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Răng em bé
Khi nào thì em bé mọc răng?

Khi em bé khoảng sáu tháng tuổi thì răng của em (răng sữa) khởi sự nhú khỏi nướu. Khi em bé được ba 

tuổi, em sẽ có đủ hàm răng gồm 20 cái răng sữa. Răng sữa có thể giữ nguyên trong miệng tới 12 năm 

mới rụng. Bảng dưới đây cho thấy tuổi mọc răng.

Loại răng Tuổi

Răng cửa 6-12 tháng

Răng hàm đầu tiên 12-20+ tháng

Răng nanh sữa 18-24 tháng

Răng hàm thứ hai 24-30 tháng

Tại sao răng sữa quan trọng?

 • Răng sữa lành mạnh là điều thiết yếu để giúp bé tập nói đúng cách.

 • Răng nhìn đẹp và lành mạnh là điều quan trọng trong việc tạo dựng lòng tự tin và tự trọng.

 • Răng sữa cung ứng chỗ cho răng vĩnh viễn.

 • Răng sữa là điều quan trọng trong việc ăn uống và dinh dưỡng đúng cách.

 • Có thể có liên quan giữa số răng sâu mà một trẻ có và việc em đó có thể bị thiếu cân. 

Do đó, cần chăm sóc răng sữa để răng được giữ trong tình trạng tốt và 
không bị hư cho đến khi răng sữa rụng một cách tự nhiên.
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Dịch vụ Thông dịch

Nếu bạn cần thông dịch viên để liên lạc các dịch vụ trên hoặc cần phiên dịch, hãy liên lạc Dịch vụ Thông 

Phiên dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) qua số 13 14 50.

Muốn biết các thông tin về sức khỏe qua nhiều ngôn ngữ, hãy viếng trang mạng  

www.mhcs.health.nsw.gov.au


