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Gümüş Diamin Florür
Çocuklar ve Ebeveyn Kılavuzu
(Silver Diamine Fluoride - Turkish)

Gümüş Diamin Florür nedir?

Gümüş Diamin Florür nasıl uygulanır?

Gümüş Diamin Florür, zamanla gümüş ve florür iyonlarını
serbest bırakan/salgılayan bir sıvıdır. Çürüğü olan dişlere
sürülür. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır.

Çocuğunuzun giysileri plastik bir önlük ile korunacaktır. Tedavi
edilecek diş kurutulur ve yanına tarafına pamuk konulur.
Gümüş diamin florür sıvısı küçük bir fırça ile sürülür ve bir
dakika bekletildikten sonra diş, su ile yıkanır. Etkisinin
sürekliliğini korumak için tedavi 6 ayda bir tekrarlanabilir.

Gümüş Diamin Florür ne işe yarar?
Gümüş Diamin Florürün diş çürümesini durdurduğu
görülmüştür. Bu da,çürümenin daha da kötüleşmesini
durduduğu anlamına gelir. Dolgu yapılması mümkün
olmadığında kullanılabilir, örneğin uzun süre hareketsiz
oturamayan çok küçük çocuklarda veya özel
ihtiyaçları/durumları olan çocuklarda. Gümüş Diamin Florür,
ağrı ve enfeksiyona neden olan diş çürümesi riskini azaltmak
için kullanılır.

Tedaviden sonra dişler nasıl görünür?
Gümüş Diamin Florür, çürük diş dokusunun kalıcı olarak
kararmasına neden olur. Sadece dişin çürümüş kısımları siyaha
dönüşecektir. Çocuğunuza bağlı olarak, siyah lekeyi,
büyüdüklerinde veya diş tedavisi yapılırken daha fazla işbirliği
yapabildiklerinde, bir dolgu ile maskelemek/kapatmak mümkün
olabilir.

Gümüş Diamin Florür ne zaman uygun değildir?
Gümüş Diamin Florür, airıya neden olan veya enfeksiyon
belirtileri olan dişler için uygun değildir. Ayrıca hareketsiz
oturamayan ve ağızlarını uygulama süresince açık tutamayan
çocuklar için de uygun değildir.

Gümüş Diamin Florür işleminden önce ve sonra

