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Hvornår skal hunden
have tandeftersyn
og tandrensning?

Alvorlig tilstand af parodontose,
massiv tandstensbelægning
og tandkødsbetændelse.

Så fint og sundt skal din
hunds tandsæt gerne se ud.

Vi vil gerne sørge for, at vores hunde får et langt og sundt liv. I den
forbindelse er en god tand- og mundhulehygiejne et vigtigt element
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Både for mennesker og hunde ved vi, at det er yderst vigtigt for sundheden, at vi har en god tand- og mundhulehygiejne. Udover dårlig
ånde og ubehag, evt. smerte, så giver dårlige tænder ofte anledning
til belastning af immunsystemet og eventuelt andre lidelser i kroppen. Betændelse omkring tænderne, som det eksempelvis ses hos
parodontitis (parodontose), giver en øget risiko for følgelidelser andre
steder i kroppen. Således kan ses lidelser i hjerte, nyrer og led, hvor
årsagen med sikkerhed kan bestemmes til at stamme fra sygdom i
tænder og mundhule. Andre lidelser i kroppen har ligeledes tandlidelser som disponerende faktor.
Dyr viser ikke smerte på samme måde som vi mennesker. I naturen
er det tegn på svaghed at vise smerte, og derfor kan vi ikke altid med
sikkerhed bedømme, om vores hunde har ondt. Der er god grund til
at tro, at tandlidelser er nøjagtig lige så smertevoldende hos hunde,
som hos mennesker – vi opdager det bare ikke altid.

Forebyggelse

Tandundersøgelse og -behandling kræver, at hunden er i narkose. Her er artiklens forfatter Torben Lindbjerg
og veterinærsygeplejerske Heidi Lund Sørensen i gang med tandbehandling på mopsen Charlie.
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Desværre er tandlidelser hos hunde ret ofte forekommende. Således
er der undersøgelser, der viser, at 8 ud af 10 hunde har en tandlidelse,
som bør behandles. En stor del af disse hunde har betændelse omkring tænderne (tandkødsbetændelse og parodontitis) og mange
har knækkede eller på anden måde beskadigede tænder. Nøjagtig
som hos mennesker, er daglig rengørelse af tænderne nødvendigt.

De fleste hunde kan lære at få børstet tænderne, og mange elsker
det. Daglig tandbørstning har den ekstragevinst, at du har en chance
for at opdage knækkede tænder, fremmedlegemer osv., inden evt.
alvorlige symptomer viser sig.
Selvom din hund får børstet tænder, er regelmæssig tandeftersyn hos
dyrlægen nødvendigt, ganske som vi andre besøger vores tandlæge.
For at udføre en korrekt og grundig undersøgelse og behandling kræver det, at hunden bliver bedøvet inden. Mange ejere er utrygge ved,
at dyret skal i narkose, men i dag har dyrlæger så gode og sikre bedøvelsesmidler og procedurer, så bedøvelse kan foregå på en meget
betryggende måde, så i virkeligheden kan det at have en tandlidelse
indebære en større risiko for komplikationer.

Tandundersøgelse – hvornår og hvor ofte?
Hvalpe og unghunde får normalt tjekket tandskifte og tandstilling
ved de almindelige undersøgelser hos dyrlægen. Derefter bliver de
fleste hunde sundhedsundersøgt en gang årligt hos dyrlægen, hvor
dyrlægen naturligvis også kigger efter synlige lidelser i mundhulen.
Men hvornår skal man egentlig ind til hundens første tandeftersyn?
Da forebyggelse som bekendt er bedre end helbredelse, bør man
ikke vente, indtil der er et synligt problem. Mange lidelser er nemlig
umulige at påvise uden en grundig undersøgelse på bedøvet hund.
Ofte inkluderer det tandrøntgen.
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Denne kindtand har en synligt blottet
bagerste rod, som det ses ved parodontitis.

Ved tandundersøgelsen
undersøges alle tænder
med en probe. Herved kan
eventuelle dybe tandlommer
omkring tanden afsløres.

En ubehandlet
parodontitis i under
kæben har hos denne
hund resulteret i
et kæbebrud.

•

•

Små hunde (hunde der vejer mindre end ca. 8 kg udvokset) har
ofte problemer med parodontitis. Ofte ses alvorlige problemer
allerede hos yngre hunde. Derfor er det min anbefaling, at disse
hunde får et profylaktisk tandeftersyn allerede ved ca. 1-års alderen. Derefter er et årligt eftersyn oftest nødvendigt, men har
din hund et parodontitisproblem, kan det være nødvendigt med
hyppigere besøg. Har din hund stærke tænder, og er du flittig
med tandbørstningen, kan intervallerne være længere.
Større og store hunde kan have parodontitisproblemer, men ofte
ses også problemer med knækkede tænder. Anbefalingen er her,
at disse hunde senest ved 2-års alderen kommer til forebyggende
tandeftersyn. Hyppigheden mellem tandeftersyn afhænger af
tandsundheden, og hvor flittig du er med tandbørstningen, men
normalt er intervallerne mellem 12 og 24 måneder.

Undersøgelsen
Under en tandbehandling fjernes plak og tandsten fra tandfladerne
og fra tandkødslommerne. Efterfølgende poleres tænderne. Der laves en grundig mundhuleundersøgelse, hvor hver enkelt tand, dens
knoglefæste og tandkød samt mundhulens øvrige væv undersøges.
Der laves flere dybdemålinger omkring hver tand med et måleinstrument, og det vurderes, om der er tandkødsbetændelse, tilbagetræk-
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Regelmæssige
røntgenoptagelser bliver
mere og mere almindelige,
idet en lang række tand
lidelser kun kan afsløres
på denne måde.

ning af tandkødet, parodontitis eller løshed af tanden og i hvilken grad.
Tandfladerne undersøges for misfarvninger, overfladiske skader eller
dybere frakturer. Giver mundhuleundersøgelse mistanke om problem
med en eller flere tænder, tages der ofte røntgen for yderligere vurdering. Regelmæssige røntgenoptagelser, som vi kender det fra vores
egen tandundersøgelse, bliver mere og mere almindelige, idet en lang
række tandlidelser kun kan afsløres på denne måde. 
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