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Pusser du tennene hver dag? Går du til tannlegen årlig? De fleste svarer 
ja på dette… noen er flinke til å bruke tanntråd og andre går enda litt 
lenger som å få rettet og hvittet litt på tannrekken for å få det vinnende 
smilet!
Men hva med hunden din? Pusser du tenner på den? Er den jevnlig til en 
tannsjekk? Du har 32 tenner …hunden har 42!
Her skriver Veterinær Elin Kristiansen litt om problemer som kan opp-
stå… og hva du kan gjøre for å forebygge!! Puss puss…..

------
En god munnhygiene forebygger problemer som tannstein og tannkjøttbe-
tennelse med tenner som løsner. Men også dyrets totale helse påvirkes av 
munnhygienen. Mange indre sykdommer kan forebygges ved at vi tar vare 
på tennene. Vi kan faktisk forlenge dyrets liv!

Fra naturen av er hunder rovdyr, og for å overleve I naturen er det et “must” 
å beholde tennene. Våre kjæledyr lever et enklere liv, - vi sørger for maten og 
vi lar de bli eldre nn naturen ville tillatt. Samtidig har vi avlet frem raser som 
er mer utsatt for tannproblemer. Dessuten gjør kostholdet vi tilbyr hundene 
våre til en hviss grad at problemer med tannhelsen melder seg.

Tannhygiene har lenge vært et forsømt tema, men I flere år nå har dyreei-
ere og dyrleger vært oppmerksomme på hva en god munnhygiene har å si 
for helsa. Det er mange av hundene våre (og andre kjæledyr) som får tann-
problemer. Undersøkelser viser at 80% av alle hunder har tannsykdom ved 
treårsalder! Noen raser er mer utsatt, - generelt er mindre hunderaser og 
rasekatter mer plaget med tannstein og tannkjøttproblemer. Det er imidlertid 
individuelle forskjeller, slik at alle kjæledyreiere bør ha en rutine innarbeidet 
som sikrer den firbente kompisen “frisk pust”!

HVILKE TANN- OG MUNNHULE-
PROBLEMER SER VI?
Vi ser mange av de sammen tann-
problemene som hos mennesker. 
Noen av de vansligste er:

• Tannstein
• Tannkjøttbetennelse          
 (Periodontitt)
• Karies

HELSE:
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• Brukne tenner
• Melketenner som ikke felles
• Tannrotbyll

TANNSTEIN dannes når mineraler I spyttet reagerer med plakk på tennene. 
Plakk dannes fra matrester og bakterier I munnhulen. Tannstein legger seg 
oppunder tannkjøttet og gir TANNKJØTTBETENNELSE. Dette ses som rødt 
og irritert tannkjøtt som blør lett.     Tannkjøttbetennelse kan utvikle seg til  
PERIODONTITT. Priodontitt er en sykdom som skader tannfestet og forår-
saker løsning tenner for hundene. Tannhalsen eksponeres og og bakterier 
komme til og gi TANNROTBETENNELSE. Bakterier fra munnen kan ogå ta 
blodveien til andre organer og GI SYKDOM ANDRE STEDER I KROPPEN 
som for eksempel hjerteklaffbetennelse.

BRUKNE TENNER forårsaker smerte, oftest er det hjørnetennene som ska-
des. Tygging på harde ting som f.eks stein anbefales ikke. Ferske skader på 
tennene kan repareres ved rotfylling, andre ganger, andre ganger bør de 
trekkes. Hull I tennene (KARIES) ses relativt sjelden hos hund og katt da de 
har en litt annen munnflora enn oss.

HVA ER TEGNENE PÅ TANNSYKDOM?Som dyreeier er det viktig å gjen-
kjenne tegn på tannsykdom. Dyr har tannverk slik som oss, men de sier ikke 
ifra på samme måte som oss. Noen viser smerte som adferdsforandringer og 
brukshunder kan vise nedsatt yteevne/konsentrasjon.
TEGN PÅ TANNPROBLEMER KAN VÆRE:
• Dårlig ånde
• Sikling
• Problemer med tygging
• Dårlig appetitt
• Nedstemthet
• Adferdsforandring
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HVA KAN DU SOM HUNDEEIER GJØRE?
FOREBYGGING
Vi som dyrleger har ansvaret for å opplyse om munnhygiene og sørge for 
å tilby god tannbehandling til våre firbente pasienter. I dag har vi dyrleger 
spesialutdanning I tannmedisin, og vi har digital tannrøngten og utstyr for 
avansert tannbehandling. Men det er DU som dyreeier som kan gjøre den 
største forskjellen for kompisen din!

TANNPUSS
Mekanisk rengjøring er den beste forebygging. Start tidlig! Venn valpen tidlig 
til tannpuss. Start med litt tannkrem på fingeren, og ta I bruk tannbørste et-
ter hvert. Puss med lette roterende bevegelser på utsiden av tennene. Bruk 
hunde-tannpasta med god smak(kylling eller fiskesmak), og du skal se det 
går greit.

TANNSTEINFOREBYGGENDE PRODUKTER:
Det finnes mange produkter som virker forebyggende på tannstein. Buca-
dog, Oral Bar(Royal Canin) og Greenies er eksempler på slike. Flere av disse 
er tyggebein som hunden liker å tygge på. De har virkning alene, men best 
er det dersom du kombinerer disse med: TANNPUSSING!

FÔR
Enkelte fôrtyper er tilsatt enzymer med forebyggende effekt mot tannstein, 
spør dyrlegen eller dyrebutikken om dette. Foring med tørrfor som ikke er 
bløtt opp, kan også være en fordel. Det finnes dessuten speisialfôr som ren-
gjør tennene når hunden tygger, for eks Hills´T/D eller Royal Canine Dental.

JEVNLIG TANNKONTROLL hos dyrlegen/dyrepleier gir proffesjonell under-
søkelse og vurdering av hundens tannhelse. Vi ser da etter tegn på sykdom 
eller skader I munhulen, og vi gir behandling og råd om forebygging.

Ta en titt I munnen til din pelskledde venn, og se om alt står bra til
- det er det mange gode grunner til!!!

      0 HULL!!

20


