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önlemlerle engellenebilen hastahklardır,

2. Çocuklarda en yaygın ağız ve

yapılmamalıdır.
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2. Reçine ve çam fistığına bağlı bilinen alerjisi olan,

3. Vücudunda döküntİsü olu. ya da dudakları nda, ağıziçinde, dilinde ve diŞetinde Yarası bulunan,

4. suçiçeği gibi döküntülü hastalıklar geçirmekıe olan çocuklara flortirlü vernik uygulaması

20..... l 20..... nĞİrİıvı-ÖĞnnrİıvr yrr,r
Bu form, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafindan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek

olan koruyuc u ağızve diş sağhğı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek florürlü vernik uYgulaması hakkında'

ösencivelilerineyönelikolarakhazırlanmışaydınlatılmışonamformudur.
Lütfen, formu dikkatlice oı.oyorru4 .orularrnızr ve anlaşılamayan hususları ilgili diş hekimine/sağlık

personeline danışınrz.

UYGULAMANIN GEREKÇELERi
l. Ağız ve diş hastalıklarl, toplumum uzda yaygın olarak görülen, genel sağlığı etkileyebilen ve koruyucu

dişhastalığıolandişçürükleriileilgilitedbirlerinküçükyaşlarda

VELi

alınması gerekmekiedir. f___^_ı^*^ ı:_ ,_ızimi 
'znnfrnlii 

ve flor"
3.Dişçürüklerindenkorunmada;sağlftlıbeslenme,düzenlidişflrçalama,dişhekimikontrolüveflorür

uygulamalaıının birlikte gerçekleştirilmesi çok önemlidir, 1 | _, ^.|_i^: L:ı:*_6ı nıqıaV lrnnıflanmıstır. H
4,Dişyüzeyineuygulananflorürün,çürükoluşumunuönleyicietkisibilimselolarakkanıtlanmlştır.Her

yaşta güvenle kullanılabilen floriirlü vernik, otuiıurda uygulanabilecek en uygun koruyucu yöntemlerden biridir,

5. Bu programda, diş yüzeyine sürüldüğünj. tuı.u.tıt ile temas ederek klsa sürede sertleşen florürlü

vernik kullanılacaktır.
6.Flori.irlüvernikyıldaikikez(3-6aylıkperiyotlarlauygulanabilir),çtirükriskdiizeyiyüksekolan

çocuklarda ise yılda dört kez uygulanabilir,

UYGULAMANIN BASAMAKLARI
1.Uygulamaöncesindeöğrencileredişfırçalamaeğitimiverilir.Heröğencinin,kendidişfirçasıve

ı macununu kullanarak, doğru ve etkin bir şekilde dişlerini fırçalamaları sağlanır, 
_^+:*i_ı^ ı.^_,, hqvvınAq*u"nu;: 

Tffiİ;.ff;;-*-^,,To'o,, hekimi tarafindan ya da diş hekiminin gözetiminde, konu hakkında

eğitim almış ebe, hemşire ve sağlık memunı tarafindan gerçekleştirilir,

3. Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan florürlü vemik, tek kullanımlık uygulama firçası yardımıyla diş

yüzeyine stirülerek uygulanır. Her çocuk için bir flortirlü vernik ürün paketi kullanılır, uYgulama sonrası kalan

ürüne ait paket.,Tıbbi Atrkıal.rn Kontrolü Yönetmeliği,ne" uygun şekilde bertaraf edilir,

4. uygulamadan sonra, Öğrencinin, l saat süreyle hiçbir şey yiyip içmemesi, sonrasın da da 4 saat boyunca

sert ve sıcak yiyecek-içeceklerden uzak durması sağlanır,

5.Florürlüvemikuygulamasınınyapıldıgıgündişlerfırçalanmamalı,ertesisabahkahvaltıdansonra
flrçalanmalı ve düzenli olarak, her gün, kahvaltıdan Soffa Ve gece yatmadan önce, giinde 2 kez firçalamanın

yapılmasına devam edilmelidir,

.FLORÜRLÜVERNİĞİNUYGULANAMAYACAĞrçocurr,ı.n
i l. 

-aı.orı. 
*rusiyona bağlı olarak hastaneye yatmlş olan ve astım rahatsızlığı olan,
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i YYGULAMADA KARşILAşrı,anİı,ncEK yAN ETKİLER
t ' Uygulama esnaslnda öğürme refleksine bağh olarak nadiren bulantı veya kusma gelişebilir.

uErrn İi-}Hl}'r'J;;T fflffi::isi 
olan Ço"ukıIa,da alerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Alerjik reaksiyonlar,

3, Astım hastalarında çok nadir olarak nefes darlığı gelişebilir.

ÖNnnİ: Florürlü vernik uYgulaması sonrasında beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde vernik, diş fırçası
J:.İİLİ:H'r:İ;?jffiil[i"JJ#i,;;:Ll,#;İjİİ, çaıkaıatııarak locugun tijkürmesi .ugı_,.

Son 6 ay içerisinde florürlü vernik/jel uygulaması yapıldı mı?

Evet İ Hayır İ

# 
*gulamatarihi..../...,ı....

#

§ ..._ '.lisi 
olduğum İlkokulu sınfında bulunani """""", ...........'in dişlerine florürlü vernik uygulanmasına;

ıı-ı ll
§ LJ rzin veriJıorum.
ğirr
İ LJ İz.in vermiyorum. (Nedenini işaretleyini|.
l

I O Çocuğumun alerjisi var.
I

O Zararlı olduğunu düşünüyorum.

O Faydalı olduğunu di§iinmüyorum.

O Yeterince bilgi sahibi değilim.

O okul dıŞında florür|ü vernik uygulamasını çocuğuma düzenli olarak yaptırıyorum.

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladım. çocuğurnun genel sağlıkmeydana gelecek değişiklikleri bildireceğimi kabul ediyorum.

oğlum/kzım

durumunda
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