Tandenpoetsen?
Tijdens elke maaltijd wordt er een heel dun laagje tandplak gevormd.
Deze tandplak is een laagje speeksel, bacteriën en voedselresten. Het laagje is nauwelijks
zichtbaar en makkelijk weg te halen door bijvoorbeeld de tanden te poetsen.
Als het laagje niet wordt weg gehaald, dan zal het binnen 24 uur reageren met mineralen in
speeksel reageren en verkalken, zo ontstaat tandsteen.
Tandsteen is niet meer weg te poetsen en moet mechanisch verwijderd worden door de
dierenarts.
Tandplak en tandsteen kunnen tot grote gebitsproblemen leiden. Deze problemen kunnen zijn:
een slechte adem, tandvleesontsteking, problemen met eten of verlies van tanden.
Om dit te voorkomen is een goede gebitshygiëne nodig. Het makkelijkst is voorkomen dat
tandplak de kans krijgt om te verkalken tot tandsteen.
Dat kan op meerdere manieren, uw dier laten kauwen en kluiven is daar een van. Helaas
kauwen veel dieren in zijn geheel niet en als ze al kauwen, dan gebruiken ze maar een beperkt
deel van de tanden.
Een voeding waardoor het dier gedwongen wordt om te kauwen met meerdere tanden en
kiezen of een voeding die voorkomt dat tandplak reageert met speeksel, kan helpen maar
helaas werkt ook dat niet voor 100%.
De enige manier waarop tandplak op alle tanden voldoende verwijderd wordt voor het kan
verkalken is dagelijks tandenpoetsen. Dit is alleen niet altijd realistisch.
Maar alle kleine beetjes helpen en regelmatig tandenpoetsen in combinatie met kauwen en
kluiven is een goed alternatief.
Bouw tandenpoetsen langzaam op, begin met het aanraken van de bek, een paar dagen later
gevolgd door wrijven met de wang over de tanden.
Als dat goed gaat kunt u met uw vinger onder de lip over de tanden wrijven en later een
verbandgaasje of vingertandenborstel over uw vinger schuiven.
Vergeet niet het dier te belonen als hij goed meewerkt!
Tandenpasta mag, maar hoeft niet. Gebruik daarvoor nooit tandpasta met fluoride.
Succes!
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