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● Nướu chảy  mủ
● Nướu bị chảy máu
● Hôi miệng
● Nướu bị sưng
● Khó cắn đồ ăn cứng

Tình trạng sau khi điều trịTriệu chứng
● Nướu chắc khỏe
● Không chảy máu & không bẩn nướu
● Nướu khỏe mạnh và có màu hồng nhạt
    pale pink
● Không hôi miệng
● Răng ít lung lay hơn

Hiệu quả của phương pháp “Bàn chải tăm”Hiệu quả của phương pháp “Bàn chải tăm”

Bệnh nha chu là căn bệnh mà bạn có thể tự mình phòng ngừa!

Hình ảnh của Trường Đại học Y khoa và Nha khoa Okayama - Khoa Nha Khoa Dự phòng

Áp dụng phương 
pháp đánh răng 
bàn chải tăm ...

Áp dụng phương 
pháp đánh răng 
bàn chải tăm ...

Lần kiểm tra đầu 
tiên (Nữ, 48 tuổi) Tình trạng cải 

thiện sau 1 tháng

Tinh trạng được 
cải thiện sau 6 
tháng

※ Minh họa phương pháp đánh 
răng bằng Bàn chải tăm

Trường hợp 1

Trường hợp 2

Lần kiểm tra đầu 
tiên (Nam, 27 tuổi )

Đạ i  học  Okayama
Giáo  sư  danh  dự

Tatsuo Watanabe

Phương pháp đánh 
răng bàn chải tăm

Một cảm giác sảng 
khoái với đánh răng kẽ 

răng
Nướu răng khỏe 
hơn với sự xoa dịu

Để ngăn ngừa bệnh nha chu, điều quan trọng là phải 
duy trì nướu khỏe mạnh có thể chống lại vi khuẩn bệnh 
nha chu. Lý do cho điều này là, bệnh nha chu (viêm 
nướu hoặc viêm nha chu) tiến triển khi sức đề kháng của 
nướu giảm.
Do kích ứng cơ học (hiệu ứng xoa bóp) gây ra bởi 
"phương pháp đánh răng bằng tăm", các tế bào nướu 
tăng lên và viêm có thể được chữa khỏi. Sự tăng sinh tế 
bào này chỉ được nhìn thấy ở những khu vực chạm vào 
đầu bàn chải đánh răng. Do đó, bạn cần đánh bóng  
bằng đầu bàn chải đánh răng giữa hai hàm răng.

Phương pháp đánh răng để phòng và điều trị bệnh nha chu



Từ mặt trong ra

Từ mặt ngoài

Răng cửa trên

Back teeth

Mặt trongRăng cửa dưới

Một cảm giác sảng khoái với đánh răng kẽ răng!
Massage làm cho nướu khỏe hơn!

● Sử dụng các phương pháp đánh răng khác ngoài phương pháp tăm tùy theo khu vực, 
chẳng hạn như bề mặt răng hoặc khu vực cắn. Bạn có thể chải tất cả các răng bằng bàn chải 
đánh răng V7.

● Cũng thích hợp cho những người đeo niềng răng hoặc đánh răng cấy ghép.

Đối với răng trên, khi đánh 
hướng bàn chải xuống dưới, đặt 
đầu lông chải giữa răng và nướu. 
(Khi đánh răng dưới, xoay bàn 
chải lên trên)

Giữ nguyên hướng, di chuyển bàn chải 
trượt về phía chóp răng.

Khi đầu bàn chải chạm vào giữa răng, 
đưa nó trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động 
tác này khoảng 10 lần cho mỗi nơi.

Góc mà đầu bàn chải chạm vào giữa 
răng là khoảng 90 độ. (Hơi hướng xuống 
dưới cho răng hàm trên và hơi hướng lên 
trên cho răng dưới)

● Đối với mặt sau, sử dụng đầu bàn 
chải đánh răng để chọc vào giữa 
răng và lặp lại khoảng 10 lần cho 
mỗi nơi.

● Một số lông bàn chải phù hợp với 
kích thước của không gian kẽ răng 
sẽ vào và làm sạch không gian.

Đối với vị trí răng cửa, bàn chải đánh răng 
theo đường chéo

Hình nhìn từ bên trong ra

Có thể mở từ cả 2 cạnh

Các phần nhô ra ở cả hai bên 
ngăn chặn lông bị uốn cong 
và giúp giữ bàn chải đánh 
răng của bạn trong tình 
trạng tốt lâu hơn. Nó cũng 
dễ dàng mang theo.

Bấm ở đây để mở

Cách đánh răng bằng "Phương 
pháp Bàn chải tăm"
Cách đánh răng bằng "Phương 
pháp Bàn chải tăm"

Đề xuất cho những người
●Quan tâm đến các bệnh nha chu (viêm nướu & viêm nha chu).
● Quan tâm đến vấn đề về hôi miệng.
● Đã thử bàn chải kẽ răng và chỉ nha khoa nhưng không lâu dài 
được.

● Khó đánh mặt trong của răng và các vị trí khác với bàn chải 
thông thường

Khi sử dụng phương pháp đánh răng bằng bàn chải tăm:

Phương pháp đánh răng Bàn chải tăm V7
Răng là theo bạn cả cuộc đời

Vật liệu
tay cầm

Polypropylene

Đầu lông
Nylon

Vỏ đựng

Polypropylene
Chịu nhiệt
80℃

Đầu chải thông thường

Đầu nhỏ gọn

● Có thể có chảy máu đáng kể từ nướu, nhưng chảy máu thường ngừng sau một đến hai tuần.
     (Điều này là do nướu trở nên mạnh hơn do hiệu ứng mát xa của việc đánh răng.)
● Nướu bị sưng do bệnh nha chu lâu khiến nướu có thể bị thoái hóa.
● Nên chải kỹ mỗi ngày một lần trong khoảng 7 đến 8 phút.
◎ Nếu sau khi tiếp tục phương pháp tăm mà bạn cảm thấy các triệu chứng trở nên xấu hơn, vui lòng tham khảo ý 
kiến nha sĩ.

Lông chải 2 hàng chữ 
V có thể dễ dàng 
chạm tới giữa các 

răng
Được thiết kế để lông có thể dễ 
dàng tiếp cận giữa các răng. Bằng 
cách sử dụng phương pháp tăm, 
bạn có thể loại bỏ mảng bám răng 
và xoa bóp nướu một cách hiệu 
quả.

Vỏ đựng cho đầu lông chải dài

Lông chải vừa

Lông chải vừa
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Một ý tưởng sinh 
ra từ nghiên cứu 
phòng ngừa về 
bệnh nha chu

Từ phía trên

Từ bên dưới
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