
Sâu răng ở trẻ em có thể ngăn chặn được. Sâu răng gây ra do 
vi khuẩn trong miệng tương tác với các loại đường trong 

thực phẩm.  Bạn không thể tránh được vi trùng hoặc đường, 
nhưng có thê ̉ hạn chê ́ tiếp xúc với chúng.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sâu răng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
hơn như nhiễm trùng răng, nhiễm trùng tổng quát, 

hoặc thậm chí tử vong.  
Tránh những lần tới phòng cấp cứu do đau miệng và phẫu 

thuật răng sâu.   
Tìm hiểu cách quý vị có thể giúp trẻ tránh sâu răng bằng 

cách truy cập trang web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng 
Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com và thích 

chúng tôi trên Facebook.  
Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Bạn có biết sâu răng có thể bắt đầu ngay ở trẻ 
em dưới 1 tuổi, khi trẻ mới chỉ có một hoặc vài 
chiếc răng? Nhiều trẻ em không được chăm sóc 
răng miệng dẫn đến bị mất răng sữa sớm do sâu 
răng. Răng sữa giúp trẻ nhai thức ăn, nói tốt và 
giữ chỗ cho các răng vĩnh viễn. Điều quan trọng 
cần nhớ là không để răng sữa rụng sớm.  
Răng sữa rất quan trọng.  
Tìm hiểu cách giúp 
trẻ tránh sâu răng bằng cách 
truy cập trang web của Dự Án 
Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota 
tại minnesotaoralhealthproject.com  
và Like/thích chúng tôi trên Facebook.  
Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Sâu răng ở trẻ em không chỉ gây ra đau đớn. 
Mỗi năm, tổng số giờ nghỉ học của những trẻ em bị 
nhiễm trùng răng vào khoảng 51 triệu giờ. Người 

chăm sóc cho trẻ bị nhiễm trùng răng  
thường phải  nghỉ làm, điều này  

đồng nghĩa với việc bị mất 
tiền lương và có thể dẫn đến mất  

việc nếu nghỉ làm quá nhiều.  
Một số người chăm sóc không thể  

bố trí nghỉ làm nên con  
cái họ phải đi họctrong tình trạng đau đớn, khiến 

việc học tập của trẻ trở nên khó khăn cho chính trẻ 
và cho cả các bạn cùng lớp.  

Giúp trẻ học tập tốt hơn bằng cách giữ cho răng chắc 
khỏe. Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web 
của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng 
tôi trên Facebook. 

 Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
Nếu bạn là một người chăm sóc trẻ, hãy chú ý tới thức 

uống của trẻ. Đồ uống có đường như sữa, nước trái cây và 
nước soda (khi sử dụng thường xuyên) có thể gây hại cho 

răng sữa VÀ răng vĩnh viễn. 
Chỉ sử dụng các thức uống này vào bữa ăn.  

Các thời điểm khác, chỉ cho trẻ uống nước lọc.    
Giữ răng chắc khỏe bằng cách:  

•  Uống nước có florua 
•  Dùng kem đánh răng có florua 2 lần 1 ngày 

•  Thăm khám nha sĩ thường xuyên hoặc nếu con bạn 
không có nha sĩ riêng, hãy yêu cầu bác sĩ hoặc y tá của 

trẻ tráng men florua lên răng trẻ bốn lần một năm.   
Men florua do  đơn vị cung cấp dịch vụ y tế của trẻ cũng 

sẽ có tác dụng.  
Đừng ngại; HÃY HỎI. Florua bảo vệ, làm chắc khỏe răng 

và ngăn ngừa sâu răng.  
Tìm hiểu thêm về cách ngăn ngừa sâu răng bằng cách truy 

cập trang web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng 
Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com và Like/

thích chúng tôi trên Facebook.   
Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Florua là chìa khóa cho răng khỏe mạnh vì nó ngăn ngừa sâu 

răng.  
Florua có trong hầu hết các loại thực phẩm chúng ta ăn và trong 

nước uống công cộng ở khắp Minnesota.  
Florua giúp răng không bị hư  

và cho răng chắc khỏe.  
Nếu con bạn uống nước giếng, 

hãy tham khảo cơ quan sức khỏe tại 
 địa phương về hàm lượng florua 

 vì nước giếng thường chứa ít florua.  
Luôn uống nước chứa florua nếu có thể.  

