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~ FLORtlRLfr VERNix UYGULAMASI 
. /' AYDINLATILMIS ONAM FORMU Sayfa No: 112 

BiRi:MJBOLUM TOPLUM SAGLIGI HiZMETLERi VE EGiTiM DAiRE BASKANLIGI 
MUS iL SAGLIK MUDURLUdU 

2017 - 2018 EGiTiM - OGRETiM YILI 
Bu form, T.C. Saghk Bakanhgl tarafmdan T.C.Milli Egitim Bakanhgt He i~birligi iyerisinde yiirutfileeek 

olan koruyueu aglz ve di~ saghgl yah~malarl kapsammda geryekle~tirilecek floriirlii vemik uygulamasl hakkmda, 
ogrenci velilerine yonelik olarak hazlrlanml~ aydmlatIlml~ onam formudur. 

Lutfen, formu dikkatlice okuyuuuz, sorulannlZl ve anla~J1amayan hususlanilgili di~ hekimine/saghk 
personeline daDl~lDlz. 

UYGULAMANIN GEREKc;ELERi 
1. Aglz ve di~ hastahklan, toplumumuzda yaygm olarak goriilen, genel saghgt etkileyebilen ve koruyueu 

onlemlerle engellenebilen hastahklardlr. 
2. ~oeuklarda en yaygm aglz ve di~ hastahgl olan di~ yuriikleri ile ilgili tedbirlerin kUyfik y~larda 

ahnmasI gerekmektedir. 
3. Di~ yiirfiklerinden korunmada; saghkh beslenme, duzenli di~ flryalama, di~ hekimi kontrolu ve floriir 

uygulamalanmn birlikte gefgekle~irilmesi yok onemlidir. 
4. Di~ yfizeyine uygulanan floriiriin, yUriik olu~umunu onleyici etkisi bilimsel olarak kanltlanml~tlr. Her 

~+ ya~ta guvenle kullanIlabilen floriirlfi vemik, okullarda uygulanabileeek en uygun koruyucu yontemlerden biridir. 
5. Bu programda, di~ yfizeyine suriildugunde tiikurfik ile temas ederek klsa sfirede sertle~en floriirlu 

vemik kullamlaeaktlr. 
6. Floriirlu vemik ydda iki kez (3-6 ayhk periyotlarla uygulanabilir), y,Uriik risk duzeyi yiiksek olan 

yocuklarda ise yllda dort kez uygulanabilir. 

UYGULAMANIN BASAMAKLARI 
I. Uygulama oneesinde ogrencilere di~ firyalama egitimi verilir. Her ogrencinin, kendi di~ flryasl ve 

maeununu kullanarak, dogru ve etkin bir ~ekilde di~lerini flryalamalarl saglanlr. 
2. Floriirlfi vemik uygulamasl, bir di~ hekimi tarafmdan ya da di~ hekiminin gozetiminde, konu hakkmda 

egitim alml~ ebe, hem~ire ve saghk memuru tarafmdan gen;ekle~tirilir. 
3. Tek kullammhk ambalajlarda bulunan floriirlfi vemik, tek kullanunhk uygulama flryasl yardlmlyla di~ 

yfizeyine sUriilerek uygulamr. Her 90euk iyin bir florurlu vemik uriin paketi kullanlhr, uygulama sonraSl kalan 
uriine ait paket "Tlbbi AtIklann Kontrolu Yonetmeligi'ne" uygun ~ekilde bertaraf edilir. 

4. Uygulamadan sonra, ogreneinin, 1 saat siireyle hiybir ~ey yiyip iymemesi, sonrasmda da 4 saat 
boyunca sert ve sleak yiyeeek-iyeeeklerden uzak durmasl saglanrr. 

5. Floriirlfi vemik uygulamasmm yapddlgl gun di~ler flryalanmamah, ertesi sabah kahvaltldan sonra 
firyalanmah ve dilzenli olarak, her gfin, kahvaltldan sonra ve geee yatmadan once, giinde 2 kez flryalamanm 
yapdmasma devam edilmelidir. 

FLORURLU VERNiGiN UYGULANAMAYACAGI c;OCUKLAR 
1. Alerjik reaksiyona bagh olarak hastaneye yatml~ olan ve astlm rahatslzhgl olan, 
2. Reyine ve yam fIstlgma bagb bilinen aleIjisi olan, 
3. Viieudunda dokfintfisu olan ya da dudaklannda, agtz iyinde, dilinde ve di~etinde yarasl bulunan, 
4. SUyiyegi gibi dokiintiilfi hastahklar geyirmekte olan yocuklara florfirlii vernik uygulamasl 

yapIlmamahdlr.
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BiRiMIBOLUM TOPLUM SAGLIGI HiZMETLERi VE EGiTiM DAiRE BASKANLIGI 
MUS iL SAGLIK MCrDlJRLUGU 

UYGULAMADA KARSILASILABiLECEK YAN ETKiLER 
1. Uygulama esnasmda ogtirme refleksine bagb olarak nadiren bulantl veya kusma geli~ebilir. 
2. Re9ine veya 9am flStlgl alerjisi olan 90cuklarda alerjik reaksiyonlara rastlanabilir. AleIjik 

reaksiyonlar, aglz i9inde kabartIlar ~eklinde gorulebilir. 
3. Astlm hastalannda 90k nadir olarak nefes darhgl geli~ebilir. 

ONERi: Florurlfi vernik uygulamasl sonrasmda beklenmeyen bir etki goruldiigti takdirde vernik, di~ flfC(aSI 
ve di~ ipi kullamlarak di~ yUzeyinden temizlenir ve lhk su He aglz 9alkaiatIiarak 90cugun tfikfirmesi saglanrr. 
Sonrasmda 90cugun en yakm sagltk merkezine gotfirlilmesi onerilir. 

Son 6 ay igerisinde florurlfi vemikljel uygulamasl yaplldl ml? 

Evet D Hayrr D 

Uygulama Tarihi: ... .I... I ...... 

Velisi oldugum C:;itgOl ilkokulu ........ .. slDlflnda bulunan oglum/klZlm 

....................................................... 'in di~lerine floriirlii vernik uygulanmaslna; 


o izin veriyorum. 

izin vermiyorum. (Nedenini i~aretleyiniz). 

o C:;ocugumun alerjisi var. 

o Zararh oldugunu dfi~finfiyorum. 

o Faydah oldugunu dfi~finmfiyorum. 

o Yeterince bilgi sahibi degilim. 

o Okul dl~mda florfirlfi vernik uygulamasml 90cuguma dfizenli olarak yaptmyorum. 

Yukandaki bilgileri eksiksiz olarak okudum ve anladlm. C:;ocugumun genet saghk durumunda 
meydana gelecek degi~iklikleri bildirecegimi kabul ediyorum. 
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