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TANDPLEJE
HOS KATTE
Det er med katte som med mennesker. Hvis tænderne ikke bliver
passet, er der risiko for alvorlige
tandsygdomme med ubehagelige
smerter til følge.
Tandpleje er en lige så vigtig
del af kattens pasning som korrekt fodring, motion og pelspleje.
Nogle katte er mere disponeret
for forskellige tandsygdomme end
andre.
I pjecen her kan du læse lidt
om de vigtigste ting, som du skal
være opmærksom på i kattens
mundhule.

Derfor er tandbørstning
så vigtig
Daglig tandbørstning fjerner de
bakterieholdige belægninger, som
dannes på tænderne. Hvis tænderne ikke børstes, vil de bløde
bakterieholdige belægninger med
tiden blive tykkere og efterhånden
forvandle sig til tandsten.
Det giver endnu bedre vilkår
for bakterierne og der opstår tandkødsbetændelse, som med tiden
kan udvikel
sig til parodontose. Det
vil sige, at
der kommer
lommer under tandkødet fyldt med
bakterier. I
sidste ende vil
tanden miste
sit fæste i
knoglen og
falde ud.
Undervejs i
processen
vil kat-

ten ofte lugte grimt ud af
munden og have smerter.
Katten kan også få tandrodsbetændelse.

Sådan lærer katten at
få børstet tænder
Når man skal lære sin kat at få
børstet tænder, er det nemmest
at starte, mens den er killing.
Du kommer længst ved at gå
langsomt frem og ved at få
katten til at forbinde tandbørstning med en hyggestund.
Når det først er lykkedes, tager
det til gengæld kun et par minutter dagligt.
Du kan starte med at dyppe
en tandbørste i noget lækkert (for
eksempel dåsemad som katten
er glad for) og så kalde på katten
og lade den slikke tandbørsten
ren. Der går ikke mange dage før
katten kommer af sig selv, når
børsten findes frem. Så er det slut
med at have noget lækkert på
tandbørsten. I stedet kan man gå
over til at belønne med godbidder. Børst så en eller to tænder og giv katten en godbid.
Derefter øger
man langsomt
antallet af
tænder fra dag
til dag, til man
til sidst kan børste dem alle.
Husk altid at
holde fast ved
at slutte af med
en godbid eller
med en sjov
leg, så katten

altid oplever det som positivt at få
børstet sine tænder.

Tandkødsbetændelse
og parodontose
Nogle katte kan have tendens til
tandkødsbetændelse, og nogle
tilfælde af tandkødsbetændelse
kan være meget smertefulde og
generende for katten.
Hvis en kat – og det gælder
også unge katte – har rødt og
hævet tandkød, bør den undersøges hos dyrlægen for at få sat den
rigtige behandling i gang.
Parodontose er også en
generende og smertefuld
sygdom for katten. Har
du mistanke om parodontose eller hvis katten
lugter fra mundhulen,
bør den også undersøges grundigt hos
dyrlægen.
En alvorlig konsekvens af kraftig
tandkødsbetændelse
eller parodontose er
risikoen for at bakterierne via blodbanerne kan ramme

indre organer som hjerte, lunger,
nyre og lever.

Feline orale resorptive
lesions
Der findes ikke noget dansk navn for
sygdommen Feline orale resorptive
lesions, som ofte forkortes FORL.
Sygdommen nedbryder tanden.
Årsagen er endnu ukendt, men der
forskes i sygdommen.
Ofte starter sygdommen i tandens rod, men uden røntgen opdager man først se sygdommen, når
den har ramt tandens krone, og der
kommer hul i tanden. Det er også i
dette stadie, at det gør ondt på katten.
Sygdommen rammer ofte over
tid flere tænder hos samme kat, og
den eneste behandling er at fjerne
de angrebne tænder. Hvis sygdommen er konstateret på en eller flere
tænder, bør katten jævnligt til kontrol hos dyrlægen.

Tandskader
Kattetænder kan få brudskader ved

for eksempel fald eller trafikuheld.
Hvis en kattetand har en brudskade,
er det vigtigt med et røntgenbillede
af tanden for at kunne fastslå om
tandens indre (kaldet pulpahulen)
er beskadiget. Hvis tanden er knækket, således at pulpahulen er blottet,
er der direkte adgang for mundhulens bakterier til at skabe infektion
i pulpahulen og i tandroden. Det
er meget smertefuldt for katten, så
derfor skal skaden behandles hurtigst mulig.

Brug dyrlægen
Ved en almindelig sundhedsundersøgelse kigger dyrlægen på kattens
tænder.
Uden bedøvelse kan dyrlægen få indtryk
af, om der er
bløde belægninger på tænderne,
tandsten, knækkede eller skadede
tænder eller andre
sygdomstilstande i
mundhulen.

Hvis der er problemer, som skal undersøges nærmere, er bedøvelse af
katten nødvendig. Under bedøvelsen
undersøges alle tænder grundigt.
Dyrlægen kan blandt andet se, om
der er tandsten, tandkødsbetændelse, lommedannelse under tandkød,
skader på tænderne, parodontose og
FORL.
Har dyrlægen mistanke om sygdom, skal katten oftest røntgenfotograferes. Så kan dyrlægen vurdere
skaden på tanden eller dens rod. Behandling vil ofte være udtrækning
af syge tænder, men også rodbehandling og anden behandling kan
komme på tale.
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