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SHPN (CHOS) 160102  Top Dental Tips for Young People - Vietnamese 
South Eastern Sydney Illawarra và Sydney West Area Health Service cùng 
soạn thảo * Được tài trợ bởi Trung Tâm Sách lược Sức khỏe Răng miệng 

NSW tháng Mười 2014 * South Eastern Sydney Local Health District 
Multicultural Health Service tài trợ việc dịch thuật.

Tất cả trẻ em dưới 18 tuổi tại NSW đều hội đủ điều 
kiện để nhận được dịch vụ nha khoa công cộng 

MIỄN PHÍ nếu các em có Thẻ Medicare.

Liên lạc Khu Y tế  
Địa phương để đặt hẹn. 

Nếu cần thông dịch viên gọi dùm,  
hãy gọi Dịch vụ Thông Phiên 

 dịch qua số 13 14 50

1. 2. 3. 4.

Mặt ngoài Mặt trong răng 
của hàm trên

Mặt trong răng 
của hàm dưới

Chải nhẹ nhàng 
theo động tác 

tới-lui

Cách chải răng
 

Di chuyển bàn chải răng theo hình vòng tròn nhỏ tới-lui trên răng

bí quyết  
hàng đầu để  

chăm sóc răng 
cho giới trẻ

Nếu bị đau răng, sưng răng, hoặc chảy máu trong 
miệng, hoặc răng lung lay, điều rất quan trọng là 

hãy đến gặp nha sĩ ngay! Nếu sau  
giờ làm việc, bạn nên đến ban cấp cứu tại 

 bệnh viện địa phương. 

Chi tiết liên lạc của các dịch vụ nha khoa công cộng 

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

Vietnamese / Tiếng Việt 

top dental tips 
for young people
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uống  
lành mạnh 

ăn  
lành mạnh

chải răng 
đúng cách

• Hạn chế các món ngọt và dính răng – các 
món này gây hư răng.

• Khi đói bụng, hãy chọn các món ăn vặt 
lành mạnh như trái cây, phó mát và sữa chua.

• Nhai kẹo cao su loại không đường – giúp 
tạo ra nước miếng, giúp bảo vệ răng.

• Uống nước máy – nước máy miễn phí và có 
fluoride giúp bảo vệ chống hư răng.

• Hạn chế dùng nước ngọt và thức uống 
thể thao – các thứ này gây hư răng. 

• Uống sữa không hương vị (plain milk) 
trong các bữa ăn – sữa là nguồn tuyệt hảo 
cung cấp calcium và các chất bổ dưỡng 
thiết yếu khác.

• Chải răng vào buổi sáng và tối với kem 
đánh răng có fluoride để giữ cho răng và 
nướu được lành mạnh.

• Dùng bàn chải nhỏ mềm để tránh gây tổn 
hại cho răng và nướu.

• Nếu răng nhạy cảm hãy dùng kem đánh 
răng đặc biệt để bớt ê răng, có bán tại siêu 
thị hoặc tiệm thuốc tây.

duy trì răng 
lành mạnh

• Đi nha sĩ để kiểm tra răng mỗi năm một lần 
để giữ cho răng và nướu được lành mạnh 

• Nôn mửa có thể gây mòn răng – súc miệng 
với nước máy sau khi nôn mửa, rồi quệt một 
chút kem đánh răng lên răng để giúp men răng 
vững chắc và giúp miệng thơm sạch.

• Nếu bạn có xỏ khoen ở trong miệng hoặc 
môi hãy dùng nữ trang bằng nhựa hoặc cao 
su để bảo vệ răng, và việc xỏ khoen phải do 
chuyên viên thực hiện.

• Hút thuốc gây ra bệnh ung thư, bệnh nướu 
răng và gây rụng răng – Để được giúp đỡ cai 
hút thuốc, gọi Quitline qua số 137 848 hoặc 
xem trang mạng icanquit.com.au.


