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Εισαγωγή
Η περιοδοντική νόσος αποτελεί την πιο συχνή κλινική πάθηση για
τους σκύλους και τις γάτες, με 4 στους 5 σκύλους άνω των 3 ετών να
εμφανίζουν σημάδια της περιοδοντικής νόσου
(Hamp et al., 1984).

Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει έως και το 40% του όγκου εργασίας της
σύγχρονης κτηνιατρικής πράξης (Watkins, 2008).
Παρά την υψηλή συχνότητα εμφάνισης της περιοδοντικής νόσου, η
έρευνα αγοράς σε όλη την Ευρώπη κατέληξε ότι λιγότεροι από 5% των
ιδιοκτητών σκύλου γνωρίζουν ότι ο σκύλος τους πιθανόν να αντιμετωπίζει
πρόβλημα.
Ο παρών οδηγός συντάχθηκε με σκοπό την παροχή ενός πρακτικού
οδοντιατρικού οδηγού στους επαγγελματίες κτηνιάτρους, ο οποίος
θα περιέχει πληροφορίες σχετικά τον εντοπισμό, τη θεραπεία και την
πρόληψη των οδοντικών προβλημάτων στους σκύλους. Ο οδηγός
απεικονίζει με σαφήνεια την εξέλιξη της νόσου και παρουσιάζει
κατάλληλες διαγνώσεις και θεραπείες.
Τέλος, με στόχο την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, ο οδηγός
ασχολείται με τον ρόλο του ιδιοκτήτη του κατοικίδιου και τους τρόπους
ενημέρωσής του για τη σημασία της καλής στοματικής φροντίδας στο
σπίτι.
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Σύνοψη - Ανατομία και φυσιολογία
KEY:
Οστό
Ούλα
Ουλίτιδα
Πέτρα
Οδοντίνη
Πολφός
Περιοδοντικός σύνδεσμος
Κλινικά υγιές
Δεν υπάρχουν σημάδια φλεγμονής
των ούλων ή περιοδοντικής νόσου.

Ουλίτιδα
Μόνο ουλίτιδα, χωρίς απώλεια
πρόσφυσης, το ύψος και η
αρχιτεκτονική της φατνιακής
ακρολοφίας είναι φυσιολογικά.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
Πλάκα: Μια υπόλευκη και κολλώδης εναπόθεση στην
επιφάνεια των δοντιών που δημιουργείται από υπολείμματα
τροφών, βακτήρια και μικροβιακά προϊόντα. Η πλάκα
αποτελεί την κύρια αιτία της περιοδοντικής νόσου και
λοιπών στοματικών νόσων, αλλά μπορεί να αφαιρεθεί από
τα δόντια με ελαφριά τριβή – όπως το βούρτσισμα.
Πέτρα: Η πέτρα, γνωστή κι ως τρυγία, σχηματίζεται όταν
το σάλιο και το υγρό της ουλοδοντικής σχισμής –τα οποία
περιέχουν υψηλά επίπεδα μετάλλων – ασβεστοποιούν την
πλάκα πάνω στα δόντια.
Η πέτρα, της οποίας η επιφάνεια είναι τραχιά και πορώδης
και συσσωρεύει επιπλέον πέτρα, μπορεί να σχηματιστεί σε
λιγότερο από 48 ώρες από την έναρξη της εναπόθεσης της
πλάκας. Η απομάκρυνση της πέτρας επιτυγχάνεται μόνο με
αποτρύγωση (καθαρισμό).
Περιοδόντιο: Οι περιοδοντικοί ιστοί είναι οι ιστοί
που στηρίζουν το δόντι και περιλαμβάνουν τα ούλα,
το φατνιακό οστό, την οστεΐνη και τον περιοδοντικό
σύνδεσμο.

Αρχόμενη περιοδοντίτιδα
Απώλεια πρόσφυσης μικρότερη
του 25% (μέσω εξέτασης με
μύλη ή ακτινογραφίας) ή το
πολύ μεσορριζική προσβολή
1ου βαθμού σε πολύριζα δόντια,
πρώιμες ακτινολογικές ενδείξεις
περιοδοντίτιδας.

Μέση περιοδοντίτιδα
25-50% Απώλεια πρόσφυσης μεταξύ
25%-50% (μέσω εξέτασης με μύλη
ή ακτινογραφίας) ή μεσορριζική
προσβολή 2ου βαθμού σε πολύριζα
δόντια.

