
ما هو طالء الفلوريد؟
طالء الفلوريد هو طبقة واقية ُتطلى بها األسنان للمساعدة على 

منع تكون التجاويف. 

لماذا يوصى بطالء الفلوريد؟
يمكن أن تتسبب التجاويف في الشعور بألم وحدوث عدوى، مما 
يمكن أن يؤدي إلى مشكالت في تناول الطعام والتحدث واللعب 
والتعلم. إن طالء الفلوريد يجعل األسنان أقوى، ويوقف تدهور 

حالة التجاويف ويساعد في منع تكون تجاويف جديدة.

هل طالء الفلوريد آمن؟
نعم. طالء الفلوريد آمن ألي فئة عمرية. يمكن أن يستخدم حتى 
مع األطفال عند ظهور أسنانهم األولى. إذا كانت لديك أسئلة أو 

مخاوف بشأن استخدام طالء الفلوريد، فتحدث إلى طبيبك أو 
طبيب األسنان الخاص بك. ينبغي لألطفال زيارة طبيب األسنان 

بدايًة من عمر عام واحد.

كيف يوضع طالء الفلوريد؟
ُتطلى األسنان بطالء الفلوريد باستخدام فرشاة من قبل طبيب 

أسنان أو أخصائي صحة أسنان أو طبيب أو ممرضة مدربين. 
وهي عملية سريعة وسهلة وال يصاحبها أي ألم أو مذاق سيئ. 

يلتصق الطالء باألسنان، وقد تبدو األسنان بسببه مائلة إلى 
الصفرة أو أقل لمعاًنا بشكل مؤقت. وهذه التغييرات طبيعية 

وستختفي عند غسل األسنان بالفرشاة في اليوم التالي.

ما مدة بقاء طالء الفلوريد؟
يستمر طالء الفلوريد في حمايته لألسنان لعدة أشهر. لكنه يعمل 

بالشكل األفضل إذا أعيد وضعه كل ثالثة إلى ستة أشهر. 

طالء الفلوريد: األسئلة الشائعة 

لمزيد من المعلومات حول صحة الفم، قم بزيارة nyc.gov وابحث عن "teeth" )أسنان(.

هل يمكنني تناول الطعام أو الشرب أو غسل أسناني 
بالفرشاة بشكل طبيعي بعد وضع طالء الفلوريد؟

انتظر حتى اليوم التالي لغسل أسنانك بالفرشاة. تجنب األطعمة 
الساخنة أو الصلبة أو التي تلتصق باألسنان والمشروبات الساخنة 

لبقية اليوم. قد تتسبب األطعمة الصلبة أو المطاطية في تكسر 
الطالء.

هل تتم تغطية طالء الفلوريد بواسطة التأمين؟
يغطي معظم مقدمي خدمات التأمين على األسنان، بما في ذلك 

Medicaid وChild Health Plus، وضع طالء الفلوريد. 
يرجى االتصال بالرقم 311 للحصول على المزيد من المعلومات 

حول تسجيل االشتراك في التأمين الصحي العام أو للعثور على 
مقدمي خدمات رعاية األسنان منخفضة التكلفة بالقرب منك.
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