
Fitxa explicativa COL·LUTORI FLUORAT, ADAPTADA A LA COVID-19 

JUSTIFICACIÓ

El col·lutori fluorat setmanal en els centres docents forma part de la  Cartera de Serveis de
Promoció de Salut i Prevenció en l'Entorn Educatiu. 

La duu a terme el professorat a l'aula, amb el suport tècnic i subministrament del material
necessari  per  part  dels  professionals  sanitaris  de  la  unitat  odontològica  de  referència  del
centre docent, i dels tècnics de salut pública del Centre de Salut Pública corresponent. Està
dirigida a l'alumnat d'Educació Primària i, optativament, d'ESO.

Les circumstàncies sanitàries derivades de la pandèmia del coronavirus en el nostre medi han
portat al tancament dels centres docents durant l'última part del curs escolar 2019-2020, la
qual cosa ha significat la discontinuïtat en aquest període d'aquesta activitat.

En  el  curs  2020-2021,  cal  realitzar  una  adaptació  en  la  realització  de  l'activitat  de  les
esbandides  orals  per  a  extremar  la  higiene  i  desinfecció  en  les  actuals  circumstàncies
sanitàries. 

OBJECTIU

Realitzar  els  col·lutoris  fluorats  setmanals  en  els  centres  docents  amb  les  adaptacions
necessàries.

DESTINATARIS

Alumnat d'Educació Primària i, optativament, d'ESO.

METODOLOGIA

1. Desenvolupament de l'activitat
• Prèviament a la realització de l'esbandida:

o El professorat que realitza l'organització i supervisió de l'activitat de col·lutori
fluorat setmanal a l'aula, portarà mascareta FFP2 (recomanable també en els
Grups de Convivència Estable) i realitzarà rentada de mans o higienització amb
gel hidroalcohòlic.

o S'higienitzaran  les  superfícies  de  les  taules  amb  qualsevol  dels  productes
recomanats per a neteja i desinfecció de superfícies.

o L’alumnat  estarà  assegut  als  seus  llocs  i  el  professor/a  els  oferirà  gel
hidroalcohòlic a les mans per a higienitzar-les, si no fora possible la rentada
d'aquestes.

o A continuació posarà el got i el tovalló en la taula de cada alumne/a.
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• Realització de l'esbandida: 

o Es realitzarà de la forma habitual, amb la boca neta, amb 10 mil·lilitres de
solució  fluorada  al  0,2%,  durant  1  minut  i  sense  ingerir-ho.  S’ha  de
procurar no menjar ni beure durant els 30 minuts següents. 

o Després de l'esbandida l'alumne/a abocarà la solució fluorada en el mateix
gotet,  es netejarà amb el tovalló i  depositarà el  tovalló dins del  gotet i
esperarà que passe el professor/a per a recollir-lo.

 Després de l'esbandida:
o El professor/a passarà per les taules perquè els alumnes/as dipositen

els gotets en la bossa de fem.
o S'oferirà gel hidroalcohòlic per a higienitzar les mans dels alumnes/as 
o S'higienitzaran les superfícies de les taules
o Es col·locarà la bossa de fem dins d'una bossa per a residus (roja).

MATERIAL

 Caixes (kits) de solució fluorada contenint cadascuna 2 botelles de 500ml de solució
fluorada al 0,2%, gots, tovallons i bosses de fem. 

 Bossa de fem extern (roges).
 Material de desinfecció de mans i de superfícies.
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