ΟΔΗΓΟΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Προσφέροντας ένα καλύτερο κόσμο στα κατοικίδια.

ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ
Οι σκύλοι και οι γάτες δεν χρησιμοποιούν
τα δόντια τους μόνο για να φάνε. Τα
δόντια είναι απαραίτητα εργαλεία για να
κουβαλούν, να τραβούν και να μασούν
πράγματα, για να παίζουν και για να
έχουν μια δραστήρια ζωή. Τα δόντια
για τους σκύλους και τις γάτες είναι τόσο
σημαντικά όσο τα χέρια για τον άνθρωπο.
Όπως και οι άνθρωποι, οι σκύλοι και
οι γάτες αλλάζουν δύο οδοντοστοιχίες
στη ζωή τους, γεννιούνται όμως
χωρίς δόντια. Στην αρχή της ζωής
τους, τα κουτάβια έχουν 28 νεογιλά
δόντια και τα γατάκια 26. Οι τομείς
είναι τα πρώτα νεογιλά δόντια που
φυτρώνουν από τα ούλα μεταξύ της
δεύτερης και τρίτης εβδομάδας ζωής.
Ακολουθούν οι κυνόδοντες και τέλος
οι προγόμφιοι, οι οποίοι φυσιολογικά
φυτρώνουν μεταξύ της τέταρτης και
της δωδέκατης εβδομάδας ζωής.
Τα νεογιλά δόντια πέφτουν όταν
αρχίζουν να αντικαθίστανται από
μόνιμα ενήλικα δόντια, κάτι που
ξεκινά συνήθως να συμβαίνει κατά
τον τέταρτο περίπου μήνα ζωής.
Όταν τα νεογιλά δόντια πέφτουν συχνά το
κατοικίδιο τα καταπίνει. Είναι απολύτως
φυσιολογικό όμως να τα βρείτε και στο
χαλάκι του ή στο πάτωμα. Οι ρίζες των
νεογιλών δοντιών συνήθως διαλύονται
και απορροφώνται από τα ούλα, όταν
φυτρώνουν τα μόνιμα δόντια.

ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Εάν η ρίζα δεν απορροφηθεί, το
νεογιλό δόντι θα παραμείνει, κάτι που
μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό
πλάκας ανάμεσα στα δύο δόντια που
αλληλεπικαλύπτονται. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε περιοδοντική νόσο.
Εάν ένα νεογιλό δόντι δεν πέσει ενώ
φυτρώνει το μόνιμο δόντι, χρειάζεται
γνωμάτευση από χειρούργο κτηνίατρο
καθώς μπορεί να χρειαστεί εξαγωγή.

Οι ενήλικοι σκύλοι έχουν 42 δόντια και οι ενήλικες γάτες 30.
Το κάθε δόντι είναι σχηματισμένο και τοποθετημένο στη γνάθο
με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία:

Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση
ανάλογα με τη φυλή, αλλά οι
περισσότεροι ενήλικοι σκύλοι έχουν
42 δόντια και οι περισσότερες ενήλικες
γάτες έχουν 30, από τα οποία τα
τελευταία που φυτρώνουν είναι οι
γομφίοι. Οι περισσότεροι σκύλοι και
γάτες έχουν ολοκληρωμένη μόνιμη
οδοντοστοιχία μέχρι τους 6-8 μήνες.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑΣ

