
GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

Üks seitsmest lapsest 
kannatab molaar-intsisiivi 

hüpomineralisatsiooni  
(MIH) käes.

Mis on MIH? 
Mida võib see mu lapsele teha?

Miks see mu lapsel on?

Mida ma vanemana  
teha saan?

Kuidas MIH välja näeb?

Miks on vaja kiiresti tegutseda?

Miks see mu lapsel on?

Mis vanuses seda esineb?
MIH ohustab hambaid, mis lõikuvad 5–7 aastaselt.
Sellest vanusest alates on see tuvastatav. 
Piimahammaste puhul võib samalaadseid defekte 
ilmneda isegi 2-aastaselt.

Kahjuks ei tea me veel, mis MIH-i põhjustab, mistõttu 
ei ole võimalik seda ennetada. Küll aga on MIH 
diagnoosiga laste õdede-vendade puhul suurem 
tõenäosus selle haiguse tekkeks.

Varajane sekkumine ja ennetus on vajalik, et 
vältida tarbetut valu ja hirmu hambaravi ees. Pikas 
perspektiivis vähendab see ka kulusid, sest edasi 
lükatud ravi võib tingida vajaduse invasiivsemate ja 
kallimate protseduuride järele.

MIH-iga hammastel on väga  
spetsiifiline väljanägemine:

- väga valged või kollakaspruunid tuhmid laigud, mis 
on sageli ebameeldiva väljanägemisega

- kahjustunud hammaste tundlikkus ja/või valu
- uue hamba lagunemine võib toimuda kiirelt
- hammastest võib eralduda kilde

Saadaval 5 maitsega: vanill, melon, maasikas, münt, Tutti-Frutti

Pildid: Autor dr P. Rouas, France ja professor C. Baroni, Itaalia

Praksise tempel:

+ fluoriid
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Mida ma vanemana teha saan?Mis on MIH täpsemalt?

1. Külastage hambaarsti!

Mida võib see mu lapsele teha?

MIH on haigus, mille puhul hamba väline kiht (email) 
muutub pehmeks ja poorseks. 

Sellised hambad on väga haprad ja kaitsetud kaariest 
tekitavate bakterite vastu. Raskete juhtumite puhul 
võivad hambad isegi laguneda!

MIH-iga hambad on tihti ülitundlikud. Selliste hammaste 
puhul võib kaaries areneda väga kiiresti ja tekitada valu. 
Valu vältimiseks võib laps muuta koguni oma söömis- ja 
hammaste harjamisharjumusi.

Kui haigus hõlmab ka lõikehambaid, siis on plekid näha 
ka näiteks rääkides ja naeratades ning see võib mõjutada 
teie lapse enesekindlust.

Jäävhammaste puhul ilmneb MIH 
alati esimestel purihammastel ja 
vahel ka lõikehammastel. Harvadel 
juhtudel võib ka piimahammastel 
esineda sarnaseid sümptomeid.

Minge hambaarsti vastuvõtule. 

Varajane avastamine ja sekkumine on otsustava 
tähtsusega! Hambaarst saab aidata järgmistel viisidel:

ta jagab teile teavet ja 
õpetab lapsele, kuidas 
hammaste eest hoolitseda;

ta kannab hammastele 
kaitselaki, et vähendada 

hammaste tundlikkust;

ta saab hammaste 
lagunemise korral neid 

restaureerida.

ta tugevdab hambaid 
toodetega, mis 
tugevdavad emaili;

2. Pakkuge tervislikku ja 
hambaid säästvat toitu
Tuleks vältida sagedast näksimist ja karastusjooke/mahlasid 
söögikordade vahel. Eriti selliseid, mis sisaldavad palju 
suhkrut või on happelised.

3. Kontrollige oma lapse suuhügieeni

4. Tugevdage hambaid kodus 
GC Tooth Mousse’i või GC MI Paste Plusiga

Tegutsege!
Broneerige lapse hambaarstivisiit kohe!

Hambaid tuleks harjata kaks korda päevas 
hambapastaga, mis sisaldab õiges koguses fluoriidi 
(küsige selle kohta hambaarstilt ). Ärge unustage, 
et väikesed lapsed võivad vajada abi hammaste 
pesemisel.

GC Tooth Mousse’i ja GC MI Paste Plusi  
ei müüda tavapoodides ega apteekides. 
Küsige hambaarstilt, kust neid osta saab!

GC Tooth Mousse ja GC MI Paste Plus sisaldavad 
naturaalsetest 
piimavalkudest valmistatud 
Recaldent™-i. See aitab 
tugevdada nõrgenenud 
emailiga hambaid  
(nt MIH-iga hambaid).
GC MI Paste Plus sisaldab ka fluoriidi (900 ppm).

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend. 
GC Tooth Mousse`i ja GC MI Paste Plus`i ei tohi kasutada 
patsientidel, kellel kahtlustatakse või on tõestatud 
allergia piimavalkudele või bensoaadi säilitusainetele.

Lõikehambad

Esimesed purihambad

3 MINUTIT  
 suus enne välja 

sülitamist