Ουλίτιδα: Η ουλίτιδα είναι φλεγμονή του ιστού των ούλων
χωρίς απώλεια πρόσφυσης. Η ουλίτιδα προκαλείται από
την πλάκα που συσσωρεύεται κατά μήκος της γραμμής των
ούλων και εντός της ουλοδοντικής σχισμής και μπορεί να
προληφθεί μέσω των κατάλληλων τεχνικών στοματικής
υγιεινής. Αποτελεί προϋπόθεση για την εμφάνιση
περιοδοντίτιδας, αλλά δεν εξελίσσεται πάντα σε
περιοδοντίτιδα. Η ουλίτιδα αποτελεί το μόνο πλήρως
αντιστρέψιμο στάδιο της περιοδοντικής νόσου
Περιοδοντίτιδα: Περιοδοντίτιδα ονομάζεται
η προοδευτική φλεγμονή και καταστροφή των
περιοδοντικών ιστών που οδηγεί σε απώλεια πρόσφυσης.
Η καταστροφή των ιστών οφείλεται εν μέρει μόνο στη
δράση των βακτηρίων. Κυρίως οφείλεται στη φλεγμονώδη
αντίδραση και την ανοσοαντίδραση του οργανισμού. Με
την πάροδο του χρόνου, η καταστροφή των ιστών που
στηρίζουν το δόντι οδηγούν σε κινητικότητα του δοντιού
και τελικά στην απώλειά του.

Προχωρημένη περιοδοντίτιδα
Απώλεια πρόσφυσης μεγαλύτερη
του 50% (μέσω εξέτασης με μύλη
ή ακτινογραφίας) ή μεσορριζική
προσβολή 3ου βαθμού σε πολύριζα
δόντια.

Σμάλτο
Πύον

Περιοδοντικός θύλακας: Καθώς εξελίσσεται η
περιοδοντίτιδα, το επιθήλιο των ούλων που έχει πρόσφυση
στο δόντι αρχίζει να μεταναστεύει κατά μήκος της ρίζας, με
απώλεια πρόσφυσης του περιοδοντικού συνδέσμου. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό περιοδοντικού θύλακα.
Υφίζηση των ούλων: Η υφίζηση των ούλων είναι η
μετανάστευση της γραμμής των ούλων (ακρορριζικά) από
την κανονική της θέση προς τη βάση της μύλης.
Μεσορρίζιο: Ως μεσορρίζιο ορίζεται η περιοχή μεταξύ
των ριζών πολύριζων δοντιών. Η περιοχή αυτή καλύπτεται
συνήθως από το φατνιακό οστό. Η περιοδοντίτιδα προκαλεί
απορρόφηση του μεσορριζικού φατνιακού οστού.
Η μεσορριζική προσβολή βαθμολογείται σε κλίμακα
0-3 ανάλογα με το βάθος στο οποίο μπορεί να φτάσει η
περιοδοντική μύλη στην περιοχή του μεσορριζίου.

Σύνοψη
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Ακτινογραφία υγιούς στόματος – κάτω σιαγόνα
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Ακτινογραφία υγιούς στόματος – άνω σιαγόνα
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Κλασική περίπτωση σκύλου άνω των 3 ετών
πριν τη θεραπεία

Πρώτη επίσκεψη

Τι βλέπουμε στην εικόνα;
g	Τα ούλα είναι ερυθρά και οιδηματικά
(ουλίτιδα)
g	Τα ούλα τείνουν να αιμορραγούν
g	Μέτρια συσσώρευση πέτρας
g	Χαλίτωση

Σύνοψη
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Σημείωση
g Η περιοδοντίτιδα είναι προοδευτικά
εξελισσόμενη πάθηση
g Η
 πρώτη επίσκεψη αποτελεί καλή ευκαιρία
για να συζητήσετε με τους ιδιοκτήτες σχετικά
με την προληπτική φροντίδα στο σπίτι

© Lisa Milella

• Σε ένα καθαρό δόντι, η πλάκα συσσωρεύεται εντός
λίγων ωρών και μπορεί να προκαλέσει ουλίτιδα εντός
48 ωρών
• Εάν δεν καθαριστεί, η πλάκα ασβεστοποιείται και
μετατρέπεται σε πέτρα μέσα σε λίγες ημέρες
• Στη συνέχεια, η πέτρα δημιουργεί μια τραχιά επιφάνεια
η οποία βοηθάει στη συσσώρευση πλάκας
• Εάν από μικρή ηλικία, εφαρμόζεται οδοντική
φροντίδα στο σπίτι για την απομάκρυνση της πλάκας,
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να
αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη

