HET IS WEER FEBRUARI !!!!

Deze nieuwsbrief staat in het teken van:

Gedurende deze maand kunt u GRATIS het gebit van uw hond of kat laten
nakijken en indien er behandeling nodig is , krijgt u in de maand februari
20 % korting op de behandeling. En voor uw hond of kat ligt er een cadeautje
klaar. ( zolang de voorraad strekt….)

Gebitsproblemen bij honden en katten
verdienen alle aandacht
Gebitsproblemen bij honden en katten komen vaker voor dan je denkt. Daarom vragen we
elk jaar in februari aandacht voor dit probleem tijdens de Maand van de Gebitsverzorging.
Maar natuurlijk verdient het gebit van je hond of kat ook de rest van het jaar alle aandacht!

Maand van de Gebitsverzorging
Gebitsproblemen bij honden en katten vragen nog steeds uw aandacht!
De feiten rondom gebitsproblemen bij honden en katten:





8 van de 10 honden én 2 van de 3 katten van drie jaar en ouder hebben last van
parodontale aandoeningen.
Belangrijkste oorzaak daarvan is de vorming van tandplak en tandsteen.
Toch geeft het merendeel van de bezitters aan dat dit niet voor hun dier geldt.
Tijdige behandeling van gebitsproblemen voorkomt ernstige klachten.

Preventie van gebitsproblemen bij honden
Dagelijks tandenpoetsen voorkomt de vorming van tandplak op de tanden, waardoor
gebitsproblemen geminimaliseerd kunnen worden. Tandplak wordt namelijk in 24 uur
omgezet tot tandsteen. Het belang van DAGELIJKS tandenpoetsen en daarmee het
voorkomen van gebitsproblemen mag dan ook niet worden onderschat.
Naast poetsen kunnen voeding en verzorgende snacks de dagelijkse gebitsverzorging
vergemakkelijken.

Naast DentaStix™ is er nu ook DentaStix™ 2 keer per week, de nieuwe kauwstaaf van
PEDIGREE® voor een éxtra grondige reiniging.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat tweemaal per week PEDIGREE® DentaStix™ 2 keer
per week de vorming van tandplak en tandsteen vermindert daar waar dit het belangrijkst is:
langs de tandvleesrand. De revolutionaire textuur buigt om de tanden en helpt zo de
opbouw van tandplak en tandsteen tot de tandvleesrand verminderen.

Goede gebitsverzorging voor katten
Katten hebben ook last van letsel door tandresorptie. 29% van de katten* heeft hier last van
en bij 54% van de katten die met gebitsproblemen bij de dierenarts komen is er sprake van
tandresorptie.
Aandoeningen aan het gebit en het tandvlees zijn de meest voorkomende aandoeningen bij
katten. Wist u dat gebitsverzorging bij katten zeer belangrijk is?
Het is belangrijk om uw kitten vanaf jonge leeftijd al te laten wennen aan het
tandenpoetsen. Begin op een leeftijd van 2-3 maanden met poetsen zodat het dier na het
wisselen gewend is aan deze handelingen.
Welke tanden moet u poetsen?
Katten hebben 30 tanden en kiezen:





12 snijtanden (incisoren)
4 hoektanden (canines)
10 premolaren (valse kiezen)
4 knipkiezen (molaren)

U hoeft alleen de buitenkant van de tanden en kiezen in de bovenkaak te poetsen. De
binnenkant van de elementen wordt door de tong "gepoetst". De buitenkant van de kiezen
in de onderkaak worden door de kiezen van de bovenkaak "gepoetst". Dit komt door het
scharende gebit dat katten hebben, waarbij de kiezen en tanden uit de bovenkaak over die
van de onderkaak heen vallen. Soms werkt dit natuurlijke poetsmechanisme minder goed,
bijvoorbeeld door een afwijkende stand van de elementen. In dat geval kan het wel nodig
zijn om alle tanden te poetsen.
Besteed met poetsen met name aandacht aan de achterste kiezen en de hoektanden.
Waarmee kunt u poetsen?
Er zijn verschillende dingen die u kunt gebruiken om de tanden te poetsen: uw vinger, een
gaasje, een vingertandenborstel (een rubber hoesje met rubber haartjes dat om de vinger
geschoven kan worden) of een echte tandenborstel voor dieren.
Het beste kunt u beginnen met uw vinger en dit langzaam bouwen naar uiteindelijk een
echte tandenborstel voor dieren. Het is geen een ramp als u nooit verder komt dan de stap

met een gaasje om uw vinger, het gaat er om dat uw huisdier het accepteert. Beter iets dan
niets!
Gebruik nooit tandpasta voor mensen, maar een speciale huisdierentandpasta. Deze
tandpasta smaakt vaak lekker voor een kat en bevat geen stoffen die giftig kunnen zijn voor
katten.

Hoe vaak moet u poetsen?
Het poetsen van de tanden breekt tandplak af. Tandplak ontstaat al 6 tot 8 uur na het
schoonmaken van de tanden. Binnen 24 uur is het gehele tandoppervlak bedekt met tandplak.
Binnen 3 tot 5 dagen wordt uit dit tandplak tandsteen gevormd. Tandsteen is niet te
verwijderen door de tanden te poetsen. Het is daarom het beste om elke dag de tanden te
poetsen. Maar enkele keren per week is beter dan helemaal niet!Tanden poetsen, hoe doe ik
dat?

