1. 영유아
�1. 우유병을 물리고 재워도 되나요?
�2. 이가 나지 않았는데 입안을 닦아주어야 하나요?
�3. 엄마의 충치가 아기의 충치가 될 수 있어요

1. Trẻ sơ sinh
�1. Cho bé ngậm bình sữa đi ngủ được không?
�2. Bé chưa mọc răng, có cần lau bên trong miệng cho bé không?
�3. Răng sâu của mẹ có thể trở thành răng sâu của con

2. 유아
�1. 엄마가 아이의 이를 닦아주세요!
�2. 치약을 삼켜도 되나요?

2. Trẻ nhỏ
�1. Mẹ hãy lau răng cho con!
�2. Trẻ nuốt kem đánh răng có được không?

3. 어린이
�1. 새로 난 큰 어금니는 영구치에요!
�2. 구강양치액 사용시 이것만은 주의하세요
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3. Thiếu nhi
�1. Răng hàm to mới mọc ra là răng vĩnh viễn đấy!
�2. Hãy chú ý điều này khi sử dụng nước súc miệng

4. 청소년
�1. 콜라나 청량음료는 치아건강에 좋지 않아요!
�2. 구강양치액을 사용하면 입 냄새가 제거되나요?
�3. 구강양치액도 충치예방효과가 있나요?

4. Thanh thiếu niên
�1. Coca Cola và đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe răng miệng!
�2. Dùng nước súc miệng có khử được mùi hôi của miệng không?
�3. Nước súc miệng có hiệu quả chống sâu răng không?

5. 성인
�1. 치아 사이를 관리하세요!
�2. 입 냄새, 혀를 조심하세요!
�3. 구강 내에는 어떤 세균이 있나요?

5. Người trưởng thành
�1. Hãy quản lý các kẽ răng!
�2. Mùi hôi của miệng: hãy chú ý đến lưỡi!
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�3. Có những vi khuẩn nào trong miệng?

6. 노인
�1. 입이 마른다고 사탕을 먹어도 되나요?
�2. 틀니를 끼는 잇몸도 휴식이 필요해요!
�3. 틀니도 닦아 주나요?

6. Người già
�1. Ăn kẹo khi thấy khô miệng có được không?
�2. Lợi gắn răng giả cũng cần được nghỉ ngơi!
�3. Có phải đánh răng giả không?
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1. 영유아
1.1 우유병을 물려서 재워도 되나요? (×)
아기에게 우유병을

물려서

재울 경우 아기의

구강건강을

해칠 수

있는『우유병

우식증(충치)』이 생길 수 있어요. 이를 막기 위해서는 우유를 먹인 후 생수나 보리차가
든 우유병으로 바꾸어 입안을 헹군 후 잠 들게 하는 것이 좋아요.
특히 아기의 치아가 난 후에는 당분이 있는 음료를 우유병에 담아 주는 것은 피해야
해요. 왜냐하면 아기가 자는 동안에는 침의 흐름이 감소하여 음료가 치아 주위에 계속
머물게 되어 충치가 발생하기 쉬운 환경이 되기 때문이에요.

1. Trẻ sơ sinh
1.1Cho trẻ ngậm bình sữa và đi ngủ có được không ạ? (×)
Trường hợp cho bé ngậm bình sữa đi ngủ có thể làm gây ra 『Hội chứng sâu răng do bú
bình』có hại đến sức khỏe răng miệng của bé. Để tránh điều này, sau khi cho bé uống sữa
bình, nên đổi bằng bình nước trắng hoặc nước trà lúa mạch để tráng miệng rồi hãy cho bé
ngủ.
Đặc biệt, sau khi bé mọc răng, cần phải tránh không cho các loại nước uống có đường vào
bình sữa. Đó là bởi vì trong lúc trẻ ngủ, điều tiết nước bọt giảm đi khiến nước uống cứ tiếp
tục đọng lại xung quanh răng tạo nên môi trường dễ gây sâu răng.
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Nhớ tráng miệng
sau khi cho bé
uống sữa