Ngoài ra, bộ lọc thẩm thấu ngược (không phải bộ lọc than) loại 
bỏ florua trong nước.  

Hãy đảm bảo bạn sử dụng florua thông minh.  
Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web của Dự Án Sức 

Khỏe Răng Miệng Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com 
và Like/thích chúng tôi trên Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng.  
 
 
 

Florua	  
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Răng rất quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển tốt của trẻ. 
Bạn có thể ngăn ngừa sâu răng ở trẻ em bằng cách làm theo các 

bước đơn giản sau : 
•  Hạn chế thức ăn và đồ uống ngọt.  

•  Hãy chắc chắn rằng trẻ chải răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh 
răng có florua bắt đầu từ khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện. 

•  Đưa con đến gặp nha sĩ sáu tháng một lần để khám và điều trị 
florua.  

•  Nếu con bạn không có nha sĩ, hãy yêu cầu bác sĩ hoặc y tá của trẻ 
tráng men florua lên răng trẻ ba tháng một lần  bắt đầu chậm nhất 

vào lúc một tuổi.  
 Tìm hiểu thêm bằng cách truy cập trang web của Dự Án Sức Khỏe 

Răng Miệng Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com và 
Like/thích chúng tôi trên Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Cộng đồng quanh bạn muốn cải thiện sức 
khỏe răng miệng trẻ em.  

Các bác sĩ, nha sĩ, y tá, phụ tá bác sĩ, dược 
sĩ, giáo viên, nhân viên xã hội, các doanh 

nhân, các bậc cha mẹ, các nhóm dịch vụ xã 
hội và các phương tiện truyền thông đã 
cùng hợp tác để xây dựng Dự Án Sức 

Khỏe Răng Miệng Minnesota.  
Cùng nhau, họ muốn giảm bớt số trẻ em bị 

sâu răng.  
Có thể ngăn chặn được sâu răng nếu chăm 

sóc răng miệng tốt. 
Hãy cùng tham gia với nhóm và tìm hiểu 

thêm bằng cách truy cập trang web của Dự 
Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 
minnesotaoralhealthproject.com và Like/

thích chúng tôi trên Facebook. 
Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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Người Chăm Sóc Có Thể Giảm Thiểu 
Sự Phát Triển Sâu Răng Ở Trẻ Em Bằng 

Cách Nào? 
  
1) Lau sạch răng của bé hàng ngày bằng khăn mặt sạch. 
2) Không làm ướt núm vú của bé bằng nước bọt của chính 
mình. Không thử hoặc nhai sẵn thức ăn cho trẻ.  
3) Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, làm sạch răng bằng bàn 
chải mềm và một chút kem đánh răng chứa florua. Sau đó, 
lau bên trong miệng bằng một chiếc khăn ướt cho đến khi trẻ 
đủ lớn để biết nhổ (tuổi 6-7).  
4) Ngoại trừ trong giờ ăn, chỉ cho nước không có đường vào 
bình hoặc cốc tập uống của trẻ. Không bao giờ đặt bé lên 
giường cùng một bình nước. 
5) Đưa con bạn đến khám nha sĩ trước lần sinh nhật đầu tiên.  
6) Nếu con bạn không có nha sĩ khám định kỳ, hãy yêu cầu 
bác sĩ hoặc y tá của trẻ tráng men florua cho trẻ ba tháng một 
lần và xin lời khuyên để giữ cho răng trẻ khỏe mạnh. 
7) Tìm hiểu cách giúp trẻ tránh sâu răng bằng cách truy cập 
trang web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 
minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi trên 
Facebook. 
              Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
          
 
 

 
 

                       Bản Quyền 2013, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 

Supported by  
MD5M Lions 



Nâng Cao Kiến Thức về Sức Khỏe 
Răng Miệng 

 
Cải thiện sức khỏe răng miệng của con bạn. 

