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Molárová - incizálna hypomineralizácia skloviny (MIH)
Globálna zá†až choroby týkajúca sa jedného zo siedmich detí1,2
Molárová - incizálna hypomineralizácia (MIH) je bežný vývojový defekt skloviny postihujúci najËastejšie jeden alebo viacero
stálych molárov. Centrálne rezáky tiež môžu by† postihnuté hypomineralizáciou, ale to sa zvyËajne vyskytuje v menšom rozsahu.
Tiež môže dôjs† k hypomineralizácii mlieËnych zubov (HSPM) alebo oËných zubov.3 U detí s HSPM existuje až pä†násobne vyššia
pravdepodobnos†, že dôjde k MIH v stálom chrupe. Existuje mnoho typov závažnosti od miernych opacít až po posterupËné
odlomenie skloviny.
V súËasnosti je etiológia MIH stále neznáma. Boli opísané niektoré korelácie s ochorením poËas prenatálneho, perinatálneho
a postnatálneho vývoja, s vystavením antibiotikám alebo chemickým látkam, ako je dioxín, bisfenol A a polychlórovaný bifenyl,
ale stále chýbajú dostatoËné dôkazy.

Klinický vzh£ad
•
•
•
•
•

OhraniËené opákne miesta sfarbené od krémovo bielej, cez žltú až po hnedú
Poškodená sklovina má normálnu hrúbku (pokia£ nie je spojená s posterupËným odlomením skloviny)
Lézie sa môžu vyskytova† asymetricky
Ke¢ je prvý molár †ažko postihnutý, je väËšia pravdepodobnos†, že aj proti£ahlý molár bude postihnutý
Lézie stredných rezákov sú zvyËajne miernejšie, ale niekedy môžu by† škaredé

Mierna MIH
S láskavým dovolením
Dr. Van Amerongen, Holandsko

Stredná MIH
S láskavým dovolením
Prof. Baroni, Taliansko

∆ažká MIH
S láskavým dovolením
Prof. Baroni, Taliansko

Symptómy
• Zvýšená citlivos† a znížená reakcia na lokálnu anestéziu
• Rýchle šírenie kazu
• PosterupËné odlomenie skloviny

Klinické zvládnutie MIH je nároËné
z dôvodu:
•
•
•
•
•

Zvýšenej citlivosti a rýchleho rozvoja zubných kazov v postihnutých zuboch
Zlyhávania úËinku anestézie
Obmedzenej spolupráce malého die†a†a
Opakovaného okrajového poškodenia výplní
»asto je potrebný zvýšený poËet návštev u stomatológa

U detí s MIH sa Ëasto vyvinie strach zo zubára v dôsledku invazívnych
a dokonca bolestivých zážitkov u zubára v mladom veku

Rezáky postihnuté MIH
S láskavým dovolením
Prof. Baroni, Taliansko

MI LieËebné riešenia

Úvodný lieËebný zákrok
PouËenie Vášho pacienta je prvým krokom
• Zuby by sa mali Ëisti† dvakrát denne so zubnou pastou obsahujúcou
najmenej 1000 ppm fluoridu. Obsah fluoridu by mal zodpoveda†
veku; u starších pacientov môže by† potrebný vyšší obsah fluoridu.
• Pomocou identifikaËných pomôcok, ako je GC Tri Plaque ID Gel,
môžete identifikova† kariogénny povlak, motivova† pacientov
a da† im možnos† optimalizova† svoj postup Ëistenia zubov
• Malo by sa zabráni† Ëastej konzumácii cukru a kyslých potravín
S láskavým dovolením Dr. Rouas,
Francúzsko

Zub posilnite a znížte jeho zvýšenú citlivos† pomocou
GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus a MI Varnish
Lokálne ošetrenie je užitoËné pre posilnenie zubov a zníženie zvýšenej citlivosti zubov pri
MIH. Ukázalo sa, že aplikácia zložky Recaldent (CPP-ACP) s vysokým obsahom biologicky
dostupného vápnika a fosfátu je v tomto prípade úËinná.4,5

Tooth Mousse (bez fluoridu)/MI Paste Plus (900 ppm fluoridu)
- lokálne aplikovate£ný krém so zložkou Recaldent (CPP-ACP) pre každodennú domácu
aplikáciu
- naneste po Ëistení zubov, pred spaním; nevyplachujte
- poskytuje dodatoËnú ochranu zubov
- neutralizuje kyseliny
Tooth Mousse alebo MI Paste Plus?
Tooth Mousse a MI Paste Plus môžu by† použité pre rovnaké indikácie. Tooth Mousse
sa odporúËa do 6 rokov, aby sa predišlo riziku vzniku fluorózy a v prípadoch, ke¢ nie je
potrebné alebo žiaduce dodatoËné doplnenie fluoridu. Pri aplikácii cez noc sa Tooth
Mousse odporúËa do veku 12 rokov. MI Paste Plus sa môže používa† nad týmto vekom.