2. 이가 나지 않았는데 입안을 닦아주어야 하나요?(○)
네. 물론이에요. 영유아의 치아는 잇몸을 뚫고 나오지 못했을 뿐 잇몸 안에 유치가
존재하고 있어, 음식물 찌꺼기를 닦아 주어야 해요.
이때 거즈를 생수나 보리차에 적셔서 사용하거나 의약외품인 구강청결용 물 휴지 또는
유아용 고무칫솔 제품을 손에 끼어서 닦아주세요. 이 때 이가 나올 잇몸뿐 아니라 뺨의
안쪽, 입술, 혀를 깨끗이 하는 것도 꼭 필요해요.
수유 후 매번 닦아 주는 것이 좋지만 여의치 않다면 목욕이나 세수시킬 때는 꼭
닦아주세요.

2. Bé chưa mọc răng, vậy có phải lau bên trong miệng bé hay không?(○)
Có. Đương nhiên là phải lau. Răng của trẻ sơ sinh chỉ chưa đâm xuyên qua lợi để nhú lên
được và vẫn tồn tại bên trong lợi, do đó ta phải lau sạch cặn thức ăn còn bám lại .
Dùng miếng gạc nhúng ướt bằng nước trắng hoặc trà bori hoặc có thể dùng khăn giấy ướt
chuyên dùng để làm sạch miệng, đeo bàn chải cao su dành cho trẻ em vào tay để lau cho
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bé. Cần lau không chỉ ở phần lợi là chỗ răng sẽ mọc ra mà lau cả ở bên trong má, môi, lưỡi
cho thật sạch.
Mỗi lần cho bé bú xong lau là tốt nhất nhưng nếu không có điều kiện thì nhớ phải lau cho bé
lúc tắm hoặc rửa mặt.

3. Răng sâu của mẹ có thể trở thành răng sâu của con!
Khi em bé mới sinh ra, trong miệng không có vi khuẩn gây sâu răng nhưng vào thời kỳ răng
sữa chuẩn bị mọc hoàn chỉnh, nếu người chăm sóc bé hôn vào miệng hoặc dùng miệng nhá,
cắn thức ăn bằng miệng mình và cho bé ăn thì vi khuẩn sâu răng có thể bị truyền sang bé.
처음 아기가 태어났을 때는 입안에 충치 유발균이 없지만 젖니가 완성되어가는 시기에
충치가 있는 보호자가 아기와 입을 맞추거나 아기에게 음식물 등을 보호자의 입으로
잘라서 먹일 때 아기에게 충치 유발균이 전염될 수 있어요.
Thời gian bắt đầu phát hiện được vi khuẩn gây sâu răng trong miệng bé khi bé được khoảng
từ 19~31 tháng này được gọi là『cửa sổ lây nhiễm』
이렇게 충치 유발균이 아이의 입안에서 발견되기 시작하는 생후 19~31 개월을『감염의
창』이라고 해요.
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Như vậy chúng ta có thể thấy được sức khỏe răng miệng của người chăm sóc bé là quan
trọng hơn bất cứ gì khác để trẻ có được hàm răng khỏe mạnh!
이처럼 아기의 건강한 치아를 위해서는 보호자의 구강건강이 무엇보다 중요하다는 걸 알
수 있겠죠!

