PAS PÅ
HUNDENS TÆNDER
– KORT FORTALT

WWW.DYREFONDET.DK

PAS PÅ HUNDENS TÆNDER – KORT FORTALT

Tandpleje
HOS HUNDE
Det er med hunde som med mennesker: Hvis tænderne
ikke bliver passet, er der risiko for alvorlige tandsyg
domme med ubehagelige smerter til følge.
Tandpleje er en lige så vigtig en del af hunden pasning
som korrekt fodring, motion og pelspleje.

Der er forskel på, hvor disponeret hunde er for at få forskellige sygdomme. Hyppigheden af for eksempel parodontose varierer både individuelt og fra hunderace til
hunderace.
Der findes mange forskellige tandproblemer hos hunde.
I pjecen her kan du læse om de vigtigste ting, som du
skal være opmærksom på i hundens mundhule.
Før hvalpen skifter tænder

Det er vigtigt at lære hvalpen at få kigget på tænder og
at få børstet sine tænder. Hvis det bliver til en god vane,
så er grunden lagt til senere at kunne kigge og børste
efter behov.
Hold også øje med, at hvalpen ikke knækker nogle af
sine mælketænder. Sker det, er der risiko for infektion,

og det kan i værste fald skade den blivende tand, som
er på vej frem.
Det er også meget vigtigt at holde øje med, om biddet
er korrekt. For eksempel kan både over- og underbid
give alvorlige problemer hos nogle hunde, og det er væsentlig nemmere at behandle problemet, mens hunden
endnu er ung.

kan se, hvor alvorligt bruddet er og så tanden kan blive
behandlet rigtigt.

Når hunden skifter tænder

Derfor er tandbørstning så vigtig

Tandskiftet starter cirka i 4 måneders alderen. Under
tandskiftet skal du holde øje med, at mælketænderne
falder ud, når de nye blivende tænder kommer frem. Det
gælder især de lange hjørnetænder i både over- og undermund, og især hos visse mindre racer.
Hvis mælketænderne ikke falder ud, som de skal, kan
det give pladsmangel for de nye tænder. Det kan betyde, at mælketænderne skal trækkes ud for at forhindre
en forkert tandstilling som for eksempel at hjørnetanden
i undermunden vokser op i hundens gane og generer
der. Behandlingen skal foretages, mens den nye blivende tand endnu er i vækst.

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
udvikle 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 hunden ofte lugte grimt ud af
munden og have smerter. Hunden kan også få tandrodsbetændelse og tandbylder.
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.

Den voksne hund

Hos den voksne hund, som har fået sit blivende tandsæt, skal man holde tandbørstningen ved lige. En gang
dagligt giver rigtig gode resultater.
Man kan bruge flere former for tandbørster. Der findes
gode tandbørster til hunde, som kan børste på begge
sider af tandrækken på en gang. Om man skal bruge
tandpasta varierer fra hund til hund. Husk, at vælge
en tandpasta uden flour. Hundene spytter nemlig ikke
tandpastaen ud, som vi mennesker gør. Det gør tandbørstningen meget nemmere, hvis man kan finde en
tandpasta, som hunden kan lide. Der er flere forskellige
hundetandpastaer på markedet.
Hold også jævnligt øje med, om den voksne
hund får skader eller brud på tænderne.
Hvis en tand har et brud, som blotlægger tandens indre (kaldet pulpahulen), er der direkte adgang
for mundhulens bakterier til at
skabe infektion i tandens pulpa
og i tandroden. Det er meget
smertefuldt.
Tænder med brud bør røntgenfotograferes, så dyrlægen

Den ældre hund

Hos den ældre hund er daglig tandbørstning vigtig. Vær
også ekstra opmærksom på lugt fra munden, rødme i
tandkødet og brud på tænderne.

Sådan lærer hunden at få børstet tænder

Når man skal lære sin hund at få børstet tænder, er
det nemmest at starte, mens den er hvalp. Du kommer
længst ved at gå langsomt frem og ved at få hunden til
at forbinde tandbørstning med en hyggestund.
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Når det først er lykkedes, tager tandbørstningen kun et
par minutter dagligt.
Du kan starte med at dyppe en tandbørste i noget lækkert (for eksempel leverpostej) og så kalde på hunden
og lade den slikke tandbørsten ren. Der går ikke mange
dage, før hunden kommer af sig selv, når børsten findes
frem. Når det sker, er det slut med at have noget lækkert på tandbørsten. I stedet kan man gå over til at belønne med godbider.
Børst en eller to tænder, ros hunden og giv den en godbid. Så 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 godbid eller
med en sjov leg, så hunden altid oplever det som positivt at få børstet tænder.
Når du børster tænderne på din hund dagligt, kan du
også bedre holde øje med, om der opstår skader på
tænderne eller misfarvninger, som skal undersøges
nærmere hos dyrlægen.

Uden bedøvelse kan dyrlægen få indtryk af, om der er
bløde belægninger på tænderne, tandsten, knækkede
eller skadede tænder, slidte tænder, huller på tyggefladen af kindtænder, lugt fra hundens mund eller andre
sygdomstilstande i mundhulen.
Hvis der er problemer, som skal undersøges nærmere,
er bedøvelse af hunden nødvendig. Under bedøvelsen
undersøges alle tænder grundigt. Dyrlægen kan blandt
andet se, om der er tandsten, tandkødsbetændelse,
lommedannelse under tandkød, skader på tænderne
og parodontose. Har dyrlægen mistanke om parodontose eller er der knækkede tænder, skal hunden oftest
røntgenfotograferes. Så kan dyrlægen vurdere skaden
på tanden eller dens rod og se, om der er tegn på parodontose eller tandrodsbetændelse.

Sådan forebygger du tandsten
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Der findes mange ting, man kan købe til hunde for at
hjælpe med at holde tænderne rene. For eksempel
tandstensforebyggende foder, tyggeben og legetøj til
hunde.
Ingen af de produkter kan erstatte effekten af få børstet
tænder, men de kan supplere tandbørstningen, og hos
hunde, som man ikke kan få lov til at børste tænder på,
vil brugen af nogle af produkterne være bedre end slet
ikke at gøre noget.

Hunde bør ikke lege med tennisbolde uden
for. De samler sand og grus, og det slider alt for
voldsomt på tænderne.
Leg med sten og pinde slider også på tænderne
og øger desuden risikoen for brud.
Kødben kan også give risiko for brud på tænder
ne – især på de vigtige kindtænder og især, hvis
hunden tygger voldsomt på kødbenet.

Brug dyrlægen

Ved en almindelig sundhedsundersøgelse kigger dyrlægen på hundens tænder.
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