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Czym dokładnie jest MIH?

Jak to moæe wpłynåÊ na moje dziecko?

MIH, znany równieæ jako zëby trzonowe o strukturze sera, 

jest chorobå, w której zewnëtrzna warstwa (szkliwo) zëbów 

staje sië miëkka i porowata. 

Te zëby så bardzo delikatne i mogå byÊ łatwo zaatakowane 

przez bakterie, które powodujå próchnicë. W ciëækich 

przypadkach mogå nawet sië kruszyÊ!

W uzëbieniu stałym MIH zawsze 

wystëpuje na stałych pierwszych 

zëbach trzonowych, a niekiedy takæe 

na siekaczach. W rzadkich przypadkach 

zëby mleczne mogå mieÊ podobne 

objawy.

Siekacze

Pierwsze trzonowce

Zëby z MIH så czësto nadwraæliwe. Rozwój próchnicy w tych 

zëbach  moæe postëpowaÊ bardzo szybko, co równieæ 

moæe powodowaÊ ból. Zmianie mogå ulec teæ nawyki 

æywieniowe i sposób szczotkowania zëbów Twojego 

dziecka, poniewaæ bëdzie starało sië uniknåÊ bólu.

Gdy dotkniëte så równieæ siekacze, podczas interakcji 

społecznych (mówienie, uπmiechanie sië) widoczne så 

plamy. Moæe to wpływaÊ na pewnoπÊ siebie Twojego 

dziecka.



Co mogë zrobiÊ jako rodzic?

1. Odwied dentystë!

Udaj sië do dentysty w celu leczenia.

Wczesne wykrywanie i interwencja ma kluczowe znaczenie!

Twój dentysta moæe pomóc w nastëpujåcych kwestiach:

Udzieli informacji i nauczy 

dziecko, jak dbaÊ o zëby

Pokryje zëby lakierem 

ochronnym, aby zmniejszyÊ 

ich wraæliwoπÊ

Odbuduje zëby, jeπli 

wystëpuje ubytek lub 

uszkodzenie szkliwa

Wzmacnianie zëbów 

poprzez stosowanie 

produktów, wzmacniajåcych 

szkliwo

2. Oferuj zdrowe, przyjazne dla zëbów 
odæywianie
Naleæy unikaÊ czëstych przekåsek lub napojów miëdzy 

posiłkami, zwłaszcza tych, które zawierajå duæo cukru 

lub kwasu.



3. Sprawd higienë zëbów swojego 
dziecka

4. Wzmacniaj zëby stosujåc GC Tooth 
Mousse lub GC MI Paste Plus w domu

Podejmij działanie!
Zaplanuj wizytë swojego dziecka 

u dentysty juæ teraz!

Zëby naleæy szczotkowaÊ dwa razy dziennie pastå do 

zëbów zawierajåcå odpowiedniå iloπÊ fluoru (zapytaj 

o to dentystë). Pamiëtaj, æe małe dzieci wciåæ mogå 

wymagaÊ pomocy przy myciu zëbów.

GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus nie så 
przeznaczone do sprzedaæy w tradycyjnych 

sklepach. Zapytaj swojego dentystë, 
jak moæesz je kupiÊ!

Przed zastosowaniem naleæy dokładnie zapoznaÊ sië 

z instrukcjå uæycia. GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus 

nie mogå byÊ stosowane u pacjentów z rozpoznanå 

alergiå lub podejrzeniem alergii na białka mleka lub 

konserwanty benzoesanowe.

GC Tooth Mousse i GC MI Paste Plus zawierajå 

Recaldent™, pochodzåcy

z naturalnych białek mleka.

To pomaga wzmacniaÊ

zëby z osłabionym szkliwem,

jak w przypadku MIH.

GC MI Paste Plus zawiera równieæ fluor (900 ppm).

a potem wypluÊ

3 MINUTY



Jak wyglåda MIH?

Dlaczego muszë działaÊ szybko?

Dlaczego moje dziecko to ma?

W jakim wieku to sië dzieje?
Zëby, które mogå byÊ dotkniëte przez MIH, wyrzynajå sië 

w wieku 5-7 lat; MIH moæna wykryÊ od tego momentu. 

Zëby mleczne mogå mieÊ ten sam rodzaj uszkodzeË; 

wady te mogå pojawiÊ sië nawet w wieku 2 lat!

Niestety wciåæ nie wiemy, co powoduje MIH, wiëc 

nic nie moæemy zrobiÊ, aby temu zapobiec. Jeπli 

jednak u dziecka zdiagnozowano MIH, jest bardziej 

prawdopodobne, æe jego rodzeËstwo równieæ to ma.

Wczesna interwencja i działania profilaktyczne så 

konieczne, aby uniknåÊ niepotrzebnego bólu i strachu. 

W dłuæszej perspektywie zmniejszy to równieæ koszty, 

poniewaæ opónione leczenie moæe spowodowaÊ 

koniecznoπÊ wprowadzenia bardziej inwazyjnych 

i kosztownych procedur.

Zëby dotkniëte przez MIH majå bardzo typowy wyglåd 

od momentu pojawienia sië w jamie ustnej:

- bardzo białe lub æółte/brunatne matowe plamy, 

czësto o nieprzyjemnym wyglådzie

- wraæliwoπÊ i/lub ból w dotkniëtych zëbach

- próchnica zëbów moæe szybko postëpowaÊ

- czëπci zëbów mogå odpryskiwaÊ

Zdjëcia: dziëki uprzejmoπci dr P. Rouas we Francji i prof. C. Baroni 
we Włoszech



Pieczåtka gabinetu:

GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

Dostëpne w 5 smakach: waniliowym, melonowym, truskawkowym, 
miëtowym i tutti-frutti

+fluor
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