Lấp lánh lấp lánh

2. Trẻ nhỏ
1. Mẹ hãy đánh răng cho em bé!
유아의 경우 아이 스스로 놀이 삼아 이를 닦게 하는 것도 좋지만 적어도 자기 전에는
반드시 보호자가 직접 구석구석 빠짐없이 닦아주세요.
Khi bé còn nhỏ, việc tập cho bé tự đánh răng như một trò chơi cũng tốt nhưng người chăm
sóc bé ít nhất phải trực tiếp đánh răng cho bé không bỏ sót ngóc ngách nào trước khi đi ngủ.
유아용 칫솔을 선택할 때는 칫솔머리 크기가 2 ㎝ 이하이고 형태가 둥글고 칫솔모가
부드러운 것이 좋아요.
Khi chọn bàn chải dành cho em bé, nên chọn bàn chải có đầu nhỏ hơn 2cm có hình tròn và
lông bàn chải mềm mại.
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이를 닦아줄 때는 윗니, 아랫니가 닿은 상태에서 입술을 벌리고, 칫솔을 치아에 직각이
되게 하여 앞니에서 어금니 쪽으로 둥글게 큰 원을 그리면서 닦아주어야 해요.
Khi đánh răng cho bé, phải để bàn chải ở góc vuông với răng trong khi hàm trên và hàm
dưới chạm nhau và môi mở ra rồi chải răng theo vòng tròn lớn từ răng cửa về phía răng hàm.
그 다음 입을 벌려서 앞뒤로 칫솔을 치아에 쓱싹쓱싹 문질러 닦고 혀도 뒤에서 앞쪽
방향으로 닦아주세요.
Sau đó, há miệng to rồi dùng bàn chải đánh giữa các kẽ răng từ trước ra sau. Lưỡi cũng
đánh theo hướng từ phía sau ra đằng trước.
유아의

경우

전동칫솔을

사용하면

아이에게

이닦기에

대한

흥미를

유발하면서

효과적으로 닦을 수도 있어요.
Đối với trẻ em nhỏ, dùng bàn chải tự động có thể khiến bé thích thú khi đánh răng và đánh
răng một cách hiệu quả.
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2.치약을 삼켜도 되나요
2. Nuốt kem đánh răng có được không
흔히 어린이용 치약은 다양한 과일향이나 맛이 첨가되어 있어 6 세 미만 유아의 경우
스스로 칫솔질을 할 때 습관적으로 치약을 삼키는 경우가 있어요.
Thông thường kem đánh răng dành cho trẻ em có thêm mùi hoặc vị trái cây nên các trẻ em
dưới 6 tuổi có trường hợp quen nuốt kem đánh răng khi tự đánh răng.
치약에는 충치를 효과적으로 예방할 수 있는 불소가 들어있는데, 치아 발생기의
어린이가 많은 양의 불소치약을 반복적으로 삼키게 되면 영구치의 발생과정에 영향을
미쳐서 법랑질 표면에 흰색의 반점이 생기는『치아불소증』이 생길 수 있어요.
Trong kem đánh răng có chứa flo giúp có thể ngăn ngừa chống sâu răng hiệu quả, khi trẻ
em ở độ tuổi răng đang phát triển nếu nuốt kem đánh răng có chứa flo với lượng lớn lặp đi
lặp lại thì sẽ tác động đến quá trình mọc răng vĩnh viễn và có thể làm phát sinh 『chứng
nhiễm flo』tạo những đốm trắng trên bề mặt men răng.
그러므로 유아들이 스스로 칫솔질을 할 때에는 반드시 보호자가 옆에서 치약을 삼키지
않는 지 확인하고, 1 회 사용량은 대략 완두콩 크기만큼만 짜주는 것이 좋아요.
Do đó khi trẻ em tự đánh răng một mình, cha mẹ phải ở bên cạnh kiểm tra xem trẻ có nuốt
kem đánh răng hay không. Nặn kem đánh răng dùng cho một lần với lượng bằng hạt đậu là
vừa phải.
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3. Thiếu nhi
1. Răng hàm to mới mọc là răng vĩnh viễn đấy!
만 6 세부터 나오는 어금니는 젖니와 다르게 평생 사용해야 할 영구치에요. 그런데 가장
안쪽에 나오는 치아라서 칫솔이 잘 닿지 않아 치아가 올라오면서 이미 충치가 진행되어
있는 경우도 있어요.
Răng hàm mọc lúc từ 6 tuổi trở đi là răng vĩnh viễn phải sử dụng suốt đời khác với răng sữa.
Thế nhưng nó mọc ở phía trong cùng nên bàn chải đánh răng khó chạm đến và có trường
hợp răng hàm đã sâu từ bên trong và mọc lên.
어린이는 구강크기에 맞춰서 칫솔머리의 크기를 달리하는 것이 필요해요. 입 안에서
칫솔모의 옆면이 잇몸에 닿을 수 있도록 하고 윗니는 위에서 아래로, 아랫니는 아래에서
위로 쓸어 닦아주세요.
Cần chọn bàn chải đánh răng có độ lớn của đầu phù hợp với độ lớn của miệng trẻ em. Để bề
mặt bên cạnh lông bàn chải chạm với lợi và chải từ trên xuống dưới với răng ở hàm trên và
từ dưới lên trên với răng ở hàm dưới.
이때 혀도 닦아 주는 것이 중요해요. 또한 충치를 예방하기 위해서 불소를 도포하거나
치아 씹는 면의 깊게 파인 홈을 플라스틱으로 메워주는 홈메우기(실런트)를 해주면
충치를 예방할 수 있어요.
Đánh sạch lưỡi cũng rất quan trọng. Ngoài ra để phòng ngừa sâu răng, phủ flo lên răng
hoặc trám bít hố rãnh sâu trên mặt nhai của răng bằng plastic (sealant).
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Răng vĩnh
viễn