 Hãy yêu cầu nha sĩ, bác sĩ, y tá hoặc y tá sức khỏe công cộng 
của trẻ cho bạn thông tin về: 

1) Dấu hiệu sớm của sâu răng (các đốm trắng). 
2) Florua – florua là gì và nó ngăn ngừa sâu răng như thế nào. 
3) Tầm quan trọng của nước máy có chứa florua và làm thế nào 
để biết liệu nước máy bạn đang dùng có florua hay không. 
4) Tác dụng của men florua. 
5) Tác dụng của chất trám răng-các chất  
này là gì và có ở đâu. 
Các chất trám răng khác với men florua  
nhưng quan trọng không kém. 
6) Tầm quan trọng của việc chải răng hai lần mỗi ngày với một 
chút kem đánh răng chứa florua. 
7) Tại sao răng sữa rất quan trọng ngay cả khi chúng đã rụng. 
Tìm hiểu cách giúp trẻ tránh sâu răng bằng cách truy cập trang 

web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 
minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi trên 

Facebook.  
Có thể ngăn chặn được sâu răng. 
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NƯƠ�C  
Tất cả chúng ta đều cần nước để giữ gìn sức khỏe. 

Nước máy sạch và an toàn để uống.  
          Vị ngon. 

            Không chứa calo. 
                 99% nước máy ở các cộng đồng  

          tại Minnesota 
                có chứa florua, là chất giúp tránh 

sâu răng hình thành. Nước đóng chai đắt hơn nước máy 
và hầu hết các nhãn hiệu đều không có florua. 

Nếu quý vị uống nước giếng, hãy đề nghị Sở y tế địa 
phương  kiểm nghiệm về hàm lượng florua. 

Hết hết nước giếng tại Minnesota đều có lượng florua 
không đủ để bảo vệ bạn khỏi sâu răng. 

Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota hỗ trợ nước có 
chứa florua. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Dự Án 
Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi 
trên Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng.  
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Lời Khuyên cho Người Chăm Sóc 

Đừng rụt rè. 
Hãy mạnh dạn. 

Hãy thay mặt răng của con bạn giành quyền chủ động. 
Nếu con bạn không đến nha sĩ thường xuyên, hãy yêu cầu bác sĩ 
hoặc y tá của trẻ tráng men florua lên răng trẻ bốn lần một năm.   

Có thể ngăn chặn được sâu răng với florua, 
chải răng và hạn chế để răng tiếp xúc với đường. 

 
 
 
 
 
 
 

Tìm hiểu thêm về chăm sóc răng miệng đúng cách và chế độ ăn 
uống thích hợp; chính bạn đóng vai tro ̀ quan trọng trong việc giữ 

gìn sức khỏe răng miệng của con em mình. 
Tìm hiểu thêm về sức khỏe răng miệng bằng cách truy cập trang 

web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 
minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi trên 

Facebook. 
Có thể ngăn chặn được sâu răng! 
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Lâ�t Môi Lên – Tìm Kiê�m Các Đô�m 
Tră�ng, Dâ�u Hiê�u Đâ�u Tiên cu�a 

Sâu Răng   
Các đốm trắng dấu hiệu đầu tiên của sâu răng. Chúng dần chuyển thành đốm 

nâu và có thể ngăn chặn điều này bằng cách tráng men florua. 
Tìm hiểu cách phát hiện các đốm này ở trẻ. 

 
Hình ảnh bên trái cho thấy cách 

 lật môi lên để nhìn thấy răng rõ hơn 
 
 

 
Hình ảnh bên phải cho thấy  
các đốm trắng, tức là dấu hiệu 
đầu tiên của sâu răng.  
 

        
        Hình ảnh bên trái cho thấy một 

 đốm màu nâu.  Nếu tráng men florua 
 lên đốm trắng,  

sâu răng thường ngừng phát triển. 
 

Nếu đốm màu nâu xuất hiện, phải trám hoặc nhổ chiếc răng đó. 
Nếu bạn có thắc mắc về những gì nhìn thấy trên răng của trẻ, hãy đưa con 

quý vị đến nhà cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc chính của trẻ để xác định xem 
con bạn có cần tráng men florua hay không và có thể tiến hành ngay tại văn 

phòng của nhà cung cấp. 
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng 
Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi trên 

Facebook. 
Có thể ngăn chặn được sâu răng! 
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Chăm Sóc Răng Miệng Bắt Đầu từ 

Khi Sinh  
Là một người sắp làm mẹ, bạn cần biết cách chăm sóc chiếc 

răng đầu tiên của bé trước khi chúng mọc lên.  
•  Nhẹ nhàng lau sạch miệng của bé bằng khăn ẩm sau mỗi 

lần cho ăn 
•  Điều này sẽ giúp bạn có thói quen làm sạch miệng của bé 

và bé cũng sẽ quen với việc đó, và giúp việc vệ sinh dễ 
dàng khi bé đã mọc răng.  