Κλασική περίπτωση σκύλου άνω των 3 ετών μετά την
αποτρύγωση και τη στίλβωση

Πρώτη επίσκεψη
α
β

Τι βλέπουμε στην εικόνα;
α

g	Η υφίζηση των ούλων αφήνει εκτεθειμένη
την οστεΐνη της ρίζας (α)

α

g	Πρώιμη έκθεση του μεσορρίζιου σε
πολύριζα δόντια (β)
g	Βάθος ουλοδοντικής σχισμής
4 χιλιοστά στην εγγύς ρίζα του
κάτω γομφίου (γ)

γ
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Συνιστώμενη θεραπεία
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g	Στοματικός έλεγχος υπό γενική αναισθησία με χρήση
περιοδοντικής μύλης και ανιχνευτήρα, προκειμένου να
εξεταστεί κάθε δόντι και να καταγραφούν όλα τα ευρήματα
g 	Υπερουλική και υποουλική αποτρύγωση και στίλβωση,
και ριζική απόξεση (απομάκρυνση της οστεΐνης που
νοσεί και της τρυγίας που έχει συσσωρευτεί στην
επιφάνεια της ρίζας)
g	Η φροντίδα στο σπίτι είναι απαραίτητη προκειμένου να
προληφθεί η περαιτέρω εξέλιξη της περιοδοντίτιδας:
	• Η μεσορριζική προσβολή (β) θα συσσωρεύει πλάκα
και απαιτεί προσεκτικό καθαρισμό
• Η περιοχή του περιοδοντικού θύλακα γύρω από το
σημείο (γ) επίσης απαιτεί σχολαστικό βούρτσισμα
προκειμένου να αποφευχθεί η οστική απορρόφηση
γύρω από τη ρίζα του γομφίου

Σύνοψη
• Οι αλλαγές που παρατηρούνται είναι μη αναστρέψιμες.
Η αποτρύγωση και η στίλβωση των δοντιών δεν οδηγεί
σε αποκατάσταση της οστικής απορρόφησης
• Εάν σε αυτό το στάδιο δεν ακολουθηθεί η
συνιστώμενη θεραπεία, η περιοδοντίτιδα θα συνεχίσει
να εξελίσσεται

Κλασική περίπτωση σκύλου – εάν δεν ακολουθηθεί
περιοδοντική θεραπεία ή φροντίδα στο σπίτι

9 - 12 μήνες αργότερα

Τι βλέπουμε στην εικόνα;
g Εκτεταμένη ουλίτιδα
g Ορατή υφίζηση των ούλων
g Μέτρια συσσώρευση πέτρας
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Σημείωση
g Δ
 εν προκαλείται πάντα υφίζηση των ούλων, με
αποτέλεσμα ο βαθμός της οστικής απορρόφησης και
ο σχηματισμός θύλακα να μπορεί να εντοπιστεί μόνο
με τη χρήση περιοδοντικής μύλης κατά την εξέταση
υπό γενική αναισθησία

g Π
 ροκειμένου να εμποδιστεί η εξέλιξη της
περιοδοντίτιδας, είναι απαραίτητη η περιοδοντική
θεραπεία και η καθημερινή φροντίδα στο σπίτι
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Σύνοψη
• Εάν μετά την αποτρύγωση και τη στίλβωση δεν
ακολουθήσει θεραπεία, θα υπάρξει περαιτέρω
συσσώρευση τρυγίας, παράλληλα με την επιδείνωση
της περιοδοντίτιδας, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω
απώλεια των ιστών που στηρίζουν το δόντι
• Οι αλλοιώσεις μπορεί να συμβούν εντός 6 μηνών σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε μικρόσωμους
σκύλους

Κλασική περίπτωση σκύλου – εάν δεν ακολουθηθεί
περιοδοντική θεραπεία ή φροντίδα στο σπίτι μετά την
αποτρύγωση και τη στίλβωση

9 - 12 μήνες αργότερα

Τι βλέπουμε στην εικόνα;

α
β

g Εκτεταμένη υφίζηση των ούλων
g Διαμπερής μεσορριζική
βλάβη 3ου βαθμού (α) (β)
g Βάθος ουλοδοντικής σχισμής 6 χιλιοστά
στην εγγύς ρίζα του κάτω γομφίου (γ)