2. 구강양치액 사용 시 이것만은 주의하세요!
2. Cần chú ý điều này khi sử dụng nước súc miệng!
초등학생의 경우 충치를 막기 위해서 불소가 들어있는 구강양치액을 사용하는 것이
좋아요.
Học sinh tiểu học nên sử dụng nước súc miệng có chứa flo để ngăn ngừa sâu răng.
이 때 구강양치액의 각종 유효 성분이 구강내에서 오래 잔존할 수 있도록 사용 후 30 분
이내에는 가급적 물을 먹지 않는 것이 좋아요.
Lúc này, để các thành phần có hiệu quả tốt của nước súc miệng có thể tồn tại lâu trong
miệng, không nên uống nước trong vòng 30 phút sau khi súc miệng nếu có thể.
양이온성 구강양치액(예: 클로르헥시딘, 염화세틸피리디늄 등)은 치약 내 음이온성
계면활성제 성분이 이들과 반응하여 불활성화될 수 있기 때문에 칫솔질 한 30 분 이후에
사용하는 것이 좋아요.
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Nước súc miệng có tính ion dương (VD: chlorhexidine, cetylpyridinium v.v…) phản ứng với
thành phần chất hoạt tính bề mặt có tính ion âm trong kem đánh răng có thể bị khử hoạt tính
nên súc miệng 30 phút sau khi đánh răng.

4. Thanh thiếu niên
1. Coca Cola và nước uống có ga không tốt cho sức khỏe răng miêng!
콜라와 사이다 같은 탄산음료는 강한 산성이며, 이러한 강한 산성 물질이 치아에 닿으면
치아의 맨 바깥 층인 법랑질이 녹기 시작하고 결국 충치가 발생할 수 있어요.
Các loại nước uống có ga như Coca Cola và Cider có tính axit mạnh, nếu các chất axit
mạnh này tiếp xúc với bề mặt răng thì lớp men ngoài cùng của răng bắt đầu bị tan chảy và
cuối cùng có thể gây sâu răng.
콜라 등 청량음료뿐 아니라 요구르트, 스포츠음료 등도 구강 내 pH 를 오랫동안
산성으로 유지하므로 충치를 예방하기 위해서는 음료수를 마신 직후에 물 양치를 하거나
불소치약을 이용해서 칫솔질을 해주는 것이 좋아요.
Không chỉ các thức uống nhẹ như Coca Cola mà sữa chua (yogurt), các loại nước uống thể
thao cũng có axit duy trì độ pH lâu trong miệng nên nên súc miệng bằng nước thường hoặc
đánh răng với kem đánh răng có chứa flo ngay lập tức để phòng ngừa sâu răng.
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tấn công

