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FLoRÜRLtJ VDRNıK UYGLlLAMASt
AYDlNLAI-ILMlŞ oNAM FORMlr

Adı Soyadı:
'I'arih/ İmza:

sayt'a No:2 / 2

UYGULAMADA KARŞlLAŞILABİİPCİX YaN ETKiLER
l, Uygulama esıraslnda öğürme refleksine bağlı olarak nadireır bulanİı veya kusma gelişebilir.2, ReÇine veya Çam fıstlğl alerjisi olan çocuklarda alerjik rcaksiyonlara rastlanabilir. Alerjik reaksiyonlar.

ağız içinde kabartılar şeklinde göriilebiIir.
j. Astlm hastalarında çok nadir olarak nefes darlığı gelişebilir.

Öxsni: Florürlii vernik uygulaması sonrasında beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde vernik. diş fırçasıve diŞ iPi kullanılarak diŞ YüzeYinden teınizlenir ve ılık su ile ağız çalkalatı|arak çocuğun tükürmesi sağlanır.
Soırrasında çocuğun en yakın sağlık merkezine götürülmesi önerilir.

,.BİRiM/BöI-üM
... iı snĞı_ıĞı MüDüRLüĞü

Son 6 ay içerisinde florürlü vemiVjel uygulaması yapıldı mı?

Evet İ lluyı," f]
Uygulaına larihi , . . ./ . , . .l . . . .

Velisi olduğum İlkokulu .......... sınıfında bulunan oğlum/kızım
,..........'in dişlerine florürlü vernik uygulanmasına;

l izin veri]ıorum-

İ İzin vermiyorum- (Nedenini işareıteyini).

O Çocuğumun alerjisi var.

O Zararlı olduğunu düşünüyorum.

O Faydalı olduğunu düşünmüyorum.

O Yeterince bilgi sahibi değilim.

O Okul dışında florürlü vemik uygulamasını çocuğuma düzenli olarak yaptırıyorum.

Yukarıdaki bilgilcri eksiksiz tılarak okutlum ,e anlaılım. çocuğumun gene| sağlık durumundamel,dana gelccek değişiklikle ri biItlireceğimi kabul eılivorum.
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Adı Soyadı:
'farih/ İnıza:
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|.,LoRÜ RLil VERNiK UYGt]t,AMASI
AYDINLAT|l,MIŞ ONAM !,oRMtJ

Adı Soyadı:
Tarih/ İmza:

sayfa No: l / 2

.IL SAGLIGı MUI)URLUGU

20..... l 20..... EĞiTiM-ÖĞRETiM YILI
Bu form. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafıııdaıı T.C. Milli liğiıiın Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülecek

olaıı koruyucu ağız ve diş sağlığı çalışınaları kapsaınıııda gerçek leşlirilecek florürlü vernik uygulaması hakkında.

öğrenci velilerine yönelik olarak hazırlaı,ımış aydıırlatılnıış oıraın forııudur.
Lütfen, formu dikkatlice okuyunuz, sorularınızı ve anlaşılamayan hususları ilgiIi diş hekimine/sağlık

personeline dınışınız.

UYGULAMANIN GEREKÇELERi
l. Ağız ve diş hastalık|arı, topluınumuzda yaygın olarak görülen, genel sağlığı etkileyebilen ve koruyucu

önlemlerle engelIenebilen hasialıklardır.
2. Çocuklarda cn yaygın ağız ve diş hasıalığı olan diş çürükleri ile ilgili tedbirlerin ktiçük yaşlarda

al ınması gerekınektedir.

3. I)iş çtiriik|eriırdeıı koruı,ıınada: sağlıklı beslenıne. düzenli diş fırçalama. diş hekimi koııtrolü ve florür

tıygı.ılamalarıııın birlikte gerçekleştirilmesi çok öneınlidir.
4. Diş yüzeyine uygulaıran l'lorürün. çürük oluşuınunu önleyici etkisi biliınsel olarak kanıtlanmıştır. Her

yaşta güvenle kullanılabilen florürIü vernik, okullarda uygulanabilecek en uygun koruyucu yöntemlerden biridir.

5. Bu programda, diş yüzeyine sürüldüğünde tükürük ile temas ederek kısa sürede sertleşen floriirlü
vcrırik kullanılacaktır.

6. Florürlü vernik yılda iki kez (3-6 aylık periyotlarla uygulanabilir), çürük risk düzeyi yiiksek olan

çocuklarda ise yıIda dört kez uyguIanabilir.

UYGULAMANIN BASAMAKLAR|
l. Uygulama öırcesinde öğrencilere diş fırçalama eğitimi verilir. Her öğrencinin, kendi diş fırçası ve

macununu kullanarak. doğrrı ve etkin bir şekilde dişlerini fırçalamaları sağ|anır.

2. l:loriirlü vernik uygulaması. bir diş hekimi taraindan ya da diş hekiminin gözetiıninde, konu hakkında

eğitinı alınış cbe. hemşire ve sağlık meırıuru taraf|nda!] gerçekleşl irilir.
3. Tek kullanımlık ambalajlarda bulunan florürlü vernik, tek kullanınılık uygulama fırçası yardımıyla diş

yiizeyine sürülerek uygulaırır. Her çocuk için bir florürlii vernik Uri,in paketi kul|anılır, uygulama sonrası ka|an

ürünc aiı pakeı "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetıneliği'ıre" uygun şekilde bcnarafedilir.
4, Uygulamadan sonra. öğreı,ıciııin, l saaı süreyle hiçbir şcy yiyip içmeınesi, sonrasında da 4 saat boyunca

scrt ve sıcak yiyecek-içeceklerden uzak durması sağlanır.

5. tiloriirlü vernik uygu laınasıır ııı yapıldığı giin dişler lırçalanmamalı, ertesi sabah kahvaltıdan soırra

fırçalannıalı vc düzenli olarak, !ıer gün. kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan öııce, günde 2 kez fırçalamanın
yapılınasına devam edilmelidir.

FLORüRLü Vf,RNiĞiN UYGULANAMAYACAĞI ÇocuKLAR
l. Alerjik reaksiyona bağ|ı olarak hastaneye yatmış olan ve astım rahatsızlığı olan,

2. Reçine ve çanr fıst|ğ!na bağlı bilinen alerjisi olan,

3. Vücudunda döklintüsü olan y,a da dudak|arıııda. ağız içinde, dilinde ve dişetinde yarası bulunan,

,l. suçiçeği gibi dökünıülü hastalıklar geçirmekte olan çocuklara florürlü vemik uygulaması

yapılmamalıdır.

VELI