γ
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Συνιστώμενη θεραπεία
g Στοματικός έλεγχος και εκτίμηση του μεγέθους
του θύλακα γύρω από κάθε ρίζα δοντιού
g Απαραίτητη η ακτινογραφία, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο βαθμός εξέλιξης της νόσου (βλ.
επόμενη σελίδα)
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Σύνοψη
• Ο βαθμός της απώλειας πρόσφυσης έχει επιδεινωθεί
λόγω της έλλειψης υποουλικής περιοδοντικής
θεραπείας και μετέπειτα φροντίδας στο σπίτι, ενώ
θα συνεχίσει να επιδεινώνεται εφόσον δεν υπάρξει
παρέμβαση
• Ο ακριβής βαθμός της απώλειας πρόσφυσης μπορεί να
αξιολογηθεί μόνο με εξέταση υπό γενική αναισθησία,
εκτίμηση του μεγέθους του θύλακα γύρω από κάθε
ρίζα δοντιού και ενδοστοματική ακτινογραφία

Ακτινογραφία – αποκαλύπτεται η πλήρης έκταση της
νόσου

9 - 12 μήνες αργότερα

Τι βλέπουμε στην εικόνα;

α

g Οριζόντια οστική απορρόφηση (α)

γ

g Κάθετη οστική απορρόφηση (β)

δ

ε
β
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Συνιστώμενη θεραπεία
g Περιοδοντική θεραπεία, περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων υποουλική και ριζική απόξεση μαζί με
εξαγωγή των δοντιών γ, δ και ε
g
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Η συνεχής φροντίδα στο σπίτι είναι απαραίτητη
προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη
της νόσου και οστική απώλεια σε άλλα δόντια



Σύνοψη
• Χωρίς την ακτινογραφία, δεν είναι δυνατή η πλήρης
αξιολόγηση της ρίζας και του φατνιακού οστού
• Συχνά, η πραγματική έκταση της νόσου υποεκτιμάται
• Η ακτινογραφία βοηθάει επίσης και στο σχεδιασμό της
θεραπείας
• Οι ακτινογραφίες βοηθούν τους ιδιοκτήτες να
κατανοήσουν την έκταση της νόσου

Μακροπρόθεσμα

Εάν δεν έχει ακολουθηθεί η συνιστώμενη θεραπεία

Τι βλέπουμε στην εικόνα;
g Οξεία ουλίτιδα και έλκη
g Εκτεταμένη συσσώρευση τρυγίας
- στα περισσότερα δόντια
g Απώλεια δοντιών
g Κινητικότητα δοντιών
g Οξεία χαλίτωση
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Σημείωση
g 
Σε πολλούς μικρόσωμους σκύλους, η ταχεία
εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου μπορεί να
συμβεί μέσα σε ένα χρόνο
Σε πολλούς μεγαλόσωμους σκύλους, η ταχεία
g 
εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου μπορεί να
συμβεί μέσα σε μία τριετία – σε συγκεκριμένες
ράτσες, π.χ. Γκρέι Χάουντ, η εξέλιξη μπορεί να
είναι πιο γρήγορη.
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Είναι πιθανόν η φλεγμονή να μην περιορίζεται
g 
μόνο στη στοματική κοιλότητα, αλλά ενδέχεται
να έχει επηρεαστεί αρνητικά και η γενικότερη
υγεία του ζώου (DeBowes et al, 1996)

Σύνοψη
• Η μη τακτική περιοδοντική θεραπεία ή φροντίδα στο
σπίτι τελικά οδηγεί στην απώλεια δοντιών – επίσης,
προκαλούνται ανησυχίες για τη γενικότερη υγεία και
ευζωία του ζώου.
• Εκτός από τη δυσφορία και τον πόνο, που προκαλείται
από την προχωρημένη περιοδοντίτιδα, είναι πιθανόν
να έχουν επηρεαστεί αρνητικά και άλλα συστήματα και
όργανα.
DeBowes, L. J., Mosier, D., Logan, E. et al. (1996). Association of periodontal disease and histologic
lesions in multiple organs from 45 dogs. Journal of Veterinary Dentistry 13: 57-60

Εάν δεν έχει ακολουθηθεί η συνιστώμενη θεραπεία –
μετά την αποτρύγωση και τη στίλβωση