Axit

tấn công

Chuẩn bị
tấn công

Coca

Cider

Cola
Yogurt

2. 구강양치액을 사용하면 입 냄새가 제거되나요
2. Sử dụng nước súc miệng có khử được mùi trong miệng không
입 냄새가 난다는 것은 구강 어딘가에 세균이 침착해서 자라고 있다는 뜻이에요.
입 냄새의 주원인인 플라크(plaque)는 혀나 치아 사이와 같이 칫솔로는 쉽게 제거되지
않는 곳에 존재하는 세균에 의해서 유발됩니다.
Miệng có mùi hôi chứng tỏ vi khuẩn ở đâu đó trong miệng đang tồn tại và phát triển.
Nguyên nhân chính của mùi hôi trong miệng chính là cao răng (plaque) được tạo nên bởi vi
khuẩn tồn tại ở những chỗ không dễ khử được bằng bàn chải ở kẽ răng và lưỡi.
따라서, 입 냄새를 제거하기 위해서는 우선 이런 곳에 침착된 세균을 치간 관리용품으로
제거하거나 확실한 항균력이 있는 구강양치액을 사용하는 것이 좋아요.
Do đó, để khử mùi hôi trong miệng, trước hết dùng các dụng cụ quản lý kẽ răng để khử các
vi khuẩn bám ở những chỗ này hoặc dùng nước súc miệng có sức kháng khuẩn thật tốt.
시중에 일부 구강양치액은 항균력보다는 단순히 입 냄새를 가려주는 향료만이 첨가된
제품도 있는데 이런 제품은 사용 후 몇 시간 이내에 효과가 사라져요.
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Một số loại nước súc miệng bán ngoài thị trường có loại sản phẩm chỉ chứa hương liệu đơn
thuần để che đi mùi hôi. Sử dụng những sản phẩm này chỉ sau mấy tiếng là hết hiệu quả.
그러므로 입 냄새를 근본적으로 없애기 위해서는 입 냄새가 나는 원인을 정확히
파악해서 관리하는 것이 좋아요.
Do đó, để khử mùi hôi trong miệng từ gốc, cần tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây mùi hôi
là gì và quản lý.

3. Nước súc miệng có hiệu quả chống sâu răng hay không
불소가 함유된 구강양치액은 충치예방에 효과가 있지만, 구강양치액은 화학적으로 치아
표면 위 세균막에 영향을 주어 부가적으로 도움을 줄 수는 있어도 칫솔질을 대신할 수는
없어요.
Nước súc miệng có chứa flo có hiệu quả chống sâu răng nhưng nước súc miệng chỉ có thể
giúp đỡ thêm trong việc gây tác động đến màng vi khuẩn trên bề mặt răng về mặt hóa học
chứ không thể thay thế cho việc đánh răng được.

5. Người lớn
1. Hãy quản lý các kẽ răng!
일반적으로 칫솔질만 하는 것은 전체 치아 표면의 절반만을 닦는 것에 불과해요. 그
결과 나머지 절반인 치아 사이에 낀 플라크가 심각한 구강질환을 유발하게 되지요.
따라서 치아 사이를 청결하게 유지하기 위해서는 반드시 치실이나 치간 칫솔과 같은
치간 관리용품을 사용해야만 해요.
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Thông thường việc đánh răng chỉ là việc chải sạch một nửa bề mặt của toàn bộ răng. Kết
quả là một nửa còn lại - những mảng bám trong các kẽ răng gây ra những bệnh răng miệng
nặng nề.
Do đó, để duy trì các kẽ răng được sạch sẽ, ta phải sử dụng các dụng cụ quản lý kẽ răng
như chỉ nha khoa hoặc bàn chải dành cho kẽ răng.
우리나라에서 흔히 사용하는 치간 관리도구인 이쑤시개는 치아 사이에 낀 음식물
찌꺼기만을 제거할 뿐이지 플라크를 제거할 수는 없어요.
Tăm xỉa răng là vật dụng quản lý các kẽ răng được sử dụng thường xuyên tại Hàn Quốc chỉ
có tác dụng làm sạch các mẩu thức ăn bám ở giữa kẽ răng chứ không thể loại bỏ được các
mảng bám.

