
Nụ cười trẻ thơ tươi sáng 
Răng sữa khỏe mạnh cần  
có sự chăm sóc

Mặt nhai của răng (K)

Đưa tới đưa lui, 
đánh răng vừa dễ lại vừa vui!

Mặt ngoài răng (A)

Từ lợi sang răng, 
luôn đưa xoay vòng!

Mặt trong răng (I)

Hãy đánh bật thức ăn còn giắt 
trong răng và hất chúng ra!

Những lời khuyên giúp giữ 
cho răng sữa khỏe mạnh

•  Từ những chiếc răng sữa đầu tiên: mỗi 
ngày đánh răng 1 lần vào buổi tối 

•  Từ hai tuổi: Mỗi ngày đánh răng 2 lần vào 
buổi sáng và buổi tối

•  Từ 6 tháng tuổi: Mỗi năm 2 lần đưa cháu 
đến nha sĩ để kiểm tra răng

• Ăn nhiều trái cây và rau tươi

• Ăn ít các loại thực phẩm có đường 

•  Chủ yếu là uống nước và nước chè không 
có đường

•  Uống bằng cốc hoặc bằng tách

•  Sử dụng kem đánh răng trẻ em có Fluorid 
và muối ăn có florua

Địa chỉ 
•  Cách đơn giản nhất để Bạn tìm được một nha sĩ ở gần nơi 

Bạn ở là truy cập vào trang dữ liệu của phòng nha sĩ Berlin: 
www.zaek-berlin.de/zahnarztsuche

•  Bạn được tư vấn về các vấn đề sức khỏe răng tại các cơ sở 
dịch vụ chăm sóc y tế về răng (ZÄD) của các quận:

 Charlottenburg-Wilmersdorf, Tel 9029-16233
 Friedrichshain-Kreuzberg, Tel 90298-8317
 Lichtenberg, Tel 90296-7614
 Marzahn-Hellersdorf, Tel 90293-3716
 Mitte, Tel 9018-45193, 9018-33219
 Neukölln, Tel 684 085 97-31, 684 085 97-32
 Pankow, Tel 90295-2875 
 Reinickendorf, Tel 90294-5173, 90294-5174
 Spandau, Tel 90279-2617
 Steglitz-Zehlendorf, Tel 90299-3607
 Tempelhof-Schöneberg, Tel 90277-6520
 Treptow-Köpenick, Tel 90297-4005

•  Bạn nhận được thông tin về mọi vấn đề xung quanh việc giữ 
gìn răng khỏe mạnh tại Hội công tác phòng ngừa bệnh răng 
của Tiểu bang (LAG Berlin) Điện thoại: 36 40 66 00 hoặc truy 
cập trang web, www.lag-berlin.de

Với sự giúp đỡ nhiệt tình của:
Bundesverband der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. (BZÖG)
Berlin School of Public Health an der Charité (BSPH)
Landesarbeitsgemeinschaft zur Verhütung von Zahnerkrankungen e. V. (LAG Berlin)
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www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/ges_fb4/za_index.html
www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/organisationseinheiten/gesundheit/zahn.html
www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/gesundheit/zahnaerztlicher_dienst.html
www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/verwaltung/org/zaed/index.html
www.berlin.de/ba-lichtenberg/verwaltung/behoerdenwegweiser/bww03.02.html
www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/verwaltung/gesundheit/gesund2.html
www.berlin.de/ba-mitte/org/gesundheitsamt/zaed.html
www.berlin.de/ba-neukoelln/org/gesundheitsamt/zahn-angebote.html
www.berlin.de/ba-pankow/verwaltung/gesundheit/zd.html
www.berlin.de/ba-reinickendorf/org/zahnaerztlicher-dienst/
www.berlin.de/ba-spandau/verwaltung/abt/sg/zahn.html
www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/verwaltung/gesundheitsamt/zahnarzt.html


Các bậc Cha mẹ thân mến, 
Răng sữa khỏe mạnh là quan trọng đối với con của Bạn:
• để nhai thức ăn
• để phát triến tiếng nói 
• để chuẩn bị chỗ cho các răng vĩnh cửu sau này

Răng sữa đặc biệt dễ bị sâu vì men răng rất mềm. Cao răng 
chứa đầy vi khuẩn tích tụ trên bề mặt của răng. Những vi 
khuẩn này sẽ chuyển hóa những thức ăn và đồ uống có 
chứa đường và Kohlehydrat thành a xít xâm hại men răng. 
Đánh răng sẽ loại bỏ những thức ăn còn bám dính vào 
răng và cao răng, qua đó sẽ ngăn ngừa sâu răng.

Những chiếc răng sữa bị hỏng có thể gây đau đớn cho bé. 
Do đó việc chú ý chăm sóc tốt răng miệng của con Bạn 
là rất quan trọng. Qua đó các cháu không chỉ giữ được 
những chiếc răng khỏe mạnh mà còn cả những nụ cười 
tươi sáng nữa.

Đánh răng

Ngay khi có những chiếc răng sữa đầu tiên Bạn bắt đầu cho 
con Bạn đánh răng mỗi ngày một lần với kem đánh răng 
có fluoride, tốt nhất là vào buổi tối.

Khi bước sang hai tuổi, đánh răng mỗi ngày hai lần vào 
buổi sáng và buổi tối

với kem đánh răng trẻ em có chất fluoride.

Ở các cháu nhỏ Bạn phải đánh răng cho các cháu. Ở các 
cháu lớn hơn cho đến tuổi đến trường thì sau khi các cháu 
tự đánh răng xong Bạn vẫn phải đánh lại cho các cháu.

Làm như vậy răng sữa sẽ luôn được khỏe mạnh!

Kiểm tra tại nha sĩ

Khi cháu được khoảng 6 tháng tuổi Bạn nên đưa cháu 
một năm hai lần đến nha sĩ. Bác sĩ có thể phát hiện và 
chữa trị sớm khi răng của cháu bắt đầu bị hư hại.

Ở chỗ bác sĩ răng của Bạn mới đây có Pass khám răng 
Berlin dành cho trẻ em. Pass này hướng dẫn cho Bạn 
biết khi nào Bạn cần đưa con Bạn đến kiểm tra răng.

Chế độ ăn uống lành mạnh

Bạn cần chú ý cho con mình ăn và uống lành mạnh. 

•  Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất đối với các cháu đang tuổi 
bú. 

•  Đối với các cháu lớn hơn Bạn nên cho một chế độ ăn 
ít đường, lành mạnh nhiều trái cây, rau và bánh mì 
có hạt.

•  Đồ giải khát Bạn nên chọn nước lọc, nước khoáng 
hoặc trà không đường.

•  Khi con Bạn có thể tự cầm được tách thì nên thôi cho 
cháu uống nước bằng chai bú.

•  Chất Fluorid giúp cho răng sữa của các con Bạn vững 
chắc.

•  Bạn có thể sử dụng muối ăn có chứa florua để nấu 
ăn.
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