MI Paste Plus znižuje pórovitos†
a zlepšuje homogénnos†
hypomineralizovanej skloviny.
S láskavým dovolením Dr. Crombie,
Austrália

MI Varnish (22600 ppm fluoridu)
- lak so zložkou Recaldent (CPP-ACP) pre použitie v zubnej ambulancii raz za štvr†rok
- aplikova† po profylaktickom dentálnom Ëistení
- zapeËatí dentínové tubuly na dlhšie Ëasové obdobie; znižuje citlivos† zubov a po jeho
aplikácii zostáva na povrchu zuba film laku
Pred použitím si pozorne preËítajte návod na použitie.
S láskavým dovolením Prof. Gatón
Hernández, Španielsko

S láskavým dovolením Dr. Marinova,
Bulharsko

S láskavým dovolením Dr. Rouas,
Francúzsko

S láskavým dovolením Dr. Rouas,
Francúzsko

Ochrana povrchov pomocou GC Fuji TRIAGE
Fuji TRIAGE - zatekavý skloionomérny materiál, ktorý pomáha chráni† povrch zubov pred tvorbou zubného kazu
a precitlivenos†ou
• Fuji TRIAGE dokáže vytvori† chemickú väzbu vo vlhkom prostredí
• Zuby môžu by† ochránené dokonca už pred úplným prerezaním
• Tuhnutie v prípade použitia ružového odtieña Fuji TRIAGE je možné urýchli† pomocou polymerizaËnej lampy
VËasná ochrana je dôležitá, aby sa zabránilo komplikáciám
• Rýchla a jednoduchá aplikácia; ideálne pre primárne ošetrenie
• Pomáha oddiali† invazívnejšie spôsoby ošetrenia, alebo sa im dokonca vyhnú†
• Ke¢že je tento zákrok vo všeobecnosti dobre tolerovaný de†mi, riziko vzniku strachu zo zubára sa znižuje

S láskavým dovolením Dr. Rouas, Francúzsko

S láskavým dovolením Prof. Gatón Hernández, Španielsko

S láskavým dovolením Prof. Gatón Hernández,
Španielsko
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KonzervaËné ošetrenie
Minimálne invazívne výplne s EQUIA Forte HT
Dlhodobé výplne
• Sklo-hybridný systém EQUIA Forte HT je vhodný pre dlhodobé, minimálne invazívne výplne. Navyše, jeho rýchla bulková
aplikácia je obrovskou výhodou u detských netrpezlivých pacientov.
• Chemická adhézia materiálu a tolerancia vlhkosti EQUIA Forte HT ponúkajú ve£kú výhodu, pretože adhézia na
hypomineralizovanú sklovinu je nároËná.
• Ak je nároËné aplikova† anestéziu, môže sa použi† prístup minimálne invazívny (Atraumatic Restorative Treatment (ART));
zubný kaz sa manuálne odstráni pred aplikáciou EQUIA Forte HT.6
• Kompozit môže by† aplikovaný, ke¢ sú lézie ve£mi dobre ohraniËené a nevyžadujú si príliš ve£a dodatoËného odstrañovania
zubného tkaniva.
Provizórne lieËivé výplne
• V niektorých prípadoch závažnej MIH sa nedá okamžite aplikova† finálna výplñ kvôli mladému veku pacienta. Provizórne
ošetrenie je však potrebné na zastavenie a zvrátenie procesu tvorby zubného kazu.
• Skloionoméry alebo korunky z nehrdzavejúcej ocele fixované skloionomérnym cementom, môžu by† aplikované pred
koneËným ošetrením napr. kompozitnou alebo nepriamou výplñou.

S láskavým dovolením Dr. Rouas, Francúzsko

Ortodontické zdôvodnenia
V niektorých ortodontických prípadoch môže by† indikovaná extrakcia †ažko postihnutých stálych prvých molárov. Ideálnym
momentom je ten, kedy zaËne furkácia sedmiËky kalcifikova†, zvyËajne vo veku okolo 8,5-9 rokov. Extrakcia v tom Ëase u£ahËuje
spontánnu migráciu sedmiËky; výsledky sú zvyËajne lepšie pri hornom oblúku ako pri dolnom oblúku.

Kontrola
Dodržiavajte režim nastavený pod£a reakcie na lieËbu
Frekvencia pravidelných kontrol a preventívnych prehliadok je zvyËajne vyššia u pacientov s MIH, vzh£adom na vyššiu citlivos†
na vznik zubného kazu. Je potrebné ma† na pamäti nieko£ko bodov:
•
•
•
•

Výplne je potrebné pravidelne kontrolova†, pretože adhézia k hypomineralizovanej sklovine je nároËná
Je dôležité, aby pacient dodržiaval domácu lieËbu a pravidelne vyhodnocova† jej úËinky
Je potrebné pravidelne vyhodnocova† ústnu hygienu (s gélom Tri Plaque ID Gel) a stravovacie návyky
Provizórne lieËivé výplne sa musia sledova† a nahradi†, ke¢ sú vhodné okolnosti pre finálnu lieËbu.