치 실 사 용 법
Cách sử dụng chỉ nha khoa

Cách sử dụng

Ảnh minh họa

Cắt đứt một đoạn chỉ dài từ 40~50cm
Dùng ngón tay giữa hai tay quấn đoạn
chỉ vừa cắt cho đến khi còn khoảng
10cm thì dùng ngón tay cái và ngón trỏ
giữ lấy sao cho phần tác động thực tế

Cách quấn chỉ nha
khoa vào ngón tay

còn khoảng 3cm.

Chuẩn bị sử dụng chỉ
nha khoa

Khi nhét chỉ nha khoa vào kẽ răng,
đừng nhét thẳng một lần tránh để lợi bị
thương tổn mà nên đẩy nhẹ như động
tác cưa. Khi làm vệ sinh, kéo sợi chỉ
thành hình chữ C bao quanh một phía
răng rồi kéo lên xuống.

Hình ảnh sử dụng chỉ nha khoa
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치간 칫솔 사 용 법

Cách sử dụng

Ảnh minh họa

Lần đầu tiên cho bàn chải đánh kẽ
răng vào giữa lợi, cần xem xét tình
trạng của lợi như trong ảnh rồi cho bàn
chải vào với góc nghiêng về phía răng
ở mức độ nào đó.
Góc nghiêng cho bàn chải đánh kẽ răng vào

Khi đã nghiêng bàn chải chải kẽ răng
nhét được vào kẽ răng thì dựng bàn
chải lên góc 90 độ với răng như trong
hình vẽ và di chuyển từ trước ra sau để
đánh.

Góc nghiêng khi nhét bàn chải đánh kẽ răng vào
(①) và khi thực hiện động tác (②)

Thay đổi tư thế của bàn tay cùng lúc
với di chuyển từ trước ra sau và cả từ
trái sang phải thì có thể đánh sạch
được toàn bộ mặt gần.
Động tác sử dụng bàn chải kẽ răng dựa
theo hình dáng của răng

2. Mùi hôi trong miệng: hãy chú ý đến lưỡi!
Vị trí mà vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhiều trong miệng là nguyên nhân chính gây hôi miệng là
lưỡi và kẽ răng.
Đặc biệt, trên bề mặt lưỡi có nhiều nếp gấp là môi trường tốt cho vi khuẩn phát triển.
Nguyên nhân của mùi hôi miệng là hợp chất sunphua có tính bốc hơi do vi khuẩn trong
miệng phân hủy các chất đạm nhất định mà ra.
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특히, 혀는 표면에 주름이 많아서 세균이 자라기 좋은 환경을 가지고 있어요.
입

냄새의 원인은 구강

내

세균이

특정 단백질을 분해하면서 발생하는 휘발성

황화합물이에요.
Do đó, để khử mùi hôi trong miệng, ngoài việc đánh răng thì thói quen quản lý kỹ lưỡi và các
kẽ răng là rất quan trọng. Sử dụng dụng cụ làm sạch lưỡi cũng rất tốt để đánh lưỡi thật sạch.
그러므로 입 냄새를 없애기 위해서는 칫솔질 이외에 혀와 치아 사이를 잘 관리하는
습관을 갖는 것이 중요해요.
혀를 효과적으로 잘 닦기 위해서는 혀 세정기를 사용하는 것도 좋아요.

