Vejledning til hvordan du
plejer din hunds tænder

Tandbørstning
Introduktion til tandbørstning i fem nemme trin
Hunde har brug for at blive præsenteret for tandbørstning lidt efter lidt, så man er sikker på, at de lærer at
acceptere eller kunne lide det. Ting du har brug for:

• Hundetandpasta (brug ikke tandpasta
til mennesker)
• Rene hænder og korte negle (af hensyn til
din hunds sikkerhed)
• En tandbørste til dyr (medium-blød børste)
• Vand
• Et roligt og uforstyrret sted
• Tålmodighed!

De enkelte trin bør vare fem minutter og bør gentages
på fem forskellige dage, før du går videre til næste trin.
Alle hunde er forskellige – så de skal trænes i deres
eget tempo. Vær forsigtig, når du putter fingrene ind i
munden på hunden. Vi anbefaler ikke at gøre dette med
aggressive hunde eller hunde, der er tilbøjelige til at
bide.

TRIN 1
Præsentér hunden for
smagen af tandpasta
Vask hænder og smør en lille
smule tandpasta på pegefingeren.
Giv hunden lov til at slikke
tandpastaen af din finger. Gentag det nogle gange

TRIN 2
Lad hunden vænne sig til,
at der bliver rørt ved dens mund
Smør pegefingeren med tandpasta og stik den forsigtigt
ind i munden på hunden, hvor du
lader den glide hen over tænder og tandkød. Stik kun
fingeren så langt ind i munden, som hunden er tryg ved.
Gentag det nogle gange.

TRIN 3
Præsentér hunden for
tandbørsten
– først hjørnetænderne!
Gør tandbørsten klar med vand
og tandpasta. Lad hunden slikke
noget af tandpastaen af børsterne. Hold varsomt rundt
om hundens snude for at få den til at holde op med at
tygge. Begynd med at børste hjørnetænderne med en
op- og nedadgående bevægelse i en ret vinkel i forhold
til tandkødet – før børsten fra tandkødet op mod toppen
af tanden. På dette trin skal man undgå fortænderne,
som er det mest følsomme område i munden.

TRIN 4
Tandbørsten
– de bagerste tænder
Begynd lige som sidst med at
børste hundens hjørnetænder
(op- og nedadgående
bevægelse). Bevæg langsomt børsten mod tænderne
bag hjørnetænderne med en cirkulerende bevægelse.
Fortsæt kun så længe som hunden er tryg ved det.
Børst begge sider af munden.

TRIN 5
Tandbørsten – alle tænder
Begynd lige som sidst med at
børste hjørnetænderne og
derefter de bagerste tænder og
afslut med fortænderne.
Hold munden lukket ved at holde rundt om snuden, og
løft forsigtigt op i overlæben med tommel- og pegefinger og hold den ind mod snuden, så fortænderne bliver
synlige. Mange hunde er følsomme og nyser, når man
børster deres fortænder. Børst forsigtigt fortænderne
med en op- og nedadgående bevægelse (ligesom ved
hjørnetænderne). Forlæng gradvis den tid, der bruges
til tandbørstning.

Hvis man vil opnå maksimal beskyttelse, skal
tænderne børstes dagligt.

TRE GODE RÅD
Hvordan undgå tand og
tandkødsproblemer hos din hund

1.

Sørg for, at din hund får foretaget et tandeftersyn
hos dyrlægen mindst én gang om året.

2.

Sørg for god, daglig tandpleje. Det mest effektive
er at børste hundens tænder, men du kan stadig
kombinere forskellige former for tandpleje.

3.

Giv din hund tyggeben og legetøj, der anbefales
til hunde. Lad ikke din hund tygge på hårde eller
slibende genstande (såsom ben, tyggelegetøj af
hård nylon eller tennisbolde) - de beskadiger ofte
tænder og tandkød. Brug ikke hårdt eller tungt
legetøj, som f.eks. frisbees.

Brug Pedigree® DentaStix® – de er velsmagende,
reducerer opbyggelsen af tandsten og bidrager
til sundere tænder og tandkød.
Speciel tekstur
Aktive ingredienser

Small

(5-10 kg)

Medium
(10-25 kg)

Large

(25+ kg)

Notater
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- Bed din dyrlæge
om at undersøge
din hunds tænder!

