
Jedno dítê ze sedmi 

trpí molárnê incizální 

hypomineralizací skloviny (MIH)

Co põesnê MIH znamená? 
Jak mûže mé dítê postihnout? 

ProË právê moje dítê?

Co mohu jako rodiË udêlat?
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Co põesnê MIH znamená?

Jak mûže mé dítê postihnout?

MIH, známá také jako vývojová porucha molárû, je 
onemocnêní, põi kterém vnêjší vrstva (sklovina) zubu 
oslabuje a stává se porézní. 

Takto postižené zuby jsou velmi kõehké a mohou být 
snadno zasaženy bakteriemi, které zpûsobují vznik 
zubního kazu. V závažných põípadech mûže dokonce 

dojít k odlomení skloviny!

U stálého chrupu MIH postihuje první 
stálé moláry, v menší míõe také õezáky. 
V ojedinêlých põípadech mohou 
podobné põíznaky vykazovat mléËné 
zuby.

Õezáky

První moláry

Zuby s MIH jsou Ëasto hypersenzitivní. Zubní kaz se 
mûže v têchto zubech rozvíjet velmi rychle, což mûže být 
põíËinou bolesti. Mohou se dokonce zmênit stravovací 
návyky a ústní hygiena vašeho dítête, protože se snaží 
vyhnout bolesti.

Pokud jsou zasažené i centrální õezáky, jsou léze na nich 
viditelné bêhem sociální interakce (mluvení, úsmêv).
To mûže ovlivnit sebevêdomí vašeho dítête.



Co mohu jako rodiË udêlat?

1. Návštivte zubní ordinaci!

Navštivte zubní ordinaci kvûli ošetõení.
VËasná detekce a intervence jsou rozhodující!

Váš zubaõ vám mûže pomoci následovnê:

Informuje vás a nauËí 
vaše dítê, jak se správnê 
starat o svûj chrup

Aplikuje ochranný 
dentální krém pro 

snížení citlivosti zubû

Pokud došlo k poškození Ëi 
odlomení, aplikuje výplñ

Posílí zuby aplikováním 
produktû, které zesilují 
sklovinu

»astým svaËinám nebo pití mezi jídly je potõeba se vyhýbat, 
zvláš† když obsahují velké množství cukru nebo kyselin.

2. Nabídne léËebnou, zubûm põíznivou 
stravu



3. Zkontroluje ústní hygienu vašich dêtí

4. Posílení zubû doma za pomoci  
GC Tooth Mousse nebo GC MI Paste Plus

ZaËnête!
Naplánujte si návštêvu zubní ordinace 

se svým dítêtem hned te¢!

Zuby je nutné Ëistit dvakrát dennê zubní pastou s 
odpovídajícím obsahem fluoridû (zeptejte se vašeho 
zubaõe). Pamatujte, že malé dêti mohou ještê 
potõebovat pomoc põi Ëištêní zubû.

GC Tooth Mousse a GC MI Paste Plus 
se neprodávají v bêžných obchodech. 

Pokud je chcete koupit, zeptejte se svého 
zubaõe!

Põed samotnou aplikací si peËlivê põeËtête návod k 
použití. GC Tooth Mousse a GC MI Paste Plus nelze 
použít u pacientû s prokázanou nebo oËekávanou alergií 
na mléËné proteiny nebo benzoátové konzervanty. 

GC Tooth Mousse a GC MI Paste Plus obsahují 
Recaldent™, derivovaný 
z mléËných proteinû.
Pomáhá posilovat zuby 
s oslabenou sklovinou, jako
v põípadê MIH.
GC MI Paste Plus také obsahuje fluorid (900 ppm).

põed vyplivnutím

3 MINUTY



Jaké má MIH põíznaky?

ProË musím jednat rychle?

ProË právê moje dítê?

V jakém vêku se to mûže projevit?
Zuby, které mohou být postiženy MIH, se proõezávají 
ve vêku 5-7 let; MIH mûže být detekováno od tohoto 
okamžiku. MléËné zuby mohou vykazovat stejný typ 
defektû; ty se mohou dokonce objevit již ve vêku 2 let!

Není bohužel dosud jasné, co MIH zpûsobuje, takže 
zatím nemûžeme dêlat nic, abychom tomu zabránili. 
Nicménê, pokud je u dítête diagnostikována MIH, je 
víc než pravdêpodobné, že ji bude mít i sourozenec.

VËasný zásah a preventivní opatõení jsou nezbytná, 
aby se põedešlo zbyteËné bolesti a strachu ze 
stomatologického ošetõení. Z dlouhodobého hlediska 
se také sníží náklady na pozdêjší léËbu, která by mohla 
znamenat invazivnêjší a nákladnêjší postupy.

Zuby postižené MIH mají velmi charakteristický vzhled 
od chvíle, kdy se objeví v ústech:

- bílé nebo žluté/hnêdé matné skvrny, Ëasto velmi 
neestetické

- citlivost a/nebo bolestivost zasažených zubû
- rychlý rozvoj nového zubního kazu
- mûže dojít k odlomení Ëásti zubu

Obrázky: s laskavým svolením Dr. P. Rouase, Francie a Prof. C. Baroniho, Itálie



Razítko zubní ordinace:

GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

K dostání v pêti põíchutích: vanilka, meloun, jahoda, máta a ovocná

+fluoride

z 
O

 L
F 

C
Z 

20
 0

4 
- 

06
/2

1


