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Despre Molarii de 6 ani. Atenţie părinţi! 

Molarul de 6 ani este un dinte definitiv special. Facând o comparaţie, el seamană cu un copil 

care este pe cât de inteligent pe atât de rebel, răsfaţat şi încăpăţânat. Molarul de 6 ani , pe cât 

este de important pe atât este de vulnerabil. Nu întamplător este denumit « copilul rebel » al 

stomatologiei pediatrice. Despre acest paradox ar trebui să fie bine informaţi parinţii, bunicii, 

educatorii, pediatrii si toţi aceia care au în grijă copii în preajma vârstei de 6 ani mai ales că el 

poate erupe şi precoce în intervalul de vârstă 5-6 ani. Greşeala pe care mulţi parinţi-dealtfel 

bine intenţionaţi –o fac, este că , odată erupt,  sa îl confunde cu un dinte de lapte, temporar. 

Reamintim părinţilor că ultimul dinte de lapte erupe cel mai târziu la 2 ani si 6 luni. La 6 ani 

incepe deja dentaţia mixtă prin erupţia primilor dinţi definitivi :molarii de 6 ani şi incisivii 

centrali inferiori. Considerăm important să accentuăm câţiva factori de reţinut în ceea ce 

priveşte pe de o parte importanţa pe de altă vulnerabilitatea acestui dinte : 

 

Importanţa molarului de 6 ani : 
1. Angle l-a denumit cheia ocluziei dentare. El stabileşte şi ameliorează ocluzia 

« adultului în devenire » atât  în plan vertical cât şi în plan orizontal. 

2. Schudi l-a denumit deschizătorul ocluziei-datorită poziţiei şi forţei sale de erupţie în 

opoziţie cu frontalii inferiori care sunt apreciaţi drept deschizătorii acesteia. 

3. Prin poziţia lui strategică pe arcadă el este obligat să suporte  cele mai mari presiuni 

dar pe care doar el are mecanisme să  le disperseze armonios. 

4. Prin erupţia lui timpurie este singurul element de stabilitate în timpul erupţiei mixte. 

5. Fiind cel mai vechi martor al ocluziei permanente a adultului, lui îi revine sarcina să 

pună de acord articulaţia temporomandibulară cu determinantul anterior al 

ocluziei :incisivii şi caninii. 

Pierderea lui timpurie atrage dupa sine instalarea unor dezordini morfologice şi 

funcţionale în cascadă pe toată durata vieţii.  

Vulnerabilitatea şi receptivitatea lui la carie :    

 

1.  Mineralizarea acestui dinte se face în etapele dificile ale dezvoltării :în momentul   

naşterii şi postnatal. Orice dezechilibru în primul an de viaţă se repercutează asupra 

mineralizării structurilor lui dure. 

2.  Maturizarea lui post-eruptivă se face în condiţii dificile-el convieţuind cu dinţii 

de lapte care se pregătesc de schimbare şi care retenţionează şi defavorizează 

autocuraţirea. 

3.   Durata erupţiei acestui dinte este foarte lungă-chiar şi 1 an din momentul în care    

apare de sub mucoasa gingivală- ceea ce favorizează depunerea de placă bacteriană pe el. 

 

      4. Relieful-morfologia acestui dinte îl dezavantajează :are fosete profunde, fisuri 

adânci, o creastă în diagonală, gropiţe vestibulare retentive şi chiar tuberculi (Carabelli). 

Toate acestea explică vulnerabilitatea lui prin receptivitatea crescută la carie şi ne 

obliga pe noi toţi Child-caretakers la supraveghere permanentă şi la un volum mare de 

proceduri profilactico-curative. 

Good News : Consultând un Medic Dentist avizat-el va vă informa despre metodele de 

prevenire şi imunizare a Molarului de 6 ani. Despre periuţa special concepută pentru îngrijirea 

acestui dinte aţi ştiut ?  

 

 

Importanţa prezenţei lui pe arcada dentară face ca efortul lui de a-l menţine să nu fie niciodată 

prea mare, iar extracţia lui ar trebui rezervată unor cazuri extreme şi să constituie un adevărat 

« doliu stomatologic ». 


