
 

 

                             ENXAGUATÓRIO BUCAL COM FLÚOR E SEM ÁLCOOL 
 
O QUE É? 
Agora o seu super-homenzinho e a sua menina-maravilha têm mais um aliado na             
luta contra as cáries. Dental Clean – Liga da Justiça é um enxaguatório bucal              
infantil com flúor e sem álcool (uma das marcas no mercado com esta             
característica). O sabor é de tutti-frutti, o que agrada as crianças e as estimulam a               
utilizá-lo. Mas, atenção: Ele deve ser utilizado sempre sob a supervisão de um             
adulto! O uso do enxaguante é exclusivo para as crianças acima de 5 anos que               
saibam cuspir. Para aquelas abaixo dessa idade, veja instruções a seguir. 
 
 AS VANTAGENS PARA PACIENTES COM EB: 

● Devido ao alto índice de cáries entre as nossas borboletinhas , o bochecho            1

com flúor deve fazer parte da rotina diária de higienização; 
● Fórmulas que não possuem álcool ajudam a evitar a ardência do bochecho,            

trazendo um conforto maior para as crianças. 
 

COMO UTILIZAR? 
1. Após passar o fio dental e escovar os dentes, utilize mais ou menos 5ml* (aproximadamente 1                

colher de sopa) para o enxague da boca de nossa borboletinha; 
2. Se a criança já souber cuspir, peça a ela para bochechar suavemente ou deixar o líquido agir por 1                   

minuto dentro da boca; 
3. Peça à criança para evitar bochechar com muita força para não machucar a boquinha. Uma dica é:                 

sugira que a nossa borboletinha faça movimentos leves com a cabeça, de um lado para o outro,                 
para o produto espalhar dentro da boca; 

4. Depois de 1 minuto, a criança deve cuspir toda a solução. Ela não deve engolir o produto; 
5. Ao final, não enxague a boca com água e evite ingerir água e alimentos por 30min; 
6. Utilizem o enxaguatório com flúor 1 ou 2 vezes ao dia, de preferência de manhã (primeira                

higienização) e à noite (após a última escovação). 
* Atenção: Se a sua borboletinha ainda não sabe cuspir, ou tem entre 2 e 5 anos, coloque                  
aproximadamente 3ml em uma tampinha. Molhe um cotonete com o produto e aplique em cada dente da                 
criança. Faça isso 1 vez ao dia. Ao final da limpeza, não utilize mais o conteúdo da tampinha; jogue fora. 
  
IMPORTANTE! 

● Suspenda o uso no caso de dor e não esqueça de avisar ao seu dentista e também às madrinhas da                    
SOS EB KIDS;  

● Visitas aos dentistas devem ocorrer a cada 6 meses, no mínimo, para checar as condições bucais,                
restaurar dentes cariados e aplicar um verniz de flúor concentrado sobre os dentes. É ideal que                
essas visitas sejam a cada 3 meses, mesmo antes dos dentinhos de leite aparecerem. 

1 Isso ocorre devido a fatores que, às vezes, são difíceis de evitar: dieta hipercalórica e hiperproteica (uso de 
suplementos); apinhamento dental (dentes muito juntos); diminuição da abertura bucal (microstomia); e dificuldade 
na higienização, seja pela parte motora (pacientes que não conseguem segurar a escova e nem fazer movimentos 
necessários para uma boa higienização) ou pelas lesões frequentes na mucosa oral. 

* Texto produzido em livre adaptação das informações obtidas no site do fabricante, com recomendações de uso da 
equipe odontológica da SOS EB Kids. 
* Todos os direitos reservados para SOS EB Kids. Proibida a reprodução completa ou parcial sem autorização prévia.  
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