
. 
How To Avoid Cavities 

And Instill Good Oral Habits in Children 

 
 

 Begin cleaning gums and teeth with wash cloth or soft brush morning and night, 

as soon as baby is born. 

 Use only a pea sized amount of toothpaste, and do not sue fluoridated toothpaste 

until child is old enough to spit it all out. 

 Brush twice daily, especially at night, for 2-3 minutes… about the length of a song. 

Floss all teeth at nighttime as well. 

 Child should have nothing to eat or drink after nighttime brushing, besides water. 

 Use a soft bristled toothbrush with a small head. Replace every 3-4 months or 

sooner if the child has been sick. 

 Never send baby to bed with a bottle of milk or juice. Allowing baby to fall asleep 

sucking a bottle will rapidly cause cavities to form on the front teeth; also known as 

“baby bottle syndrome”. 

 Juice is full of sugars and can cause cavities; avoid giving baby juice until about 

8 months old and only allow about 4oz per day. At 1 year you may give about 

6oz per day. 

 The first dental visit should occur at about 18 months to 2 years old. 

 At the first signs of discoloration, decay, infection or trauma to the teeth; 

take the child to see the dentist. 

 Never give children under 3 years old soda. This is too acidic for their teeth. 

 Help children with brushing and flossing until about age 8 due to lack of good 

hand dexterity. 

 Setting a good example for your child, following a brushing and flossing routine, 

limiting sugars and sweets, and allowing brushing to be fun will initiate 

good oral habits at an early age! 

For more information on your child’s 
oral health, please contact 

Small Smiles Dental Clinic of Wichita 
650 N Carriage Parkway #60 

316-686-2721 



. 
Como Evitar Caries Y 

Enseñar Un Buen Abito Oral A Los Niños 

 
 

 En cuanto nace un bebe, comieze a limpiar las encias y los dientes con un paño o cepillo 

suave. 

 Utilize solo una pequeña cantidad de pasta de dientes. No utilize pasta con floruro asta 

que el niño este lo suficiente grande para escupirlo. 

 Cepillar 2 veces al dia, especialmente por la noche, por 2-3 minutos… lo que dura una 

cancion. Usar hilo dental todas las noches tambien. 

 Los niños no deveran de comer o beber nada despues de cepillarce los dientes en la 

noche, ademas de agua. 

 Usar un cepillo de cuerdas suaves y cabeza pequeña. Remplazarlo cada 3-4 meses. 

Inmediatamente si el niño a estado enfermo. 

 Nunca mande a su bebe a la cama con un biberon de leche o jugo. Si permite que su bebe 

se balla a la cama con un biberon causara rapidamente la formacion de caries en los di-

entes de enfrente. Tambien conosido como “syndrome de biberones.” 

 Jugo esta lleno de azucar y causara caries. Evite darle jugo a su bebe asta que tenga 8 

meses y solo dele 4 onsas por dia. Cumpitendo el año le puede dar 6 onsas por dia. 

 La primer visita dental deve occurir entre los 18 meses a los 2 años. 

 Las primeras señales de descoloracion, decadencia, infeccion, o trauma en los  

dientes; lleve a su niño al dentista.  

 Nunca le de soda a los niños menores de 3 años. Soda contiene acidos para sus dientes. 

 Ayude a su niño a cepillarse los dientes y usar hilo dental asta la edad de 8 años. 

Devido a la falta de destreza en la mano. 

 Dando un buen ejemplo para sus niños, formando una rutina de cepillarse los 

dientes y usando hilo dental, limitando azucares y golosinas y haciendo divertido el 

cepillarse los dientes, va a iniciar muy buenos habitos orales a una temprana edad. 

Para mas informacion sobre 
la salud oral de sus hijos, llama 

Small Smiles Dental Clinic of Wichita 
650 N Carriage Parkway #60 

316-686-2721 



. 
Làm thế nào để tránh sâu răng và thấm 
nhuần thói quen răng miệng ở trẻ em.  

 

 Bắt đầu làm sạch nướu răng và răng với miếng vải rửa bàn chải mềm hoặc buổi sáng và 

đêm, ngay sau khi em bé được sinh ra.  

 Chỉ sử dụng một lượng bằng hạt đậu kích thước của kem đánh răng, và không kiện kem 

đánh răng có chất fluoride cho đến khi con đủ tuổi để nhổ nó ra.  

 Chải hai lần mỗi ngày, đặc biệt là vào ban đêm, khoảng 2-3 phút ... về chiều dài của một 

bài hát. Floss tất cả các răng vào buổi tối là tốt.  

 Trẻ em nên không có gì để ăn hoặc uống sau khi thời gian ban đêm đánh răng, ngoài 

nước.  

 Sử dụng một bàn chải đánh răng lông mềm với một cái đầu nhỏ.Thay thế mỗi 3-4 tháng 

hoặc sớm hơn nếu đứa trẻ đã bị bệnh.  

 Không bao giờ gửi con đi ngủ với một chai sữa hoặc nước trái cây.Cho phép em bé ngủ 

hút một chai nhanh chóng sẽ gây ra sâu răng hình thành trên răng phía trước, còn được 

gọi là "hội chứng bình sữa".  

 Juice là đầy đủ các loại đường và có thể gây sâu răng, tránh cho nước ép em bé cho đến 

khoảng 8 tháng tuổi và chỉ cho phép khoảng 4oz mỗi ngày.1 năm, bạn có thể cung cấp 

cho khoảng 6oz mỗi ngày.  

 Khám răng đầu tiên nên xảy ra ở khoảng 18 tháng đến 2 năm tuổi.  

 Tại các dấu hiệu đầu tiên của sự đổi màu, nhiễm trùng, sâu răng hoặc chấn thương cho 

răng, đưa trẻ đến gặp nha sĩ.  

 Không bao giờ cho trẻ em dưới 3 tuổi nước ngọt. Điều này là quá chua cho răng của họ.  

 Giúp trẻ đánh răng và dùng chỉ nha khoa cho đến khoảng 8 tuổi do thiếu khéo léo tay tốt.  

 Thiết lập một ví dụ tốt cho con của bạn, theo một thói quen đánh răng và dùng chỉ nha 

khoa, hạn chế đường và đồ ngọt, và cho phép đánh răng để được vui vẻ sẽ bắt đầu những 

thói quen răng miệng ở tuổi trẻ!  

Để biết thêm thông tin về sức khỏe răng miệng 
của con quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.  

Small Smiles of Wichita 
650 N Carriage Parkway #60 

316-686-2721 


