کار: 
• لب هاى فرد با مقدارى ماده چرب کننده آغشته گردد تا از چسبیدن وارنیش جلوگیرى شود. 

• دندان ها کامالً تمیز شده و با گاز خشک گردد. (توصیه مى شود قبل از شروع مسواك زده شود) 

• ماده وارنیش سدیم فلوراید آریادنت داخل گوده با برس مخلوط شده،تایکنواخت شود( با توجه به نامحلول بودن  ماده وارنیش سدیم فلوراید آریادنت داخل گوده با برس مخلوط شده،تایکنواخت شود( با توجه به نامحلول بودن 

فلوراید در وارنیش ،تشکیل رسوب پدیده اى طبیعى است ) سپس بر روى تمام سطوح دندان به صورت یک الیه نازك 

مالیده مى شود. 

• با به کارگیرى جریان هوا و تبخیر حّالل، فیلم نازکى روى دندان تشکیل مى گردد. 

• پس از چند دقیقه سطح دندان سفید مى گردد. 

وارنیش فلوراید سدیم %5 آریادنت 



کاربرد: 
• درمان دندان هاى حساس 

• محافظت و فلوراید تراپى سطح دندان 

• سیل کردن سطح دندان بعد از بلیچینگ 

• باال بردن مقاومت دندان ها نسبت به ایجاد پوسیدگى در طى درمان ارتودنسى 

مواد تشکیل دهنده: 
رزین اصالح شده + نمک سدیم فلوراید + اسانس رزین اصالح شده + نمک سدیم فلوراید + اسانس 

نکات مهم : 
• محدودیتى براى نوشیدن آب بالفاصله بعد از اتمام کار وجود ندارد اما 4-2 ساعت از خوردن غذا خوددارى شود. 

• در 4 ساعت اولیه از دهان شویه هاى الکلى استفاده نشود. 

• از خوردن غذاى داغ و مسواك زدن تا 24 ساعت خوددارى شود. 

• تغییر رنگ دندان بعد از قرار دادن ماده بر روى دندان، طبیعى است. 

• طبق توصیه مراجع علمى استفاده از این ماده دوبار در سال توصیه مى گردد. 

• در صورت اطالع از حساسیت به رزین هاى طبیعى استفاده نگردد. در صورت اطالع از حساسیت به رزین هاى طبیعى استفاده نگردد. 

• در صورتى که بیمار مبتال به ulcerative gingivitis باشد از کاربرد این ماده پرهیز گردد. 

نحوه نگهدارى: 
دور از منبع نور مستقیم، گرما، رطوبت و در دماى پایین تر از    25 نگهدارى شود. 

بسته بندى : 
هر کیت یکبار مصرف شامل 0/5 میلى لیتر وارنیش فلوراید 5% آریادنت و یک عدد Ultra Brush است، 

که در بسته بندى 100 عددى عرضه مى گردد. 
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