Μακροπρόθεσμα

Τι βλέπουμε στην εικόνα;

a

g Ορισμένα δόντια έπεσαν κατά την
αποτρύγωση και τη στίλβωση (α)
g Εκτεταμένη υφίζηση των ούλων στους
κυνόδοντες, που οδηγεί σε κινητικότητα
των δοντιών
g Διαμπερής μεσορριζική βλάβη
g Βάθος ουλοδοντικής σχισμής
9 χιλιοστά (β)

a
a
b
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Συνιστώμενη θεραπεία
g Αξιολόγηση της ποιότητας και της ποσότητας του
οστού πριν τη θεραπεία προκειμένου να μειωθεί ο
κίνδυνος κατάγματος της γνάθου
g Ο βαθμός της οστικής απορρόφησης δεν μπορεί
να εξακριβωθεί χωρίς ακτινογραφία
g Να εξεταστεί το ενδεχόμενο παραπομπής σε
κτηνίατρο οδοντίατρο
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Σύνοψη
• Πλέον απαιτούνται πολλαπλές εξαγωγές, οι οποίες
όμως ενδέχεται να έχουν επιπλοκές
• Η περιοδοντίτιδα έχει ως αποτέλεσμα την οστική
απορρόφηση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο
κατάγματος της γνάθου κατά την εξαγωγή, ενώ
ενδέχεται να οδηγήσει και σε άλλες επιπλοκές, όπως
στοματορινικό συρίγγιο

Λοιπά οδοντικά προβλήματα
ΚΑΤΑΓΜΑ ΔΟΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΤΡΙΒΗ
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Συχνότητα - υψηλή
Αξιολόγηση
Για οποιοδήποτε δόντι με κάταγμα
στη μύλη, θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά
πόσο έχει εκτεθεί ο πολφός. Συνήθως, μια
ερυθρή ή μαύρη κηλίδα αποτελεί ένδειξη
έκθεσης του πολφού (ερυθρή= ζωντανός
πολφός, μαύρη= νεκρωτικός πολφός).
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο
έχει εκτεθεί ο πολφός, πραγματοποιείται
έλεγχος του δοντιού με ανιχνευτήρα,
υπό γενική αναισθησία. Τα δόντια με
εκτεθειμένο πολφό προκαλούν πόνο και
πρέπει να θεραπεύονται. Ο άνω τέταρτος
προγόμφιος έχει τάση για κάταγμα,
αλλά συχνά παραβλέπεται.
Θεραπεία
Εξαγωγή ή παραπομπή σε ενδοδοντική
θεραπεία.
Πρόληψη
Πρέπει να αποφεύγονται κόκαλα, πέτρες και
παιχνίδια σκληρότερα από τα δόντια.

ΤΕΡΗΔΟΝΑ

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ
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Συχνότητα - υψηλή
Αξιολόγηση
Εάν η φθορά είναι αργή, υπάρχει εναπόθεση
τριτογενούς (επανορθωτικής) οδοντίνης.
Η τριτογενής οδοντίνη έχει σκούρο καφέ
χρώμα και πρέπει να διακρίνεται από
το μαύρο χρώμα που έχει ο νεκρωτικός
πολφός. Εάν υπάρχει εκτεθειμένος πολφός,
ο ανιχνευτήρας θα κολλήσει καθώς περνάει
από την επιφάνεια του δοντιού
Θεραπεία
Εξαγωγή ή παραπομπή σε ενδοδοντική
θεραπεία εάν έχει εκτεθεί ο πολφός.
Πρόληψη
Πρέπει να χρησιμοποιούνται παιχνίδια
και μπάλες σχεδιασμένα για σκύλους
(όχι μπαλάκια του τένις και παιχνίδια με
ανώμαλη επιφάνεια).
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Συχνότητα - υψηλή
Αξιολόγηση
Tο χρώμα του δοντιού μπορεί να κυμαίνεται
από ροζ έως μαύρο ανάλογα με το βαθμό
τραυματισμού ή τη βλάβη του πολφού.
Σύμφωνα με έρευνες, το 93% των
αποχρωματισμένων δοντιών περιέχουν
νεκρωτικό πολφό (Hale, 2001). Μερικές φορές,
η διαφανοσκόπηση βοηθάει σε αυτές τις
περιπτώσεις. Τα φυσιολογικά δόντια ιριδίζουν
ομοιόμορφα όταν φωτίζονται από πίσω με ένα
ισχυρό φως (όπως ένα ωτοσκόπιο αλογόνου).
Τα αποχρωματισμένα δόντια δεν μεταδίδουν
το φως, καθώς τα άλατα σιδήρου από την
αποδόμηση της αιμοσφαιρίνης μαζεύονται
στα σωληνάρια οδοντίνης ή/και την πολφική
κοιλότητα και εμποδίζουν τη μετάδοση του
φωτός.
Θεραπεία
Απονεύρωση ή εξαγωγή.
Πρόληψη
Μη δίνετε στους σκύλους παιχνίδια και
μασητικά που είναι πιο σκληρά από τα δόντια.
Τα φρίσμπι είναι ιδιαίτερα επιβλαβή.
Hale, A.F. (2001) Localised intrinsic staining of teeth due to pulpitis and pulp
necrosis in dogs. Journal of Veterinary Dentistry 18 (1); 14-20.
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Συχνότητα - σχετικά σπάνια
Αξιολόγηση
Τυχόν κηλίδες στην επιφάνεια σύγκλισης
των γομφίων πρέπει να αξιολογείται με
χρήση ανιχνευτήρα. Η μύλη κολλάει και
εμφανίζει μικρή αντίσταση στην οδοντίνη
που έχει προσβληθεί από την τερηδόνα.
Θεραπεία
Εάν η βλάβη είναι επιφανειακή, τότε μπορεί
να αντιμετωπιστεί με σφράγισμα. Εάν η
βλάβη είναι εκτεταμένη, τότε θα πρέπει να
γίνει εξαγωγή του δοντιού.
Πρόληψη
Πρέπει να αποφεύγονται οι λιχουδιές που
περιέχουν ζάχαρη.

