
• Chất trám răng là lớp phủ có
    màu răng, vừa khí rãnh của răng
    bên trong.

• Hầu hết răng bị sâu ở trẻ em là
    răng hàm. 

• Chất trám răng giúp ngăn ngừa
    thức ăn và mầm mống gây sâu răng.

Chất trám
răng là gì?

Bề mặt nhai của răng trong cùng
(răng hàm) nên được trám. Đó là
răng dễ bị hổng nhất.

Răng nào
nên trám?

Trước khi trám răng

Vi khuẩn và thức ăn còn sót lại 
trong các rãnh và lỗ sâu răng.   

Sau khi trám răng

Rãnh và lỗ sâu răng được trám kín
và bảo vệ tránh thức ăn thừa và vi
khuẩn.

Sâu răng có
thể xuất hiện

bên trongrăng
đã trám hay

không?

Chất trám răng ngăn ngừa mầm
vi khuẩn gây sâu răng nhận được
thức ăn cần thiết để phát triển. Do
đó, sâu răng sẽ không tiếp tục phát
triển, nếu mầm sâu răng bị bịt kín
trong răng đã trám.

• Học tập tốt hơn
• Khỏe mạnh hơn và ít nghỉ ốm hơn
• Duy trì nụ cười đẹp, dễ dàng kết bạn.

HÀM RĂNG KHỎE MẠNH GIÚP TRẺ EM:

•  Hàm răng cần trám được chải
   sạch bằng bàn chải.

•  Chất trám răng được phết lên
   bề mặt răng và nhanh chóng khô lại.

• Trám răng không đau và chỉ mất
   vài phút.

Chất trám
răng được

đặt vào răng
như thế nào?

 



Trám răngcó
 hiệu quả
 baolâu?

Nghiên cứu chỉ ra rằng chất trám
răng có thể duy trì trong nhiều
năm và sẽ bảo vệ răng của con
bạn trong những năm dễ bị sâu
răng nhất. Khi trám răng lên các
bề mặt nhai của răng bên trong
thì răng được trám sẽ được kiểm
tra lại khi bạn đi khám răng và
có thể trám thêm nếu cần thiết.

Có thể cảm nhận thấy răng được
trám cho tới khi răng đó trở 
về vị trí bình thường sau nhiều
lần nhai. Do chất trám răng rất
mỏng và chỉ vừa khít lỗ sâu răng
và vết nứt trên răng, chúng sẽ
không tạo ra bất kỳ thay đổi
nào trong khớp cắn. 
   
    BẠN CÓ THỂ TRÁM RĂNG NHƯ THẾ NÀO?

Hãy hỏi nha sĩ hoặc chương trình răng miệng trường học của bạn về việc trám răng. 
Để biết thêm thông tin về trám răng, hãy truy cập SEAL CT! theo địa chỉ www.ct.gov/dph/oralhealth 
Thông tin liên hệ dịch vụ trám răng của bạn:

Thông tin được điều chỉnh từ Chương trình Sức khỏe Răng miệng Michigan, SEAL! Michigan, và Chương trình “Chất trám răng bảo vệ răng miệng của bạn!” của Sở Y tế

và Dịch vụ Nhân sinh Bang Michigan, Chương trình “Hãy cười lên! Chương trình trám răng Michigan” của Sở Y tế cộng đồng Bang Michigan. và “Chương trình trám răng

học đường Arizona” của Sở Dịch vụ y tế Arizona. Dự án này do Cục Quản lý Tài nguyên Y tế và Dịch vụ (HRSA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) quản

lý theo Khoản tài trợ Nhân lực y tế răng miệng T12HP28885 trị giá 1.200.000 USD. Thông tin hoặc nội dung và các kết luận này là của tác giả và không tạo thành

quan SSAđiểm hoặc chính sách hoặc xác nhận chính thức của HRSA, HHS hoặc Chính phủ Hoa Kỳ.”

2 Uống nước �orin hóa và dùng
kem đánh răng có chứa �o.

4
Chất trám

răng có khiến bạn
 cảm thấy khác lạ ở

 hàm răng  hay
 không?

  
   

  
  

   

Duy trì chế độ ăn cân bằng 
và tránh đồ ăn nhiều đường.
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5 Khám nha sĩ định kỳ.

NGĂN NGỪA SÂU RĂNG
NHƯ THẾ NÀO?

1 Chải răng và dùng chỉ nha khoa
mỗi ngày.

Thông tin liên hệ  trám

răng tại địa phương của

bạn:

Trám răng.