6. Người già
1. Ăn kẹo khi thấy khô miệng có được không?(×)
Khi nhiều tuổi, lượng bài tiết nước bọt giảm đi nên ta có thể cảm thấy khô hoặc đắng miệng,
triệu chứng này được gọi là 『chứng khô miệng』. Chứng khô miệng phát sinh do lão hóa,
các loại thuốc đang sử dụng, làm việc quá sức, tiểu đường, hút thuốc, bệnh thận v.v…
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나이가 들면 타액의 분비량이 감소되므로 건조해지거나 입안이 쓰다고 느껴지기도
하는데 이러한 증상을『구강건조증』이라고 해요. 구강건조증은 노화, 현재 사용 중인
약물, 과로, 흡연, 당뇨, 신장질환 등에 의해 생깁니다.
Nếu triệu chứng này tiếp tục xảy ra thì sẽ gặp khó khăn trong việc nhai nuốt thức ăn, có thể
bị viêm lợi và trong khoang miệng, những người già đeo răng giả dễ bị rơi răng ra khỏi miệng.
이 증상이 지속되면 음식을 씹고 삼키는 것이 힘들어 지면서 잇몸과 입 속에 염증이
생길 수 있고, 틀니를 끼는 노인은 틀니가 입 안에서 떨어지기 쉬워요.
Có trường hợp quen ăn kẹo để khắc phục chứng khô miệng này nhưng như vậy dễ sinh sâu
răng ở phần chân răng tiếp xúc với kẹo của người già. Do đó, nên ăn trái cây hoặc rau quả
hơn là ăn kẹo.
흔히 이러한 구강건조증을 완화하기 위해 습관적으로 사탕을 먹는 경우가 있는데 이럴
경우 노인들의 노출된 치아 뿌리 부분에 충치가 생길 수 있어요. 그러므로 타액 분비를
위해서 사탕을 먹는 것보다는 과일이나 야채를 먹는 것이 좋습니다.
Sử dụng nước súc miệng cũng giúp ích cho việc làm dịu bớt các triệu chứng.
또한 구강양치액을 사용하는 것이 증상을 가라앉히는 데 더 도움이 되요.

2. Lợi đeo răng giả cũng cần được nghỉ ngơi!
Phải tháo răng giả ra trước khi đi ngủ bởi vì lợi suốt cả ngày bị hàm răng giả nặng đè lên
cũng cần được nghỉ ngơi.
Phải ngâm răng giả trong nước lạnh thì răng mới không bị biến hình. Cần rửa răng sạch
trước khi đi ngủ rồi ngâm vào nước để bảo quản và thay nước hàng ngày để giữ vệ sinh.
틀니는 잠들기 전에 꼭 빼놓아야 해요.
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왜냐하면 하루 종일 무거운 틀니에 눌려 있던 잇몸 등에도 휴식이 필요하기 때문이에요.
이 때 틀니는 찬물에 담가 두어야 변형되지 않는데 자기 전 틀니를 씻어 물에 담가
보관할 때에는 물을 매일 바꿔주어 청결을 유지하도록 하세요.

Nước
lạnh

3. Răng giả có cần đánh không?(○)
Răng giả nhìn bên ngoài có vẻ sạch nhưng thực ra có nhiều vi khuẩn bám vào. Răng giả
không thể bị sâu nhưng nếu cứ để nó trong tình trạng bẩn thì răng bị xỉn và có mùi khó chịu.
틀니는 겉보기에는 깨끗하게 보여도 세균이 많이 붙어있어요. 틀니의 치아는 충치가
생길 리는 없지만 더러운 상태로 두면 거무스름해지거나 역한 냄새가 날 수 있어요.
Do đó, đánh răng giả sau mỗi lần ăn cơm là tốt nhất nhưng nếu không được thì trước khi ngủ
phải đánh 1 lần thật kỹ.
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집에 안 쓰는 칫솔이 있으면 틀니를 닦을 때 사용할 수 있어요. 틀니를 닦을 때는
틀니세정제나 주방세제를 사용해야 하며 마모제가 들어 있는 치약을 사용하면 틀니의
표면이 마모될 수 있으므로 주의해야 해요.
Có thể sử dụng bàn chải không dùng đến trong nhà để đánh răng giả. Khi đánh răng giả,
phải dùng chất làm sạch răng giả hoặc nước rửa bát. Cần chú ý nếu sử dụng kem đánh răng
có chất mài mòn thì bề mặt răng giả có thể bị mài mòn.
또 틀니는 레진이라는 플라스틱 재질로 만들어져 있기 때문에 청결을 위해 끓는 물에
소독하거나 표백제를 사용해서는 안 돼요.
Răng giả được làm bằng chất nhựa được gọi là resin nên không được luộc trong nước sôi để
khử trùng hoặc dùng chất tẩy trắng.

Vệ sinh
sạch
sẽ
Nước rửa
bát
Chất rửa
răng giả
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Chất rửa
răng giả

