
GC Tooth Mousse®

GC MI Paste Plus®

7 çocuktan 1’i Büyük  
Azı Keser  

Hipomineralizasyonu (MIH) 
yaşıyor

MIH tam olarak nedir? 
Çocuğumu nasıl etkiler? 

Çocuğumda neden oluşur?

Ebeveyn olarak  
ne yapabilirim?

MIH’nin olduğu dişler nasıl görünür?

Hangi yaşlarda oluşur?
MIH’den etkilenen dişler 5-7 yaşlarında ortaya çıkabilir 
ve o andan itibaren tespit edilebilir.
Süt dişlerinde aynı tip kusurlar olabilir, hatta bunlar 2 
yaşındakilerde dahi görülebilir!

Çocuğumda neden oluştu?
Ne yazık ki, MIH’ye neden olan unsurları hâlâ 
bilemiyoruz. Dolayısıyla, engel olmak için 
yapabileceğimiz bir şey henüz yok. Bununla birlikte, bir 
çocuğa MIH tanısı konulduğunda, kardeşlerinde de bu 
durumun görülmesi daha muhtemel olmaktadır.

Ne yazık ki, MIH’ye neden olan 
unsurları hâlâ bilemiyoruz. 
Gereksiz ağrıların ve dişçi korkusunun engellenmesi için 
erken müdahale ve önleyici tedbirler gerekir. Böylelikle 
uzun vadede maliyetler de daha düşük olacaktır çünkü 
tedavinin gecikmesi halinde daha invaziv ve masraflı 
prosedürler gerekebilmektedir.

MIH’den etkilenen dişler, ağız içinde oluştukları andan 
itibaren çok tipik bir görünüme sahiptir:

- genelde hoş olmayan, çok beyaz ya da sarı/
kahverengi mat noktalar

- etkilenen dişlerde hassasiyet ve/veya ağrı
- hızlıca yeni diş çürüğü oluşumu
- dişlerin bazı bölümlerinde kırılarak düşmeler

5 aroma ile sunulur: Vanilya, Kavun, Çilek, Nane ve Tutti-Frutti

Resimler: Dr. P. Rouas (Fransa) ve Prof. C. Baroni’nin (İtalya) izniyle kullanılmıştır

Hekim kaşesi:

+florür
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Ebeveyn olarak ne yapabilirim?MIH tam olarak nedir?

1. Diş hekimine gidin!

Çocuğumu nasıl etkileyebilir?

MIH (peynir büyük azı olarak da bilinir), dişlerin dış 
katmanının (diş minesi) yumuşak ve gözenekli hale geldiği 
bir hastalıktır.

Bu dişler çok kırılgandır ve çürüğe neden olan bakteriler 
onlara kolaylıkla saldırabilir. Hatta şiddetli vakalarda 
kırılabilirler!

MIH’nin görüldüğü dişler genelde aşırı hassastır. Bu dişlerde 
hızlı bir şekilde çürükler oluşabilir ve bu çürükler ağrıya 
da neden olabilir. Ağrıdan kaçınmaya çalışacağından 
çocuğunuzda, yeme ve diş fırçalama alışkanlıkları da 
değişebilir.
Kesiciler de etkilendiğinde lekeler sosyal etkileşim 
(konuşma, gülme) esnasında görünür hale gelir.  
Bu, çocuğunuzun özgüvenini etkileyebilir.

Daimi dişlenmede MIH her zaman, 
kalıcı ilk büyük azılarda ve bazen de 
kesicilerde gerçekleşir. Seyrek görülen 
vakalarda, süt dişlerinde de benzer 
semptomlar olabilir.

Tedavi için diş hekimine gidin.
Erken teşhis ve müdahale çok önemlidir! 

Diş hekiminiz size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

Hem çocuğunuza hem 
de size çocuğunuzun diş 
bakımıyla ilgili bilgileri 
verebilir

Diş hassasiyetini 
azaltmak için koruyucu 
kaplama uygulayabilir

Çürük veya kırılma  
söz konusuysa tedavi 

uygulayabilir.

Diş minesini güçlendiren 
ürünler uygulayarak 
dişleri daha güçlü hale 
getirebilir

2. Sağlıklı, diş dostu beslenme seçenekleri önerilir

Öğünler arasında, özellikle çok fazla şeker ya da asit 
içeren atıştırmalık veya içeceklerin sıklıkla tüketilmesinden 
kaçınılmalıdır.

3. Çocuğunuzun dişlerinin hijyen durumunu 
kontrol edin

4. Dişleri evde GC Tooth Mousse veya  
GC MI Paste Plus ile güçlendirin

Harekete geçin!
Çocuğunuzun diş randevusunu  

hemen planlayın

Dişler, uygun miktarda florür içeren bir diş macunuyla 
(diş hekiminize danışınız) günde iki kez fırçalanmalıdır. 
Küçük çocukların, dişlerini fırçalamak için hâlâ yardıma 
ihtiyacı olabileceğini unutmayın.

GC Tooth Mousse ve GC MI Paste Plus, normal 
mağazalarda satılmamaktadır. Nereden 

alabileceğinizi diş hekiminizden öğrenebilirsiniz.

GC Tooth Mousse ve GC MI Paste Plus, doğal süt 
protein lerinden elde edilmiş 
Recaldent™ içerir.
MIH’de olduğu gibi, diş 
minesi zayıflamış dişlerin 
güçlendirilmesine yardımcı 
olur.
GC MI Paste Plus ayrıca florür (900 ppm) içerir.

Kesiciler

İlk büyük azılar

Tükürmeden önce
3 dakika bekle

Uygulamadan önce kullanma talimatını dikkatlice 
okuyun. GC Tooth Mousse ve GC MI Paste Plus, süt 
proteini veya benzoat koruyucularına alerjisi olan veya 
alerji şüphesi bulunan kişiler tarafından kullanılamaz. 