Περιοδοντική νόσος - Φροντίδα στο σπίτι

Ένα πρόγραμμα τακτικής οδοντικής φροντίδας στο σπίτι
μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση της περιοδοντικής νόσου
Βούρτσισμα δοντιών

g

Εισαγωγή στο βούρτσισμα των δοντιών σε πέντε
απλά στάδια
Η εκπαίδευση του σκύλου στο βούρτσισμα των
δοντιών θα πρέπει να είναι σταδιακή, έτσι ώστε να μάθει
να το διασκεδάζει. Τι θα χρειαστείτε:
• Οδοντόκρεμα για σκύλους (μη χρησιμοποιείτε
οδοντόκρεμα για ανθρώπους)
• Καθαρά χέρια και κομμένα νύχια (για την ασφάλεια
του σκύλου σας)
• Οδοντόβουρτσα για κατοικίδια ζώα
(με μέτριες τρίχες)
• Νερό
• Ένα ήσυχο μέρος, με λίγους ή καθόλου
περισπασμούς
• Υπομονή!
Κάθε βήμα πρέπει να διαρκεί πέντε λεπτά και να
επαναλαμβάνεται για πέντε μέρες, πριν προχωρήσετε
στο επόμενο βήμα. Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός.
Εξασκηθείτε στο ρυθμό που ταιριάζει στο σκύλο σας.
Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν βάζετε τα δάχτυλά
σας στο στόμα του σκύλου. Η διαδικασία αυτή δεν
συστήνεται για επιθετικούς σκύλους ή σκύλους που
έχουν την τάση να δαγκώνουν.

g

g

Στάδιο 1: Εισαγωγή στη γεύση της
οδοντόκρεμας
Πλύνετε τα χέρια σας και απλώστε μια μικρή
ποσότητα οδοντόκρεμας στο δείκτη σας. Αφήστε
τον σκύλο να γλείψει την οδοντόκρεμα από το
δάχτυλό σας. Επαναλάβετε μερικές φορές.
Στάδιο 2: Κάντε το σκύλο να συνηθίσει στην
επαφή με το στόμα του
Απλώστε την οδοντόκρεμα στον δείκτη σας και
απαλά τοποθετήστε τον μέσα στο στόμα του
σκύλου. Αφήστε το δάχτυλό σας να γλιστρήσει στην
εξωτερική επιφάνεια των δοντιών και των ούλων.
Συνεχίστε πιο βαθιά στο στόμα ανάλογα με το πόσο
άνετα νιώθει ο σκύλος. Επαναλάβετε μερικές φορές.

