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Bu forıır, T.C. Sağlık Bakanlığı taratlııdaır T.C. Milli Eğitiın Bakanlığı ile işbirliği

olan koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışmaları kapsamıııda gerçek leşt irilecek florürlü vernik

öğrcnci velilerinc yönelik olarak hazırlaı,ımış aydııılatıIınış onaın forııudur.

, Lütfen, formu dikkatlice okuyunuz, sorularınızı ve anlaşılamayan hususları ilgili diş hekimine/sağlık

i personclinc danışınız.

UYGULAMANIN GEREKÇf,LERi
l. Ağız ve diş hastalıkları. toplumumuzda yaygın olarak görülen, genel sağlığı elkileyebileıı ve koruyucu

önlemlerle engellenebilen hastalıklardır.

2. Çocuklarda en yaygııt ağız ve diş hastalığı o|an diş çürükleri ilc ilgili tedbirlerin kiiçük yaşlarda

alınınası gerekınektedir.

3. Diş çüriikleriııdeır korııııınada: sağlıklı beslennıc- diizenli diş fırçalama, diş hekimi kontrolü vc t']orür

uvgu laınaların ıır birlikte gerçekIeştirilmcsi çok önemlidir.

4. Diş yüzeyine uygulaı,ıan florürün. çürük olrışuınunu önleyici etkisi biliıısel olarak kanıtlanmıştır. Hcr

yaşta güvenle kullanılabilen florürlü vernik, okullarda uygıılanabilecck en uygtııı koruyuctı yöntemlerden biridir.

5. Bu prograında, diş yüzeyine sürüldüğünde tiikürük ile temas ederek kısa sürede sertleşen floriirlü
verııik kulIaııılacaktır.

6. Florürlii vcrnik yılda iki kez (3_6 aylık periyoılarla uygulanabilir), çüriik risk düzeyi yüksek olan

çocuklarda isc yılda dört kez uygulanabilir.

UYGUt,AMANlN BASAMAKLARI
l. Uygulama öııcesinde öğrencilere diş fırçalaına eğitiıni verilir. [Jer öğrencinin. kendİ diş fırçası ve

macununu kullaırarak. doğru ve etkin bir şekildc dişlerini tirçalaınaları sağlaı,ıır.

2. t]lorürlü vcrırik uygulaıııası, bir diş hekiıni taraliı,ıdaıı ya da diş hekiıı-ıinin gözetiminde. konu hakkında

eğiliın almış cbe, hemşire ve sağlık meınuru tarafıııdaı,ı gerçekleştirilir.

3. Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan florürlii vernik, tek kullanım|ık uygulama fırçası yardımıyla diş

yüzeyine sürülerek uygulaııır. Her çocuk için bir florürlii verı,ıik ürün paketi kullanılır. uygulama sonrası ka|aı'ı

üriine ait pakeı "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetıneliği'ne" uygun şekilde bertarafedilir.

4. Uygulamadan sonra^ öğrencinin, I saaı siireyle hiçbir şey yiyip içmemesi. soıırasında da 4 saat boyunca

scrt ve sıcak yil,ecek-içeceklerden uzak durınası sağIaı,ıır.

5. Floriirlü verııik uygrılanrasının yapıldığı giin dişler lirçalanmanıaIı. eılesi sabah kahvaltıdaı,ı soırra

2 kez fırçalaınan ınfırçalanmalı vc düzenli olarak. her gün. kahvaltıdan sonra ve gcce yatmadan önce, günde

yapılmasına devam edilmelidir.

FLORüRLü VERNiĞiN IJYGULANAMAYACAĞI ÇOCUKLAR
l. Alcrjik reaksiyona bağlı olarak l,ıastaı]eye yatmış olan ve astım rahatsızIığı olan,

2. Reçine ve çan,ı fıstığüna bağlı bilinen alerjisi olan,

3. Vücudunda döküntüsli olan ya da dudaklarıı,ıda. ağız içinde, dilinde ve dişetinde yarası buluııan.

4. Suçiçeği gibi döküntülü hastalıklar geçirmekte olan çocuklara florürlü vernik uygulaması

yapıln,ıamalıdır.

ı]i ı.Gil.ENDiRMEYi YAPAN Vl]l,i

içerisinde yürütülccck

uygulaııası hakk ında.
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UYGULAMADA KARŞrl-AŞILABİrrcpx yıı tı.xİı,rn
l, Ul'gulaına csııasında öğtirnıc refleksine bağlı olarak ı]adiren brılantı vcya kusına gelişebilir.2, ReÇinc Vcya Çan flstlğı alcrjisi olan çı'ıcııkIarda alcrjik rcaksi1,onlara ı-ast]anabilii. Alcr_jik reaksiyonlar.

ağız içinde kabartılar şeklindc görtilebilir.
3. Astım hastalarında çok nadir olarak nefes darlığı gelişebilir.

ÖNERi: liloriillii vernik ııygıılaınasl soııraslııda bekleı,ıı]ıeycn bir etki giıriildiiğii takdirdc vernik, diş tırçasıve diŞ iPi kul]anılarak diŞ Yüzevindcn teınizlenir vc ılık su ilc ağız çalkalatılarak çoctığulı taikiinnesi sağlanlr.Sonrasında çocuğun cn yakın sağlık ıııerkezine götlirlilmesi öneriIir.

Son 6 ay içerisinde florürlii vcrnik/jel uygulaması yapıldı ını?

Evet İ

lJygulaına tarihi.. ..l...,l....

llry,, !

Velisi olduğum İlkokulu .......... sınıfında bulunan oğlum/kızım
...........'in dişlcrine florürlü vernik uygulanmısınaı

l r izin veriyoruın-

ll
Izin vermiyorum (Neıtenini işoreıleyini1).

O Çocuğumun aler.jisi var.

O 7.ararlı olduğuııu diişüırliyorun.

O Faydalı olduğunu düşünmüvorıııı.

O Yetcrincc bilgi sahibi değilim.

o oıuı dıŞında floriirlii verı]ik uvgııIaınasın] çocuğuma diizenIi olarak yaptürüvonıı,n.

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak okuılum ve anlat|ım. çocuğumun genel sağlık t|urumundamevdana gelecek değişikliklcri bilılircceğimi kabul edivorum.

BİLGiLENDiRMEYi YAPAN
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