Fluoro poveikis žmonių sveikatai yra nevienareikšmis. Pagal Lietuvos higienos normą HN24:2003 nustatyta maksimali riba
geriamajame vandenyje - 1,5 mg/l. Iš Rubikų gręžinio vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje, pagal UAB „Mažeikių
vandenys“ geriamojo vandens tyrimų laboratorijos 2017-04-21 Tyrimų protokolą Nr.167, fluoridų kiekis vandenyje - 2,30 mg/l.

Fluoro poveikis žmonių sveikatai yra nevienareikšmis. Pagal Lietuvos higienos normą HN24:2003 nustatyta maksimali riba
geriamajame vandenyje - 1,5 mg/l. Iš Kalnijų gręžinio vartotojams tiekiamame geriamajame vandenyje, pagal UAB „Mažeikių
vandenys“ geriamojo vandens tyrimų laboratorijos 2017-05-26 Tyrimų protokolą Nr.217, fluoridų kiekis vandenyje - 2,50 mg/l.

Fluoro įtaka žmonių sveikatai
Specialistai nurodo fluoro teigiamą ir neigiamą poveikį žmonių sveikatai.
Teigiamas fluoridų poveikis - dantų ėduonies prevencija: didėjant suvartojamam fluoro kiekiui, mažėja
ėduonies paplitimas bei intensyvumas.
Neigiamas poveikis - vaikų dantų fluorozės vystymasis. Fluorozė - tai dantų liga, prasidedanti danties
vystymosi ir mineralizacijos periodu vaikams nuo 3 iki 8 metų. Didėjant suvartotam fluoro kiekiui, didėja fluorozės
išsivystymo rizika.
Fluoras - chemiškai ir biologiškai aktyvus elementas, būtinas žmogaus organizmui vystytis. Jis svarbus kaulų ir
dantų (ypač dantų emalio) augimui, nes pakankamas jo kiekis apsaugo dantis nuo ėduonies, užtikrina taisyklingą
augančio organizmo kaulų sistemos vystymąsi. Dantų emalio paviršiuje susidaręs kalcio fluoridas slopina paviršinio
sluoksnio tirpimą.
Kartu fluoras stabdo mikroorganizmų aktyvumą, didina kaulo tankį ir atsparumą rezorbcijai, netiesiogiai
mažina periodonto ligų atsiradimo tikimybę.
Didžiausią fluorido kiekį žmogus gauna su maistu - valgydamas ir gerdamas, todėl labai svarbu, koks fluoridų
kiekis yra geriamajame vandenyje. Optimali fluoridų koncentracija geriamajame vandenyje yra 0,6 - 1,0 mg/l.
Kai fluoro kiekis geriamajame vandenyje viršija 1,5 mg/l ribą, padidėja dantų fluorozės išsivystymo rizika. Kai
jo yra mažiau nei 0,5 mg/l, padidėja ėduonies išsivystymo rizika.
Fluoroze pažeidžiami iki 8 metų amžiaus vaikų dantys. Tačiau vaikai pažeidžiami fluorozės labai nevienodai:
yra daug vaikų, kurių dantys visiškai sveiki, kai jų bendraamžiai, gyvenantys tose pačiose sąlygose, turi fluoroze
pažeistų dantų. Tai ypač priklauso nuo vaiko organizmo, imuninės sistemos, mitybos, burnos higienos įpročių.
Pataria specialistai
Dantų fluorozės paplitimas tiesiogiai priklauso nuo bendro fluoridų suvartojimo (su maistu, geriamuoju
vandeniu, dantų priežiūros priemonėmis). Todėl rekomenduojama reguliuoti fluoridų suvartojimą su maistu, gėrimais
ir dantų priežiūros priemonėmis.
Norint sumažinti dantų fluorozės atsiradimo riziką, reikėtų:
1. Kuo mažiau gerti vandens su padidėjusiu fluoro kiekiu (vartoti daugiau sulčių, kitų šaltinių vandens, pieno,
vaisių, daržovių). Vartojant mineralinį ar gėlą kitų šaltinių vandenį, reikia įsitikinti, kiek fluoro yra jame.
2. Kasdien gerti bent po stiklinę pieno, profilaktškai vartoti vitaminus C ir B1, kurie padeda fluorui greičiau
pasišalinti iš organizmo, sunkina jo įsisavinimą.
3. Nevartoti maistui fluoruotos druskos.
4. Vartoti tik befluorę kramtomąją gumą.
5. Iki 3 metų amžiaus vaikų dantų valymui vartoti pastą be fluoro; 3-6 metų amžiaus vaikams naudoti pastą be
fluoro arba su mažu jo kiekiu (iki 250 ppm).
6. Periodiškai tikrinti vaikų dantis pas specialistus, konsultuotis dėl priežiūros ir profilaktikos priemonių.
Visas medicinines priemones galima naudoti tik gydytojui paskyrus ir jam prižiūrint.