g

g

Στάδιο 3: Εισαγωγή στην οδοντόβουρτσα –
προηγούνται οι κυνόδοντες!
Προετοιμάστε την οδοντόβουρτσα με νερό και
οδοντόκρεμα. Αφήστε το σκύλο να γλείψει λίγη
οδοντόκρεμα από τις τρίχες της οδοντόβουρτσας.
Κρατήστε απαλά το στόμα του σκύλου γύρω από τη
μουσούδα για να σταματήσει να μασάει. Ξεκινήστε
να βουρτσίζετε απαλά μόνο τους κυνόδοντες,
με κάθετες κινήσεις –η οδοντόβουρτσα πρέπει
να έχει κλίση προς τη γραμμή των ούλων– έτσι
ώστε η βούρτσα να φτάνει από τα ούλα έως την
άκρη του δοντιού. Σε αυτό το στάδιο, αποφύγετε
να βουρτσίσετε τα μπροστινά δόντια (κοπτήρες)
καθώς πρόκειται για την πιο ευαίσθητη στοματική
περιοχή
Στάδιο 4: Η οδοντόβουρτσα – πίσω δόντια
Όπως στο προηγούμενο στάδιο, ξεκινήστε
βουρτσίζοντας τους κυνόδοντες (με κάθετες
κινήσεις). Με αργές κυκλικές κινήσεις προχωρήστε
προς τα δόντια που βρίσκονται πίσω από τους
κυνόδοντες. Προχωρήστε όσο πίσω αισθάνεται
άνετα ο σκύλος σας. Βουρτσίστε και τις δύο
πλευρές του στόματος.
Στάδιο 5: Η οδοντόβουρτσα – όλα τα δόντια
Όπως στο προηγούμενο στάδιο, ξεκινήστε
βουρτσίζοντας τους κυνόδοντες και μετά τα πίσω
δόντια και τελειώστε με τους κοπτήρες. Κρατήστε
τη μουσούδα του για να μείνει το στόμα κλειστό και
σηκώστε απαλά το άνω χείλος τοποθετώντας τον
αντίχειρα και τον δείκτη κάτω από τη μουσούδα
έτσι ώστε να φανούν οι κοπτήρες. Πολλοί σκύλοι
είναι ευαίσθητοι και ενδέχεται να φταρνιστούν κατά
το βούρτσισμα των κοπτήρων. Βουρτσίστε απαλά
τα μπροστινά δόντια με κάθετες κινήσεις (όπως
τους κυνόδοντες). Σταδιακά αυξήστε τον χρόνο που
αφιερώνετε στο βούρτσισμα.
Για μέγιστη προστασία, τα δόντια πρέπει να
βουρτσίζονται καθημερινά.

Οδοντικές λιχουδιές και κυρίως γεύμα
Σημαντικός αριθμός αναφορών δείχνει ότι η τακτική χρήση ειδικών
οδοντικών λιχουδιών ή η εφαρμογή ειδικής δίαιτας, σε συνδυασμό με το
βούρτσισμα, συμβάλλουν στον έλεγχο της πλάκας και της πέτρας και πρέπει
να αποτελούν βασικά μέρη του προγράμματος οδοντικής φροντίδας στο
σπίτι.
Γι’ αυτό συνιστάται η συμπληρωματική χρήση οδοντικών λιχουδιών και
τροφών.
Κατά την επιλογή οδοντικής λιχουδιάς ή πλήρους γεύματος, πρέπει
να λαμβάνετε υπόψη τα αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με τη μείωση
της πλάκας και της πέτρας, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με τα
επιστημονικώς αποδεδειγμένα ενεργά συστατικά.
Ορισμένα οδοντικά σνακ, όπως το PEDIGREE® DentaStix , έχουν σχεδιαστεί
να έχουν ειδική υφή, σχήμα και ενεργές ιδιότητες, και βοηθούν στον
περιορισμό της συσσώρευσης της οδοντικής
πλάκας και της πέτρας κατά τη μάσηση.
TM

Η υφή ενός καλοσχεδιασμένου οδοντικού
προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ
καθαρισμό μέσω τριβής
Το PEDIGREE® DentaStix προσφέρει έναν
τρόπο ενίσχυσης της στοματικής φροντίδας
των σκύλων, ο οποίος είναι βολικός για τους
ιδιοκτήτες και ευχάριστος για τα κατοικίδια.
TM

Γερά δόντια - υγιή ούλα

Επίπεδο συσσώρευσης πλάκας μόνο με ξηρή τροφή

Το PEDIGREE® DentaStix συμβάλλει στη μείωση
της συσσώρευσης πέτρας έως και 80%
TM

TM

g

Μηχανική δράση
Με το μοναδικό σχήμα X,
η υφή του PEDIGREE®
DentaStix είναι
σχεδιασμένη
όχι μόνο για να
δημιουργεί την απαραίτητη τριβή στα δόντια του
σκύλου, που βοηθάει στην απομάκρυνση της
πλάκας, αλλά και για να κάνει τον σκύλο να μασάει
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα πρόσθετο όφελος
της συνεχούς μάσησης είναι ότι ενεργοποιεί τη ροή
του σάλιου. Η σιελόρροια βοηθάει να ξεπλυθούν τα
υπολείμματα που έχουν απομακρυνθεί από τα δόντια.
TM

