
(:1389)دستورالعمل کاربرد فیشورسیالنت در دندانپزشکی کودکان   
 

Scientific Committee of Iranian Association of Pediatric Dentistry 

Adopted: January/2011 

 تَ هادٍ ای گفتَ هی ػْد کَ درّى دفزات ّ ػیارُای دًذاًِای طالن هظتؼذ پْطیذگی "طیالًت"

قزارگزفتَ تا دًذاى اتـال هیکزّهکاًیکال تزقزار هیکٌذ ّاس دطتزطی تاکتزیِای پْطیذگی ساتَ هٌثغ 

 .غذاییؼاى جلْگیزی هی ًوایذ

٪ دًذاًِای 44٪ توام پْطیذگیِای دًذاًِای دایوی خلفی 90ّ٪ تا80پْطیذگیِای دفزٍ ّ ػیار ًشدیک تَ 

طیالًتِا ریظک پْطیذگی را در دفزات ّ ػیارُای هظتؼذ تَ هقذار قاتل . ػیزی را ػاهل هی ػًْذ

ًؼاى دادٍ ػذٍ کَ قزاردادى طیالًتِای رسیٌی هٌاطة در کْدکاى ًّْجْاًاى پض .تْجِی کاُغ هی دٌُذ

 .٪  تاػث کاُغ تزّس پْطیذگی هی ػْد58طال 4٪ ّپض اس 86اس یکظال 

 :هْاردی کَ قثل اس تکارگیزی طیالًتِا تایذ در ًظز گزفتَ ػًْذ

 :ارسیاتی ریظک پْطیذگی.1

تِتزیي ارسیاتی ریظک پْطیذگی را یک .قثل اس تکارگیزی طیالًتِا ریظک پْطیذگی فزد تایذ تؼییي گزدد

 تاریخچَ , تؼخیـِای کلیٌیکی,کلیٌیظیي تا تجزتَ تا درًظزگزفتي ػاخـِایی ًظیز هْرفْلْژی دًذاى

 .تاریخچَ فلْرایذ ّتِذاػت دُاى هی تْاًذ تؼییي کٌذ,پْطیذگی 

 :اًتخاب تیوار.2

السم اطت  (dmfs=2 or more)کْدکاى ًّْجْاًاًی کَ در دًذاًِای ػیزی دچار پْطیذگی ُظتٌذ:الف

 .کَ توام طغْح هظتؼذ پْطیذگی در دًذاًِای دائوی آًِا طیل ػْد

تِتزاطت فیؼْر طیالًت در کْدکاى ًّْجْاًاًی کَ دارای تیواریِای طیظتویک تْدٍ ّدرهاًِای : ب

 .تِاجوی دًذاًپشػکی هی تْاًذ طالهت آًِا را تخغز اًذاسد تا تاکیذ تیؼتزی ؿْرت گیزد

ًیاسی تَ طیل  (caries free)در کْدکاى ًّْجْاًاًی کَ دًذاًِای ػیزی آًِا فاقذ پْطیذگی اطت :ج

 تا ایٌذال ایي افزاد تایذ تغْر هٌظن پیگیزی ػًْذ چزا کَ ;کزدى دًذاًِای دائوی آًِا تغْر رّتیي ًیظت

هوکي اطت ُز سهاى تغییزی در ریظک فاکتْرُا ّ یا در ػْاُذ تالیٌی ّرادیْگزافیک هثٌی تز تغییز 

 .ّضؼیت پْطیذگی هؼاُذٍ ػْد

 :اًتخاب دًذاى.3

 . طیالًت ُا تایذ تز رّی توام پیت ّفیؼْرُای آطیة پذیز دًذاًِای دائوی قزار گیزًذ: الف



تا ایٌکَ ػیْع پْطیذگی ُای پزّگشیوالی در دًذاًِای ػیزی  ّ دػْاری ایشّالطیْى در طٌیي پاییي : ب