•  Tránh cho bé uống nước có đường, vì đường có thể gây 
sâu răng.  

•  Mặc dù răng sữa sẽ rụng nhưng chúng rất quan trọng: 
chúng giúp trẻ nhai thức ăn và phát âm các từ chính xác 

•  Một khi trẻ bắt đầu mọc răng, hãy đánh răng hai 
lần mỗi ngày bằng bàn chải đánh răng mềm và 
một lượng nhỏ kem đánh răng chứa florua (kích 
thước bằng một nửa hạt đậu). Quý vị có thể sử 
dụng cùng loại kem đánh răng mình đang dùng. 
Sau mỗi lần đánh răng, lau sạch miệng bằng khăn 
ẩm để loại bỏ lượng kem đánh răng thừa. 

    Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của Dự 
Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com  
Và Like/thích chúng tôi trên Facebook.   

             Có thể ngăn chặn được sâu răng! 
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Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây 
Sâu Răng Ở Trẻ Nhỏ 

–  Không tiếp xúc hàng ngày với florua từ nước uống hoặc kem đánh 
răng 

–  Không được nha sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chính 
tráng men florua bốn lần một năm 

–  Tiếp xúc thường xuyên với thực phẩm và đồ uống có đường 
–  Tiếp xúc lâu dài với thuốc nước đã được làm ngọt bằng đường  
–  Sử dụng bình hoặc cốc tập uống khác ngoài nước máy vào lúc ngủ 

trưa hoặc đi ngủ hoặc giữa các bữa ăn 
–  Thành viên gia đình bị sâu răng 
–  Người chăm sóc làm ướt núm vú của trẻ bằng nước bọt của mình, 

thử hoặc nhai sẵn thức ăn cho trẻ 
–  Không có nha sĩ khám cho trẻ thường xuyên để phòng ngừa và khi 

có bất kỳ vấn đề nào phát sinh 
–  Trẻ em có các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt, bao gồm chậm 

phát triển, khuyết tật thể chất, y tế hoặc về tâm thần mà ngăn chặn 
hoặc giới hạn hiệu quả chăm sóc sức khỏe răng miệng của người 
chăm sóc 

  Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của                                                           
  Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại  

       minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi 
         trên Facebook. 

   Có thể ngăn chặn được sâu răng! 

Bản Quyền 2013, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 
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Chăm Sóc Tại Phòng Cấp Cứu Cho 
Răng Sâu Không Phải Là Chăm 

Sóc Đầy Đủ 
•  Đối với nhiều gia đình không có nha sĩ, Phòng Cấp Cứu (ER) là 

phòng khám cuối cùng khi phát sinh đau đớn và nhiễm trùng do 
sâu răng. 

•  Tuy nhiên, xin lưu ý rằng. . . . 
•  Chăm sóc ER không phải là chăm sóc đầy đủ vì các bác sĩ ER 

chỉ điều trị đau và nhiễm trùng bằng thuốc. Họ không chữa 
sâu răng.   

•  Sự khó chịu dẫn đến việc trẻ em hay người lớn phải tới ER 
thường xuyên xảy ra, đôi khi là hàng tháng. 

•  Là người chăm sóc trẻ nhỏ, hãy cố gắng giữ cho răng của con bạn 
khỏe mạnh bằng cách: 

•  Đánh răng hai lần một ngày bắt đầu ngay từ khi 
xuất hiện chiếc răng đầu tiên.  

•  Chỉ cho con bạn uống nước máy cả ngày lẫn 
đêm, trong một chiếc bình hoặc cốc tập uống. 
KHÔNG thêm đường vào nước 

 Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 
trang web của Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng  

Minnesota tại minnesotaoralhealthproject.com  
và Like/thích chúng tôi trên Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng! 

Bản Quyền 2013, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 

Supported by  
MD5M Lions 



 
Quý vị có muốn con mình có răng sữa và răng 

vĩnh viễn khỏe mạnh không? 
Nếu có, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ y tế cho 

con bạn về việc tráng men florua. 
Có thể tráng men trong vòng chưa đầy 5 phút 

và thủ thuật này không xâm lấn.   
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của 
Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích 
chúng tôi trên Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng! 
 

