Tandhälsa hos hund och katt
Tandsten
Tandsten är något som drabbar mer eller mindre alla hundar och katter. Ju äldre de blir desto mer
tandsten får dem. Tandsten orsakas av att plack (matrester och bakterier), som lägger sig som en
beläggning på tänderna, förkalkas och blir hårt.
Katter och hundar som äter burkmat samt hundar som inte får tugga på tuggben etc. har större risk
att få problem med tandsten. Hundar av små raser har ofta mer tandsten än stora hundar.
Symtom på tandproblem:








Tandsten: gula eller bruna beläggningar på tänderna
Inflammerat tandkött
o En mörkröd linje precis vid tandköttskanten som gränsar till tanden
o Blödande tandkött
Dålig andedräkt
Ökad salivering
Lösa tänder
Ömhet i munnen
Ev. svårigheter att äta och tuggar t.ex. bara på en sida av munnen

Inflammation och tandlossning
Tandsten orsakar inflammation i tandköttet och även i vävnaderna som håller fast tanden i käkbenet.
Detta kan leda till tandlossning vilket orsakar smärta (tandvärk).
Om infektionen sprider sig till tandrötterna finns en risk att det bildas en böld eller att infektionen
sprids vidare till käkbenet, näshålan eller till inre organ via blodet, såsom hjärta och lever.

FORL hos katt
Hos katter finns en tandsjukdom som kallas FORL och som är mycket smärtsam. Problemet är tyvärr
ganska vanligt och innebär att tänderna bryts ner. Orsaken är okänd. Oftast drabbas kindtänderna
men alla tänder kan drabbas.
Det finns inget som kan bota katter med FORL. Tänderna röntgas för man ska kunna se hur
tandrötterna ser ut. Antingen dras hela tanden ut eller så kapar man bara av kronan på tanden, det
senare om roten har börjat växa fast med käkbenet. Det är viktigt med återbesök för att se så att inga
komplikationer har tillstött samt för att kontrollera att inga fler tänder har drabbats.

Förebyggande åtgärder
1. Tandborstning är det allra bästa sättet att förebygga tandsten och bör göras varje dag för att
ha bra effekt. Om ditt djur redan har tandsten är det bäst att söva djuret och ta bort
tandstenen med hjälp av ultraljud innan du börjar med tandborstning. Det allra bästa är om
du kan vänja din unga hund eller katt vid att få tänderna undersökta och så småningom vid
tandborstning.
2. Foder kan vara ett bra komplement till tandborstning. Det finns speciella foder som har
större foderbitar som är producerade för att mekaniskt rengöra djurets tänder.
o Torrfoder är bättre än mjukfoder på att förebygga tandsten
o Tuggben till din hund kan också hjälpa till att mekaniskt rengöra tänderna

o