اطتفادٍ اس فیؼْر طیالًتِا را در ایي دًذاًِا طْال تزاًگیش کزدٍ اطت  تا ایٌذال تِتزیي کاًذیذ فیؼْر 

 .طیالًت در دًذاًِای ػیزی در کْدکاًی طت کَ قزار اطت سیز تیِْػی ػوْهی درهاى ػًْذ

اس آًجا کَ کٌتزل رعْتت در دًذاًِایی کَ تغْر کاهل رّیغ ًیافتَ اًذ دػْار اطت لذا پیؼٌِاد هی : ج

 .ػْد کَ فیؼْرطیالًت تز رّی دًذاًِایی کَ رّیغ کاهل یافتَ اًذ اًجام ػْد

دًذاًِایی کَ تَ تاسگی رّیغ آًِا کاهل ػذٍ ّػیارُای هظتؼذ تَ پْطیذگی دارًذ تِتزیي کاًذیذ تزای : د

فیؼْرطیالًت ُظتٌذ تا ایٌذال در ؿْرت تؼخیؾ اًجام  فیؼْرطیالًت در دًذاًِایی کَ هذت تیؼتزی 

 . اسرّیغ آًِا گذػتَ السم اطت طایزریظک فاکتْرُا را ًیش هذ ًظز قزار داد

ُز گاٍ در تیواری یک هْلز دائوی دچار پْطیذگی اکلْسالی ػذٍ اطت  تْؿیَ هیؼْد طغْح اکلْسال :ٍ

 .هْلزُای طالن تاقیواًذٍ ًیش طیل ػًْذ

 :آهادٍ طاسی

هؼوْال فیؼْرطیالًت تزاپی پض اس تویش کزدى دفزات ّػیارُا تذّى تزاع هیٌای طالن اًجام هی 

ضوي آًکَ تؼضی اس دًذاًپشػکاى کْدکاى تزجیخ هی دٌُذ ایي کار را ُوزاٍ تا اًاهلْپالطتی اًجام .ػْد

 .دٌُذ

آلْدگی تا تشاق هْجة . یک ػاهل کلیذی هذظْب هی ػْد" ایشّالطیْى "در هْفقیت کلیٌیکی طیالًتِا 

لؼات تالیٌی ّآسهایؼگاُی گشارع کزدٍ اًذ کَ اطتفادٍ  هغا.کاُغ قذرت اتـال طیالًت تا هیٌا هی گزدد

تز اطاص تذقیقات اًجام ػذٍ .اس هْاد تاًذیٌگ قذرت اتـال راافشایغ دادٍ ّ ریشًؼت را کاُغ هی دُذ

 .در ػزایظ خاؽ اطتفادٍ اس هْاد تاًذیٌگ تْؿیَ هی ػْد

 : هْفقیت کلیٌیکی

تذقیقات ًؼاى دادٍ اًذ کَ طغخ هْفقیت طیالًتِا تَ ػزط پیگیزی ًّگِذاری  تؼذ اس دٍ طال یا تیؼتز تیي 

 .هی تاػذ% 90تا % 80

در جلظات فالْآپ ًقایؾ طیالًتِا تایذ جظتجْ ػذٍ ّ در . هاٍ تایذ اًجام ػْد6فالْ آپ فیؼْرطیالًتِا ُز 

.ؿْرت ًیاس دّتارٍ طیل ػًْذ  

خـْؿا در سهاًیکَ دًذاى در دال  (transitional)گالص آیٌْهزُا هی تْاًٌذ تؼٌْاى طیالًتِای هْقتی

 . رّیغ در تیوارتا ریظک تاال داػتَ تاػین  تکار رًّذ

تْؿیَ هی ػْد درتیواراى تا ریظک تاال دردًذاًِایی کَ رّیغ کاهل آًِا عْالًی اطت فیؼْر طیالًت 

 .اًجام ػْد ّتؼذ اس رّیغ کاهل دًذاى  قظوت تاسٍ رّیغ یافتَ طیل ػْد
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