Bản Quyền 2013, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 

Supported by  
MD5M Lions 



Đồ Uống Có Tính Axit Không Tốt cho 
Răng 

•  Một số loại đồ uống có tính axit gần như axit pin! Tính axit được 
đo trên thang từ 0 -14 trong đó 0 là giàu tính axit nhất và 14 là ít 
axit nhất. Đây được gọi là độ pH của các chất. Axit pin có độ pH 
là 1,00. Dưới đây là độ pH của một số loại đồ uống phổ biến: 
                                  Đường (muỗng cà phê  
       pH           trong 12 ao-xơ 

     Pepsi:            2.49                                9.8 
     Cô ca:     2.53           9.3 
     Mountain Dew:          3.22        11 
     Nước Ép Cam   3.30 – 4.19 
     Nước Ép Táo:   3.4      4.8 
     Nước:    7.0                                   0 
•  Axit này có tác dụng có hại đối với  
 răng. Nó làm xói mòn men răng và  
 khiến răng trở nên nhạy cảm, mất màu,  
 và dễ bị sâu răng. 
•  Khi đồ uống có tính axit cũng chứa 
 lượng đường cao, tổn hại thậm chí còn lớn hơn. 
•  Đánh răng không hoàn toàn ngăn chặn được tổn hại này! 
•  Cách tốt nhất để ngăn chặn tổn hại tới răng gây ra bởi đồ uống có 

tính axit là chỉ cho con quý vị uống sữa và nước. 
•  Nếu con quý vị phải uống các chất lỏng có tính axit, hãy để trẻ 

uống bằng ống hút để chất lỏng ít tiếp xúc với răng.  
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của  
Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com và Like/thích chúng tôi trên 
Facebook. 

Có thể ngăn chặn được sâu răng! 
 
 
 

Bản Quyền 2014, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 
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Trám Răng Không Phải Là 
Giải Pháp Chữa Sâu Răng 

•  Khi một chiếc răng được trám, chiếc răng đó vẫn có 
thể bị hỏng xung quanh vết trám và cần được chữa 
thường xuyên. 

•  Theo thời gian, chiếc răng đó có thể yêu cầu miếng 
trám lớn hơn, mão răng, tủy chân răng hay nhổ răng. 
Một chiếc răng có thể sẽ tiêu tốn chi phí hàng ngàn đô 
la. 

•  Để ngăn ngừa răng hỏng, đau đớn, bỏ lỡ mất giờ học 
và có thể phải nhổ răng, hãy khoáng hóa lại sâu răng 
sớm bằng men florua trước khi cần trám. 

•  Men được khoáng hóa lại có khả năng chống sâu răng 
mới cao hơn men gốc. 

•  Men florua không cần đến nha sĩ hoặc khoan răng. 
Thay vào đó, nó chỉ cần một thao tác đơn giản có thể 
được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế chăm 
sóc chính của trẻ trong quá trình chăm sóc trẻ em 
khỏe mạnh. 
Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của  
Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Có thể ngăn chặn được sâu răng! 

 
 
 
 
 
 
 

Bản Quyền 2014, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 
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Các Yếu Tố Nguy Cơ Gây Sâu 
Răng và Cách Phòng Ngừa 

Yếu Tố Nguy Cơ Phòng Ngừa 
Người chăm sóc chính đang bị 
sâu răng trong 12 tháng qua 

Trẻ có một cơ sở chăm sóc nha 
khoa* 

Người chăm sóc chính không 
có cơ sở chăm sóc nha khoa* 

Trẻ uống nước có chất florua   

Bình/cốc tập uống có chứa bất 
kỳ chất lỏng nào ngoài nước 
không đường được sử dụng cả 
ngày và đêm 

Trẻ được tráng men florua ba 
tháng một lần 

Ăn vặt thường xuyên  Răng của trẻ được chải hai lần 
mỗi ngày bằng kem đánh răng 
có chứa florua bắt đầu từ khi 
mọc chiếc răng đầu tiên 

Ghi danh Medicaid hoặc 
MNCare 

*Có nha sĩ thăm khám phòng 
ngừa hai lần mỗi năm và thăm 
khám chăm sóc chẩn đoán và/
hoặc phục hồi khi cần thiết 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web của  
Dự Án Sức Khỏe Răng Miệng Minnesota tại 

minnesotaoralhealthproject.com. 
Có thể ngăn chặn được sâu răng! 

 
 
 
 

Bản Quyền 2014, Hộ Đồng Quản Trị Trường Đại Học Minnesota. Bảo lưu mọi quyền. 
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