
GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

Kas 7 vaikas kenčia nuo 
Krūminių bei Priekinių dantų 

hipomineralizacijos (MIH)

Kas tai MIH?
Kaip tai gali paveikti mano vaiką?

Kodėl mano vaikui tai  
pasireiškia?

Kaip aš galiu padėti būdamas 
tiesiog tėvu?

Kuo pasireiškia MIH?

Kodėl turiu reaguoti itin skubiai?

Kodėl tai pasireiškė mano vaikui?

Dažniausiai kokiame amžiuje pasireiškia?
Dantys, kurie dažniausiai pažeidžiami MIH išdygsta 
5-7 metais; būtent  tokiame amžiuje jau galima aptikti 
simptomus.
Pieniniai dantys taip pat gali turėti tokį pat defektą;kuris 
gali pasirodyti vaikui sulaukus vos 2 metukų!

Deja, tačiau mums vis dar nepavyko išsiaiškinti kas 
sukelia MIH, todėl kol kas nieko negalime padaryti, kad 
užkirstume  kelią šios ligos atsiradimui.  Beje, jei šeimoje 
vienam vaikui diagnozuotas MIH, labai didelė tikimybė, 
jog tai pasireikš  broliams bei seserims.  

Ankstyva intervencija bei prevenciniai veiksmai yra būtini, 
norint išvengti bereikalingo skausmo ir dantų gydymo 
baimės. Ilgalaikėje perspektyvoje tai sumažina būtino 
vėlyvesnio, invazyvesnio ir brangesnio gydymo išlaidas.

Tik ką išdygę ir MIH jau pažeisti dantys būna labai 
išskirtinės išvaizdos:

- labai baltomis ar geltonomis/rudomis matinėmis 
dažnai visiškai nepatraukliomis dėmėmis

- pažeistas dantis jautrus ir/ar skausmingas
- naujo danties pažeidimas greitai plečiasi
- danties vainikas gali greitai įlūžti

Galima 5 skonių: Vanilės, Melionų, Braškių, Mėtinio ir  Tutti-Frutti

Pasidalino. P. Rouas, Prancūzija ir Prof. C. Baroni, Italija

Gydytojo spaudas:

+fluoridai
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Ką gali padaryti tėvai?Kas yra MIH?

1. Susiplanuokite vizitą pas odontologą!

Kaip tai gali paveikti mano vaiką?

MIH - tai liga, kuomet paviršinis danties sluoksnis (emalis) 
suminkštėja ir porėja, dantys primena sūrį.

Tokie dantys tampa itin trapūs ir gali būti lengvai 
pažeidžiami ėduonį sukeliančių mikroorgamizmų.  
Kai kuriais atvejais dantys gali tiesiog įlūžti !

Dantys pažeisti MIH dažniausiai yra sujautrėję. Juose gali 
labai greitai išsivystyti ėduonis ir sukelti skausmus. Jūsų 
vaiko valgymo bei burnos ertmės higienos įpročiai gali 
pakisti, kadangi bus bandoma išvengti kylančio skausmo.
Kuomet pažeidžiami priekiniai dantys, dėmės būna 
matomos ir tai gali sukelti  diskomfortą įprastinėje 
socialinėje veikloje( kalbant, šypsantis). Taip pat gali 
paveikti vaiko pasitikėjimą savimi.

Esant nuolatiniam sąkandžiui,MIH 
dažniausiai pažeidžia pirmus nuolatinius 
krūminius dantis ir kartais kandžius. 
Išskirtiniais atvejais tokius pat simptomus 
gali turėti ir pieniniai dantukai.

Apsilankykite su savo vaiku pas odontologą.

Ankstyva diagnostika ir intervencijos itin svarbios ! Jūsų 
odontologas:

informuos Jus bei pamokys 
Jūsų vaiką kaip taisyklingai 
valytis JO/JOS dantukus

Kad sumažėtų jautrumas 
dantis padengs 

apsaugine medžiaga

Sugydys ir restauruos 
jau esamą ėduonies 

pažeidimą

Sustiprins dantis 
aplikuodamas emalį 
stiprinančias medžiagas

2. Stenkitės maitintis sveiku bei dantims 
nekenkiančiu maistu

Dažni užkandžiavimai ar saldžiųjų gėrimų vartojimas tarp 
pagrindinių valgymų turi būti vengiamas, ypač jei šių 
produktų sudėtyje yra daug cukraus ar rūgščių. 

3. Tikrinkite kaip vaikai valosi dantis

4. Sustiprinkite dantis neišėję iš namų su  
GC Tooth Mousse ar GC MI Paste Plus  

Imkitės veiksmų!
Jau dabar suplanuokite vaiko apsilankymą 

pas odontologą!

Dantys turi būti valomi du kartus per dieną su dantų 
pasta, turinčia pakankamą fluoridų kiekį ( pasiteiraukite 
odontologo). Atkreipkite dėmesį, jog mažiems vaikams 
reikalinga suaugusiųjų pagalba valantis dantukus.

Įprastiniuose  prekybos centruose  
GC Tooth Mousse ir  GC MI Paste Plus  nėra.  

Norėdami įsigyti teiraukitės savo odontologo!

GC Tooth Mousse ir  GC MI Paste Plus kremuose yra 
Recaldent™ medžiagos, 
išgautos  iš natūralių pieno 
baltymų.
Tai padės sutvirtinti 
silpnesnes emalio vietas, pvz 
pažeistas MIH.
GC MI Paste Plus taip pat turi fluoro (900 ppm).

Kandžiai

Pirmieji krūminiai dantys

3 MINUTES 
before spitting it out

Prieš naudojimą, įdėmiai perskaitykite naudojimo 
instrukcijas. GC Tooth Mousse ir GC MI Paste Plus 
negali būti naudojami pacientams turintiems ar 
įtariamiems turint alergiją pieno baltymui, bei benzoato 
konservartams.


