DIERENARTSENCENTRUM ‘T DERDE OOR
Veldstraat 1, 2250 Olen
014/84.87.84
www.hetderdeoor.be
info@hetderdeoor.be

o Uw hond/kat heeft net een gebitsverzorging gehad?
o U hebt pas een nieuwe pup?
Dit betekent een nieuwe start! Ook voor zijn/haar gebit:

Voorkomen is beter dan genezen!

I.

ENKELE TIPS VOOR EEN GOEDE GEBITSVERZORGING:

 Harde brokken zorgen voor mechanische
reiniging van de tanden. Zowel onze
gezondheidsvoeding Specific als de
gespecialiseerde voeding (t/d Hills)
dragen hiertoe bij.

 Net als bij mensen is dagelijks poetsen
de efficiëntste aanpak ter voorkoming
van tandplak. Met lekkere tandpasta
voor hond en kat maakt u er een
aangename ervaring van. (lees verder
‘Hoe leert u het poetsen aan?’) Behalve
de mechanische reiniging, helpen de
enzymen in de tandpasta de mondflora
gezond te houden.

 Een dagelijkse portie smakelijke croqs draagt bij
tot een gezonde voeding en voorkomt
kalkaanslag.
Het werkzame bestanddeel komt in het speeksel
terecht. Daar bindt het de overmaat van kalk en
voorkomt zo de aanslag op de tanden.
Deze lekkernij is bovendien calorie-arm.

 Al ‘snoepend’ én kauwend op Orozyme
kauwstrips (of orozyme RF2) krijgt uw
hond enzymen binnen die tandplak
voorkomen.

 Deze speciale gel verhelpt de kleine ongemakken
van tandvleesontsteking. Smeer met een
vingertop dagelijks het tandvlees in. Ideaal bij
honden waarbij poetsen onmogelijk is.

 Vet Aquadent in het drinkwater vermindert de slechte
adem. Bovendien is het een bijdrage in de preventie van
tandsteen.

II.

WAT U WILT WETEN OVER HET GEBIT:

Zowel honden als katten worden tandloos geboren. De eerste tanden komen
tevoorschijn rond de 20ste à 35ste levensdag bij honden en rond de 11de à 15de
dag voor katten.
Het melkgebit is volledig rond de 50 dagen voor honden en 40 à 60 dagen bij
katten.
Rond de 3 à 4 maanden start het wisselen. De snijtanden wisselen eerst, dan
de haaktanden en dan de kiezen. Het volwassen gebit bij honden is compleet
rond de 7.5 maand en bij katten al rond de 6 maanden.
Een volwassen hondengebit telt 42 tanden, bij katten zijn dat er 30.
Tandverzorging is, net zoals bij mensen, nodig om te voorkomen dat tandpijn
optreedt.
De eerste fase in de vorming van kalkaanslag op het gebit is tandplak. Dit is
een laagje met voedselresten en bacteriën dat makkelijk te verwijderen is.
Op de tandplak ontstaat mineralisatie. Zo ontstaat tandsteen (bruin later grijs)
dat zich, zonder behandeling, gedurende jaren opstapelt.
Dit leidt tot ontstoken en teruggetrokken tandvlees met pijn en tandverlies tot
gevolg.
Bovendien kunnen de bacteriën die hierin woekeren nog ergere problemen
veroorzaken.
Behalve de slechte mondgeur en abcessen, kunnen hart(klep)problemen, nieren leveraandoeningen ontstaan.


Hoe weet u of uw huisdier last heeft?
Slechte adem

Pijnlijke mond
Bij de jaarlijkse controle geven we advies over het
gebit
Veel honden en katten blijven ondanks de pijn
toch goed eten
In latere fase vermagert uw huisdier en/of krijgt
het andere klachten zoals hoesten, niezen

 Wat te doen?
Verzorg bij voorkeur dagelijks het gebit van uw
hond of kat. (lees verder ‘Hoe leert u het poetsen aan?’)
Geef aangepaste voeding of supplementen
Maak een afspraak bij uw tand(dieren)arts
(Veerle Vandorpe en Els De Jaeger).
Uiteraard gebeurt een behandeling bij uw dier steeds onder narcose. Hou
uw dier nuchter de dag van de ingreep.
Soms is het nodig om enkele dagen antibioticum te geven voor de
gebitsbehandeling.
Wat er verder moet gebeuren, hangt af van een aantal factoren. Dit kan u
voor de ingreep samen overlopen.
III.

HOE LEERT U HET POETSEN BEST AAN?

 Zes stappen voor een goede mondhygiëne bij uw hond

Stap 1: Ga met uw hond in een rustige omgeving zitten (bij voorkeur ‘s avonds
na de maaltijd).

Stap 2: Zet uw hond naast u, zo heeft u een goed zicht op de tanden (kleine
hondjes kunnen op schoot).
Start met de haaktanden en de kiezen. Deze zijn het gemakkelijkst te
benaderen en hier komt het meeste tandsteen.

Stap 3: Laat uw hond gedurende enkele dagen wennen aan het masseren van

de binnenkant van de wangen en het omhoog trekken van de lippen. Wrijf
zachtjes met uw vinger over de tanden en het tandvlees aan de buitenkant van
het gebit, de kaken blijven op elkaar.
Beloon uw hond met een beetje tandpasta. Zo went hij/zij aan de smaak.

Stap 4: Na enkele dagen kan u starten met het

poetsen van een paar tanden met wat tandpasta op
de vingertandenborstel.
Probeer elke dag meer en meer tanden te poetsen.
Als dit goed lukt, kan u starten met de gewone
zachte tandenborstel. Leg uw vinger op de harde

kant van de tandenborstel, zodat er geen contact is tussen de harde plastiek en
de mondholte.
Pas als de hond dit allemaal gewoon is, kan u de muil zachtjes openen om ook
de binnenkant van de tanden te poetsen.

Stap 5: Probeer minstens 1 minuut per keer te poetsen (tanden en tandvlees).
Stap 6: Beloon uw hond na iedere poetsbeurt met 1 Orozyme® Kauwstrip, 1
Orozyme® RF2 Stick of enkele Orozyme® Bucco-fresh Dental Croqs.
 Zes stappen voor een goede mondhygiëne bij uw kat

Stap 1: Ga met uw kat in een rustige omgeving zitten.
Stap 2: Zet hem/haar op uw schoot of op tafel. Laat uw kat gedurende enkele
dagen wennen aan de smaak van de tandpasta door een beetje te laten
oplikken.

Stap 3: Wrijf dan een beetje tandpasta op de tanden. Start met de haaktanden.
Stap 4: Na enkele dagen kan je zachtjes beginnen poetsen met de

vingertandenborstel of een gaasje en een beetje tandpasta. Start met enkele
tanden.
Probeer elke keer meer tanden te poetsen.

Stap 5: Best poetst u minstens 1 minuut per keer (tanden en tandvlees).

Stap 6: Beloon uw kat na iedere poetsbeurt met een knuffel, spel of door het
geven van enkele Orozyme® Bucco-fresh Dental Croqs.

Het is belangrijk dat tandenpoetsen een positieve ervaring blijft voor u en uw
hond of kat!