Dôležitou súËas†ou preventívnej stratégie je domáca starostlivos†. Je dôležité motivova† a vzdeláva† die†a / jeho rodi†ov, pretože
práve oni si budú musie† osvoji† dobré návyky ústnej hygieny a zdravý stravovací režim.
Program Dentonauti ¢alej kladie dôraz na to, aby každá návšteva u stomatológa bola pozitívnym zážitkom pre die†a. Je to dôležité
na zabezpeËenie dodržiavania režimu v dlhodobom Ëasovom horizonte a na zabezpeËenie zdravých zubov po celý život.

MI LieËebné riešenia

Plán Minimálne invazívnej lieËby u MIH
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Koncepcia lieËby zameranej na pacienta
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Je nevyhnutné prispôsobi† lieËbu MIH individuálnym podmienkam
pacienta. Nižšie uvedený preh£ad u£ahËí výber potrebných
zákrokov. Uvádza tiež informácie o tom, ktoré produkty od
spoloËnosti GC sú zvláš† vhodné pre každý individuálny plán lieËby.
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MI Varnish
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Posilnenie / znecitlivenie
MI Paste Plus 		

VÝPLÑ
áno

EQUIA Forte HT
Kompozit

Dlhodobá MI výplñ

Skloionomér

Provizórna lieËivá výplñ

Dlhodobá výplñ

nie

Malé/mierne lézie

nie

Korunka z nehrdzavejúcej ocele

áno

Extrakcia je ortodonticky výhodná?

nie

áno

Je vidite£ná bifurkácia koreñov druhých molárov
na rtg snímku?

Extrakcia

KONTROLA

Doma

PosterupËné odlomenie

Štandardná starostlivos† o ústnu dutinu

GC Tri Plaque ID Gel, tuba 40 g (36 ml)
004273

GC Tri Plaque ID Gel, 1 x 40 g (36 ml)

GC Tooth Mousse, tuba 40 g (35 ml)
GC Tooth Mousse Sortimentné balenie
900467
463299

Sortimentné balenie 5 túb (po 1 z každej príchute)
(melón, jahoda, Tutti-Frutti, mentol a vanilka) EEP
Sortimentné balenie 10 túb (po 2 z každej príchute)
(melón, jahoda, Tutti-Frutti, mentol a vanilka) EEP

GC Tooth Mousse, 10 ks balenie z jednej príchute
463301

Jahoda EEP

463303

Mentol EEP

463302

Melón EEP

463304

Tutti Frutti EEP

463300

Vanilka EEP

GC MI Paste Plus, tuba 40 g (35 ml)
GCMI Paste Plus Sortimentné balenie
900466
463310

Sortimentné balenie 5 túb (po 1 z každej príchute)
(melón, jahoda, Tutti-Frutti, mentol a vanilka) EEP
Sortimentné balenie 10 túb (po 2 z každej príchute)
(melón, jahoda, Tutti-Frutti, mentol a vanilka) EEP

GC MI Paste Plus, 10 ks balenie z jednej príchute
463311

Mentol EEP

463313

Melón EEP

463312

Jahoda EEP

463314

Vanilka EEP

463315

Tutti Frutti EEP

MI Varnish Unit Dose balenie (0,40 ml)
MI Varnish Intro pack
900746

MI Varnish Intro pack, 10 Unit Doses MI Varnish
(5 jahoda + 5 mentol) a štetce EEP

MI Varnish Refill, 35 Unit Doses a štetce
900747

Jahoda EEP

Mentol EEP

900748

MI Varnish Klinické balenie, 100 Unit Doses a štetce
900749

Jahoda EEP

Mentol EEP

900750

GC Fuji TRIAGE kapsle (zmiešaný objem na kapslu 0,13 ml)
Náhradné balenia: 50 kapslí, zmiešaný objem na kapslu 0,13 ml
003297

Ružová EEP

Biela EEP

003298

GC Fuji TRIAGE prášok / tekutina
1-1 pack: 15 g prášok, 10 g tekutina, 6 g Dentin Conditioner a príslušenstvo
003295

Ružová EEP

003296

Biela EEP

EQUIA Forte HT (zmiešaný objem na kapslu 0,14 ml)
Intro pack: 20 kasplí EQUIA Forte HT Fil, 20 unit doses laku EQUIA Forte
Coat (0,1 ml) a jednorazové aplikátory
901554

A2 EEP

901555

A3 EEP

901556

B2 EEP

Promo Pack: 2 balenia s 50 kapslami EQUIA Forte HT Fil, lak EQUIA Forte
Coat (4 ml) a jednorazové aplikátory

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / »adca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

A2 (x2) EEP

901559

A3 (x2) EEP

901558

A2-A3 EEP

901560

B2-A3 EEP

K dispozícii sú aj ¢alšie balenia; ¢alšie informácie nájdete v našom
online katalógu.
GC Tri Plaque ID Gel, GC Tooth Mousse, GC MI Paste Plus, MI Varnish, GC Fuji Triage a EQUIA Forte HT sú ochranné známky
spoloËnosti GC.

Pozri si náš webinár: „Hypomineralised enamel (MIH)
- coming to a child near you!“ Prof. Davida Mantona,
Melbourne Dental School, Austrália.
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