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SHPN (CHOS) 160098  Top Dental Tips for Young People - Indonesian 
Dikembangkan oleh South Eastern Sydney Illawarra dan  Sydney West 
Area Health Service * Disponsori oleh Pusat Strategi untuk Kesehatan 
Mulut NSW Oktober 2014 * Penerjemahan didanai oleh South Eastern 

Sydney Local Health District Multicultural Health Service

Semua anak di bawah 18 tahun di NSW berhak untuk 
mendapatkan layanan gigi di fasilitas pemerintah 

secara GRATIS jika mereka memiliki Kartu Medicare.

Hubungi Distrik Kesehatan Lokalmu  
untuk membuat janji temu.

Jika kamu perlu menggunakan juru bahasa untuk 
menelpon, silahkan menelpon Translating and 

Interpreting Service (Layanan Penerjemahan dan Juru 
Bahasa) di 13 14 50

1. 2. 3. 4.

Bagian luar Gigi atas di  

sebelah dalam

Gigi bawah di 

sebelah dalam

Sikat ke depan dan 

ke belakang secara 

lembut

cara menyikat gigi
 

Gerakkan sikat dalam lingkaran-lingkaran kecil ke depan dan ke belakang 

saran menjaga 
kesehatan gigi  

untuk orang muda

Jika kamu mengalami rasa nyeri, bengkak atau berdarah
di dalam mulut, atau gigi goyang, sangat penting untuk 

segera mengunjungi dokter gigi!  Jika terjadi setelah jam 
kerja, pergilah ke bagian gawat darurat rumah  

sakit setempat.

Rincian kontak untuk fasilitas layanan perawatan gigi pemerintah

Sydney / South Western Sydney (02) 9293 3333

South Eastern Sydney 1300 134 226

Illawarra Shoalhaven 1300 369 651

Northern NSW / Mid North Coast 1300 651 625 
Hunter New England  

Central Coast 1300 789 404

Northern Sydney 1300 732 503

Murrumbidgee / Southern NSW 1800 450 046

Western Sydney (02) 9845 6766  
 or 1300 739 949

Nepean Blue Mountains (02) 4734 2387  
 or 1300 769 221

Far West / Western NSW 1300 552 626

  Indonesian / Bahasa-Indonesia

top dental tips 
for young people
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minuman 
sehat

makanan 
sehat

bersihkan 
dengan baik

• Batasi memakan makanan manis dan 
lengket – makanan ini menyebabkan 
kerusakan gigi.

• Sewaktu kamu lapar pilihlah cemilan sehat 
seperti buah, keju dan yoghurt.

• Kunyah permen karet bebas gula – ini 
menghasilkan air ludah, yang melindungi 
gigimu.

• Minumlah air keran – air keran gratis dan 
mengandung fluorida yang membantu 
melindungi gigimu dari kerusakan gigi. 

• Batasi meminum minuman manis dan 
minuman olah raga – minuman ini 
menyebabkan kerusakan gigi.

• Minum susu tawar sewaktu makan – susu 
tawar merupakan sumber yang baik untuk 
kalsium dan nutrisi penting lainnya.

 

• Sikatlah gigimu pada pagi dan malam 
hari dengan pasta gigi berfluorida untuk 
menjaga kesehatan gigi dan gusi.

• Gunakan sikat yang kecil dan lembut 
agar tidak melukai gigi dan gusi.

• Jika kamu memiliki gigi sensitif gunakan 
pasta gigi khusus untuk mengurangi 
sensitivitas, yang dapat dibeli di pasar 
swalayan atau apotik.

jaga 
kesehatan

• Periksakan gigimu sekali setahun untuk 
memelihara kesehatan gigi dan gusi.

• Muntah dapat menyebabkan erosi gigi – 
berkumurlah dengan air keran setelah muntah 
kemudian olesi gigi dengan pasta gigi untuk 
memperkuat enamel gigi dan menyegarkan 
mulut.

• Jika mulut atau bibirmu ditindik gunakanlah 
perhiasan plastik atau karet untuk melindungi 
gigimu dan gunakan tenaga profesional untuk 
menindikmu.

• Merokok menyebabkan kanker, penyakit 
gusi dan kehilangan gigi – Untuk bantuan 
berhenti merokok teleponlah Quitline di 137 
848 atau kunjungi icanquit.com.au.


