Tandhygiëne

Tips

Tandhygiëne is een zeer belangrijk onderdeel bij de verzorging van honden en katten.
Onze huisdieren leven steeds langer, daardoor worden ze ook meer en meer
geconfronteerd met tandproblemen.

Tip

Tandbederf kom vaak voor, vandaar dat goede tandverzorging belangrijk is,
zowel preventief als ter genezing bij reeds geconstateerde problemen.

Enkele producten die wij graag in de kijker zetten:
dental care

fish

chicken
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Gebitsreiniger:
Een zachte olie met antibacterieel werkend laurinezuur voor toepassing
op het gebit bij honden. Helpt
tandplak te voorkomen en remt
chicken
bacteriegroei op de tanden.
dental care

Gebruiksaanwijzing: doe enkele druppels op je vinger of gebruik hiervoor
chicken
fishfinger. Een microvezeldoekje
een dental
dat je over je vinger kan schuiven
en als tandenborstel kan gebruiken.

dental care

Tandvlees- en keelspray:
Een spray van natuurlijke ingrediënten. Kan preventief gebruikt
worden bij honden die aanleg hebben voor het aanmaken van tandsteen.
Zeker ook te gebruiken bij honden met een slecht ruikende adem.

Tandpasta:
Een tandpasta met leversmaak, deze zorgt voor een frisse adem en biedt
totale bescherming voor het gebit van je hond of kat. Deze tandpasta
bevat enzymen die schadelijke bacteriën aanpakken, tandplak afbreken
en tandsteenvorming voorkomen.

Heeft u nog vragen over de tandverzorging van je huisdier?
Aarzel dan niet en vraag het aan onze medewerkers zij helpen u met plezier verder.

Wist je dat: bijten
op tennisballen de
tanden afslijten?
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Gebruik geen
gewone tandpasta,
fluoride is giftig
voor honden!

En dat kleinere
rassen vaker
gebitsproblemen
hebben?

Wist je dat: honden
niet zo snel gaatjes
krijgen als mensen?

Het effect van
suikers is bij hen niet
zo negatief als bij ons
omdat hun speeksel
minder zuur is.

Door de wangen te masseren over
de tanden heen, went uw dier er
aan dat er aan zijn of haar bek
wordt gefriemeld. Probeer af en
toe de lip op te tillen en te kijken
naar de tanden.
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Doordat de lip bij
de massage over
de tanden wrijft,
wordt er al een
beetje tandplak
verwijderd.

Volg ons op social media en ontdek meer tips.
Of bezoek onze website: www.catsendogs.be

Wist je dat:
honden die
rauwvlees/barf
eten veel minder
kans hebben op
tandplak en een
ruikende adem?

Tandhygiëne bij
je huisdier.
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Tandverzorging bij je hond

Wat kan je preventief thuis doen?

Tandverzorging bij je kat

dental care
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Het gebit van een hond heeft een regelmatige verzorging nodig.
Zonder verzorging ontstaat eerst tandplak en daarna tandsteen,
wat gepaard gaat met tandvleesontsteking.
Tip

Een hond heeft een natuurlijke kauwbehoefte, het reinigt het gebit
en stimuleert de spijsvertering, twee vliegen in één klap! Kauwsnacks zijn
dus de ideale oplossing hiervoor.
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Nog andere handige hulpmiddeltjes:

Wat is tandplak?

dental care

fish

dental care

Spoelmiddel: meeste gemak, minst efficiënt;

chicken

Tandplak is een laagje van speeksel, voedingsresten en micro-organismen
die op het tandoppervlak wordt afgezet. Indien tandplak niet wordt verwijderd,
mineraliseert het en ontstaat er tandsteen. Tandsteen is de bruine, harde aanslag
die we op het gebit van onze dieren kunnen aantreffen.

Gel, zonder borstel: iets minder gemak, meer efficiënt;
Tandenpoetsen: met tandenborstel of tandendoekje,
niet altijd gemakkelijk, maar meest efficiënt.
dental care

fish

6

chicken

Tips

3

6
Tips

3

Hoe kan je tandplak verwijderen?
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Spray: nog steeds gemakkelijk, iets meer efficiënt;

chicken

dental care

Meer dan 70% van alle katten hebben vanaf hun derde leeftijd last van
gebitsproblemen. Sommige katten hebben een grotere aanleg dan andere,
maar tandplak kan een groot probleem worden.

Tip
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Tip 1:
Begin met korte aanrakingen van de tanden, beloon dit en bouw
het op totdat je uiteindelijk het hele gebit van je hond of kat kunt poetsen.
dental care

Hoe merk je tandvleesaandoeningen bij jouw hond op?
Door regelmatig een inspectie van de tanden te doen bij jou thuis;
Als de adem steeds slechter gaat ruiken;
Bij een overmatige speekselproductie;
Als je huisdier moeite heeft met eten.

chicken

Belangrijk: oefen tijdens het poetsen niet te veel druk uit, door zachtjes langs
de tanden te gaan verwijder je ook de etensresten en bacteriën al en dit is veel
prettiger voor je hond. Zodra zij aangeven dat zij zich niet op hun gemak voelen,
bijvoorbeeld door het hoofd weg te draaien, oogwit te tonen (hond),
6
vergrote pupillen(kat), of proberen weg te lopen, moet je een stapje terug doen.
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Tip 2:
Als je het tanden poetsen geduldig traint, zal je huisdier het uiteindelijk
omega-6
de gewoonste zaak van de wereld vinden dat je zijn tanden poetst.
Door goed te poetsen houd je het risico op problemen door tandplak
en tandvleesontsteking minimaal. Daarnaast hebben huisdieren met een goed gebit
meestal veel minder last van stinkende adem dan hun niet gepoetste soortgenoten.

fish

chicken

Dit helpt ook om een pak andere
problemen te voorkomen,
dental care
vb. tandvleesontstekingen en gaatjes in de tanden.

Hoe begin ik daar nu aan?

omega-6

De beste methode om tandplak
te verwijderen en tandsteen te
voorkomen is de tanden dus
te poetsen!

chicken
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Hoe merk je tandvleesaandoeningen bij jouw kat op?
dental care

Slechte geur uit de bek;
Minder eetlust;
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Veel kauwen;
Met de pootjes aan de bek zitten;
Fel rood tandvlees;

dental care

Gele of bruine plekken op de tanden.

