
A kedvencek fogápolásáról

Tapasztalatok szerint a kutyák és macskák szájüregi megbetege-
dései a leggyakoribb állatorvosi problémák közé tartoznak. Azon-
ban számos esetben elôfordul, hogy a tulajdonosok a betegséget
nem is észlelik vagy nem tulajdonítanak jelentôséget neki, és a
problémára más irányú állatorvosi kivizsgálás során derül fény.
Éppen ezért fontos a lehetséges bántalmak ésmegelôzésükmód-
jának megismerése. Kutyák és macskák között a leggyakoribb
probléma a fogkô-képzôdés és a fogíny-gyulladás. Mindez úgy
alakul ki, hogy a táplálkozás során lepedék (plakk) rakódik a fo-
gakra, amely eleség-maradékokból, nyálból és a szájüregbenmin-
dig megtalálható baktériumok halmazából áll. Az idô múlásával a

plakkba különféle sók rakódnak le és kialakul a már kemény, erô-
sen tapadó fogkô (calculus). A lepedékben és a fogkô mellett el-
szaporodó baktériumok ínygyulladást okozhatnak, aminek tünetei
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Súlyos fogkövesség kutyában

Tisztelt Állattartók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket az új mûtônk elkészülésérôl. 2013 májusától a képen látható igazán kényelmes, tágas és magas
szinten felszerelt új mûtônkben operálunk. Reméljük ezen fejlesztésünkkel is hozzájárulhatunk ahhoz hogy kedvenceik ellá-
tása maximális gondossággal és biztonsággal történjen.
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a kivörösödött, fájdalmas, vérzékeny íny és az erôsen bûzös száj-
szag. A fogak tartószerkezeteimeglazulhatnak és a fogak ki is hull-
hatnak. Amennyiben az állat nem kap idôbenmegfelelô kezelést,
akkor az is elôfordulhat, hogy a baktériumok a vérkeringéssel szó-
ródva különféle belsô szervekben okoznak további megbetege-
dést (máj, vese, szívbelhártya, stb…).
Általánosságban elmondható, hogy az életkor elôrehaladtával az
ismertetett problémák egyre gyakrabban fordulnak elô, azonban
egyes fajták különösen hajlamosak, és sokszor már egy éves ko-
rukban láthatók az elsô tünetek. Közéjük tartoznak az uszkárok,
a yorkshire terrier, a havanese, a bolognese, a spánielek és pl.:
a puli is. Hajlamosító tényezô lehet, ha az állat elôtt egész nap ele-
ség áll, különösen ha az konzervtáp illetve, ha az állat keveset rág.

A kedvencek fogápolásának célja a fogászati jellegû megbetege-
dések és a kellemetlen szájszag megelôzése. A kedvencállatok
szájhigiéniájának megôrzése – akárcsak az embernél – minden-
napos, otthoni és idôközönként, szakember által végzett fogápo-
láson alapul. Az otthoni végzendô fogápolás megfelelô szoktatás
után napi 1-2 percet vesz igénybe. Számtalan módszer és készít-
mény létezik, leghatékonyabb az állatok fogának rendszeres mo-
sása. Fontos, hogy amûvelethezminél fiatalabb korban szoktassuk
hozzá az állatot. Sose használjunk emberi fogkrémet, mert azt az
állat lenyeli és mérgezéshez is vezethet! Az emberi fogkefék he-
lyett is lágyabb sörtéjû, speciális állati fogkefék használandók.
A kutyák ésmacskák számára gyártott kutya- illetvemacska-fogk-
rémek nagy választékban kaphatók állatpatikákban és állatorvosi
rendelônkben is. Ezek a szerek ízesítettek, az állatok számára kü-
lönösen ízletesek és természetesen nem okoznak gondot, ha az
állat lenyeli.

Az állatok fogmosásra szoktatása:
• Elsôként ujjunkra nyomjunk egy kis mennyiségû kutya-, macs-
kafogkrémet és csak a könnyen elérhetô metszô-, ill. szemfo-
gakra kenjük. Masszírozzuk az ínybe. A mûveletet – lehetôség
szerint - egy nap többször is ismételjük meg.
• Amikor kedvencük ezt megszokta, akkor próbáljunk fogkrémet
kenni ujjunkkal a hátsó (zápfogakra) is.

• Mikor az állat ezt is könnyen eltûri, akkor próbáljukmegtisztítani
puha sertéjû állat-fogkefével elôször szintén az elülsô, késôbb a
zápfogakat.
• A szoktatási folyamatot jutalomfalatokkal segíthetjük.
• A szemfogakat az ínytôl indulva a fog hegye felé tisztítsuk,
a zápfogakat körkörös mozdulatokkal az íny felé irányítva.
A fogmosáson kívül (illetve a hajlamos fajták esetén akár amellett)
számos készítmény van forgalombanmegelôzés céljára, mint pl.:
rágócsontok, rágószalagok, ízesített oldatok, amelyeket egy-
szerûen csak az állat ivóvizéhez kell önteni, porok, amelyet az ele-
séghez kell keverni. A termékekrôl szívesen felvilágosítást
nyújtunk.
Amennyiben nem szeretne naponta foglalatoskodni a fogmosás-
sal illetve az említett szerek külön adagolásával, egyszerûmegol-
dást nyújthatnak a speciális állatorvosi gyógytápok, amelyekbe
– megelôzés céljából – belekeverik a felsorolt készítmények ható-
anyagaival azonos vegyületeket.
A fogápolás másik, igen jelentôs részét képezi, az idôközönként
szakember, azaz állatorvos által végzett fogászati kivizsgálás és
ellátás. Elôbb-utóbb a leggondosabban ápolt kutyánál, macskánál
is kialakulhat a fogkövesség, mikor az állat idôsebb lesz. Az éven-
ként vakcinázás során az állatorvosmindig átvizsgálja a szájüreget
is, és ha a problémát talál, javasolni fogja a fogászati ellátást.
A fogkôleszedés, esetleges foghúzás bódításban történik, ultra-
hanggal mûködô fogkôeltávolító készülékkel. Bódításra azért van
szükség, mert az állatok a gép hangját nem viselnék el és moz-
gásukkal akadályoznák a mûveletet. Természetesen minden bó-
dításnak (altatásnak) van némi kockázata, de ez a mai modern
altatószerek használatamellett minimális. Mivel ez a kockázat na-
gyon idôs állatnál már jelentôs lehet, érdemes már akkor elvé-
geztetni a procedúrát, amikor az állatorvos elôször javasolja és
nemmegvárni, míg az állat megöregszik és szájüregi állapota sú-
lyosan leromlik. Általában néhány napos tablettás antibiotikum-
kezelés követi a beavatkozást. Azoknál a kedvenceknél, ahol
egyszer állatorvosi ellátásra volt szükség, mindenképp érdemes
egy „Dental” típusú, azaz fogászati problémákmegelôzésére szol-
gáló gyógytáp etetésére váltani a további problémákmegelôzése
érdekében.

Dr. Paulina Anna
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