μεγαλύτερο διάστημα, κι έτσι όταν ο σκύλος μασάει το
PEDIGREE® DentaStix απομακρύνεται περισσότερη
πλάκα.
TM
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Ανεξάρτητες Κλινικές Μελέτες
Μια σειρά ανεξάρτητων κλινικών μελετών, που
διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις που
ορίστηκαν στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο Κτηνιατρικής
Οδοντιατρικής (βλ. παρακάτω), έδειξαν ότι το
PEDIGREE® DentaStix καθυστερεί το σχηματισμό
πλάκας και πέτρας στους σκύλους, περισσότερο
μάλιστα και από την αποκλειστική χορήγηση ξηράς
τροφής (Εικόνα 1).
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Επίπεδο συσσώρευσης πλάκας με ξηρή τροφή και PEDIGREE® DentaStix

TM

TM

Σύμφωνα με τις έρευνες, ένα PEDIGREE® DentaStix
την ημέρα μειώνει τα επίπεδα της πλάκας κατά
περίπου 35% κατά μέσο όρο, ενώ τα επίπεδα πέτρας
μειώνονται σχεδόν 65%. Σε ορισμένα ζώα, τα
επίπεδα πέτρας μειώθηκαν έως και 85%.
TM

Το PEDIGREE® DentaStix προσφέρει έναν
τρόπο ενίσχυσης της στοματικής φροντίδας
των σκύλων, ο οποίος είναι βολικός για τους
ιδιοκτήτες και ευχάριστος για τα ζώα.

g

Ενεργά συστατικά
Το PEDIGREE® DentaStix περιέχει δύο ενεργά
συστατικά (τριπολυφωσφορικό νάτριο και θειϊκό
ψευδάργυρο) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την
αποσιδήρωση του ασβεστίου που βρίσκεται στο
σάλιο, καθώς επίσης και την επιβράδυνση του ρυθμού
συσσώρευσης της πέτρας μέσω της αναχαίτισης της
περαιτέρω ανάπτυξης κρυστάλλων ασβεστίου. Με
αυτόν τον τρόπο, η πλάκα παραμένει μαλακή για
TM

Logan, E.I. & Boyce, E.N. (1994) Oral health assessment in dogs: parameters and methods. Journal of Veterinary Dentistry 11: 58-63.
Logan, E.I. & Boyce, E.N. (1994) Oral health assessment in dogs: study design and results. Journal of Veterinary Dentistry 11: 64-70.
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plaque using Quantitative Light-induced Fluorescence. Journal of Veterinary Dentistry. 33: 26-38.

Εικόνα 1
Δείκτεσ περιοδοντικήσ
νόσου

Το 2002, η Mars Petcare δημιούργησε τη
λιχουδιά PEDIGREE® DentaStix , με στόχο την
καθυστέρηση της συσσώρευσης πλάκας και
πέτρας στη στοματική κοιλότητα των σκύλων
και κατ’ επέκταση να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες
παρέχοντας ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
στοματικής φροντίδας για το σπίτι. Από το 2002,
η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη γύρω από αυτό
το προϊόν είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
μίας εξαιρετικά αποτελεσματικής
λιχουδιάς καθημερινής χρήσης για τη
στοματική φροντίδα των σκύλων.

Διατροφικό πρόγραμμα
Μόνο ξηρά τροφή
Ξηρά τροφή και DentastixTM καθημερινά
*Στατιστικά σημαντική διαφορά (P < 0,05)

Πλάκα

Πέτρα

Το διεθνές περιοδικό για τη μελέτη της κτηνιατρικής οδοντιατρικής
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Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα ενός νέου σνακ οδοντικής υγιεινής για σκύλους, με και χωρίς φυσικά
αντιμικροβιακά πρόσθετα, σε σύγκριση με μια δίαιτα αναφοράς. Η αποτελεσματικότητα καθορίστηκε μέσω μέτρησης του βαθμού
της ουλίτιδας και της συσσώρευσης οδοντικής πλάκας και πέτρας στους σκύλους μετά από εφαρμογή των διαφορετικών διαιτητικών
προγραμμάτων για 4 εβδομάδες. Οι σκύλοι που έτρωγαν καθημερινά ένα οδοντικό σνακ εμφάνισαν σημαντικά λιγότερη ουλίτιδα (Ρ =
0,02), πλάκα (Ρ = 0,0004) και πέτρα (Ρ = 0,0001) σε σχέση με τους σκύλους στην ομάδα ελέγχου που ακολουθούσαν πανομοιότυπη
δίαιτα αλλά χωρίς τα οδοντικά σνακ. Ο αντιμικροβιακός παράγοντας δεν βελτίωσε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Τα σνακ
οδοντικής υγιεινής που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη μείωση της εμφάνισης της
περιοδοντικής νόσου στους σκύλους.
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