
1 din 7 copii suferã de 

Sindrom de Hipomineralizare 

Molar Incisiv (MIH)

Ce este mai exact MIH? 
Cum îmi poate afecta copilul? 

De ce suferã copilul meu 
de aceastã afecñiune?

Ce pot face eu ca pãrinte?
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Ce este mai exact MIH?

Cum îmi poate afecta copilul?

MIH, cunoscut ºi sub denumirea de “cheese molars”, 
este o afecñiune în care stratul exterior al dinñilor 
(smalñul) devine moale ºi poros. 

Acei dinñi sunt extrem de fragili ºi pot fi foarte uºor atacañi 
de bacteriile ce cauzeazã carii. În cazuri severe poate 

determina chiar spargerea acestora!

În cazul dentiñiei permanente, MIH 
apare întotdeauna pe molarii numãrul 1 
permanenñi ºi uneori ºi pe incisivi. 
În cazuri rare, dinñii de lapte pot 
prezenta simptome similare.

Incisivi

Molari nr.1

Dinñii afectañi de MIH sunt adesea hipersensibili. Dezvoltarea 
cariilor poate fi extrem de rapidã în cazul acestor dinñi, 
ceea ce poate de asemenea cauza durere. Obiceiurile de 
alimentañie ºi de periere ale copilului dumneavoastrã pot 
fi modificate deoarece copilul va încerca sã evite durerea.

Atunci când incisivii sunt de asemenea afectañi, petele 
sunt vizibile în timpul interacñiunilor sociale (vorbit, râs). 
Acest lucru poate afecta încrederea copilului dumneavoastrã.



Ce pot face eu ca pãrinte?

1. Mergeñi la medicul stomatolog!

Mergeñi la medicul stomatolog pentru tratament.
Identificarea ºi intervenñia în stadiu incipient sunt 
cruciale!

Medicul stomatolog vã poate ajuta astfel:

Informarea dumneavoastrã ºi 
educarea copilului cu privire 
la modul în care poate avea 
grijã de dinñii sãi

Aplicarea unui lac 
protector pentru a reduce 

sensibilitatea dinñilor

Realizarea unei 
restaurãri în cazul în care 

existã carii sau spãrturi

Întãrirea dinñilor prin 
aplicarea de produse ce 
consolideazã smalñul

2. Oferiñi o alimentañie sãnãtoasã

Trebuie evitate gustãrile sau bãuturile rãcoritoare 
frecvente între mese, în special cele care conñin 
o cantitate ridicatã de zahãr sau de acid.



3. Verificañi igiena dentarã a copilului 
dumneavoastrã

4. Întãriñi dinñii acasã cu GC Tooth Mousse 
sau GC MI Paste Plus

Luañi mãsuri!
Planificañi acum vizita copilului 

dumneavoastrã la medicul stomatolog!

Dinñii trebuie periañi de douã ori pe zi cu o pastã de 
dinñi ce conñine o cantitate adecvatã de fluor (întrebañi 
medicul stomatolog care este aceasta). Copiii mici 
pot necesita în continuare ajutor la spãlatul pe dinñi.

GC Tooth Mousse ºi GC MI Paste Plus
nu sunt disponibile la vânzare în magazine. 
Întrebañi medicul stomatolog cum le puteñi 

achiziñiona!

Înainte de aplicare citiñi cu atenñie instrucñiunile de 
folosire. GC Tooth Mousse ºi GC MI Paste Plus nu pot fi 
utilizate în cazul pacienñilor suspecñi de sau cu alergie 
cunoscutã la proteine din lapte sau conservanñi benzoañi.

GC Tooth Mousse ºi GC MI Paste Plus conñin 
Recaldent™, derivat din
proteine naturale din lapte.
Ajutã la întãrirea dinñilor cu
smalñ slãbit, ca în cazul MIH.
GC MI Paste Plus conñine de
asemenea ºi fluor (900 ppm).

înainte de a fi scuipat

3 MINUTE



Cum aratã MIH?

De ce trebuie sã acñionez rapid?

De ce este afectat copilul meu?

La ce vârstã apare aceastã afecñiune?
Dinñii pot fi afectañi de MIH la erupñie, în jurul vârstei de 
5-7 ani; poate fi detectatã din acest moment.
Dinñii de lapte pot prezenta acelaºi tip de defecte; 
acestea pot apare chiar ºi la 2 ani!

Din pãcate încã nu cunoaºtem factorii ce determinã 
apariñia MIH ºi prin urmare nu putem face nimic pentru 
a preveni apariñia sa. Cu toate acestea, în cazul în care 
un copil este diagnosticat cu MIH, este foarte probabil 
ca ºi fratele/sora sa sã sufere de aceeaºi afecñiune.

Intervenñia timpurie ºi acñiunile de prevenñie sunt 
necesare pentru a evita durerea suplimentarã ºi frica 
de medicul stomatolog. Pe termen lung, aceste lucruri 
vor determina ºi costuri reduse deoarece întârzierea 
tratamentului poate determina necesitatea unor 
proceduri mai scumpe ºi mai invazive.

Dinñii afectañi de MIH au un aspect tipic din momentul 
în care erup:

- pete mate, foarte albe sau gãlbui/maronii, adesea 
inestetice

- sensibilitate ºi/sau durere a dinñilor afectañi
- cariile noi apãrute pot evolua rapid
- pãrñi ale dintelui se pot sparge

Imagini: prin amabilitatea Dr. P. Rouas, Franña ºi Prof. C. Baroni, Italia



ªtampilã cabinet stomatologic:

GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

Disponibil în 5 arome: Vanilie, Pepene Galben, Cãpºuni, Mentã ºi Tutti-Frutti
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