Όπως και ο άνθρωπος έτσι και ο
σκύλος αντιμετωπίζει ποικίλα οδοντικά
προβλήματα, όπως π.χ. νεογιλά
δόντια που δεν πέφτουν, ανωμαλία
σύγκλεισης γνάθου και περιοδοντική
νόσο. Η τερηδόνα εμφανίζεται στους
σκύλους, αν και πολύ σπάνια, και είναι
εξαιρετικά σπάνια στις γάτες. Επειδή
η στοματική υγιεινή εξαρτάται από τα
υγιή δόντια, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων
πρέπει να τα πηγαίνουν τακτικά στον
κτηνίατρο για οδοντικό έλεγχο και
να καθιερώσουν ένα πρόγραμμα
καθημερινής στοματικής φροντίδας
ήδη από τη νεαρή ηλικία του ζώου.
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Η σύγκλειση της οδοντοστοιχίας του
σκύλου είναι ο τρόπος με τον οποίο
τα δόντια του εφαρμόζουν μεταξύ
τους όταν η άνω και κάτω γνάθος
κλείνουν εντελώς. Στις περισσότερες
φυλές, όταν οι γνάθοι κλείνουν, οι
άνω τομείς μόλις που καλύπτουν και
εφάπτονται με τους κάτω τομείς. Οι
τομείς ορισμένων σκύλων ενδέχεται
να εφάπτονται πλήρως αντί απλώς να
αλληλεπικαλύπτονται, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει φθορά των τομέων.
Το πιο σύνηθες πρόβλημα
ευθυγράμμισης των γνάθων είναι ο
βραχυγναθισμός ή ο προγναθισμός.
Ο βραχυγναθισμός εμφανίζεται όταν
η άνω γνάθος είναι μακρύτερη από
την κάτω γνάθο. Ο προγναθισμός
εμφανίζεται όταν η κάτω γνάθος
είναι μακρύτερη από την άνω γνάθο.
Και στις δύο αυτές δυσπλασίες
τα δόντια αλληλεπικαλύπτονται
αλλά δεν εφάπτονται, γεγονός που
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
όταν ο σκύλος τρώει.

A

ΓΟΜΦΙΟΙ

Τα δόντια αυτά βρίσκονται στο πίσω
μέρος της γνάθου και χρησιμοποιούνται
για να συνθλίβουν και να αλέθουν.
B

ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ

Τα δόντια αυτά χρησιμοποιούνται
για τον τεμαχισμό και το μάσημα του
φαγητού – όταν χρησιμοποιούν αυτά τα
δόντια, οι σκύλοι και οι γάτες συνήθως
γέρνουν το κεφάλι τους στο πλάι.
Γ

ΚΥΝΟΔΟΝΤΕΣ

Τα δόντια αυτά χρησιμοποιούνται από
τα ζώα για να συγκρατούν αντικείμενα
στο στόμα τους και για να τρυπούν.
Δ

ΤΟΜΕΙΣ

Αυτά τα δόντια βρίσκονται στο
μπροστινό τμήμα της γνάθου και
χρησιμοποιούνται για ροκάνισμα. Είναι
ιδιαίτερα χρήσιμα για το ξεκοκάλισμα
του κρέατος, καθώς και για την
περιποίηση του τριχώματος από το ζώο.

ΚΑΛΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ

γατα
12 ΤΟΜΕΙΣ
6 στην άνω γνάθο
6 στην κάτω γνάθο

4 ΚΥΝΟΔΟΝΤΕΣ
2 στην άνω γνάθο
2 στην κάτω γνάθο

4 ΓΟΜΦΙΟΙ
2 στην άνω γνάθο
2 στην κάτω γνάθο

10 ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ
6 στην άνω γνάθο
4 στην κάτω γνάθο

σκυλοσ
12 ΤΟΜΕΙΣ
6 στην άνω γνάθο
6 στην κάτω γνάθο

4 ΚΥΝΟΔΟΝΤΕΣ
2 στην άνω γνάθο
2 στην κάτω γνάθο

12 ΠΡΟΓΟΜΦΙΟΙ
6 στην άνω γνάθο
6 στην κάτω γνάθο

14 ΓΟΜΦΙΟΙ
6 στην άνω γνάθο
8 στην κάτω γνάθο

Η καλή στοματική υγιεινή ξεκινά με
τη σωστή διατροφή. Είναι σημαντικό
τα κουτάβια και τα γατάκια καθώς και
οι ενήλικοι σκύλοι και γάτες να έχουν
μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη
διατροφή ανάλογα με την ηλικία
τους προκειμένου να διασφαλίζεται
ότι λαμβάνουν τα βασικά θρεπτικά
συστατικά στις σωστές αναλογίες,
καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την
υγιή ανάπτυξη και συντήρηση των
οστών, των δοντιών και των ούλων.

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ:
ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Περίπου 80% των σκύλων άνω των
τριών ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο
πάσχουν από περιοδοντική νόσο.
Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι το
90% των ιδιοκτητών αξιολογούν τη
στοματική υγιεινή του σκύλου τους
ως «καλή» ή «τέλεια». Ορισμένοι
σκύλοι παρουσιάζουν μόνο πρώιμα
σημάδια της νόσου, ενώ σε άλλες
περιπτώσεις το πρόβλημα και οι
συνέπειές του είναι πολύ πιο σοβαρές
- και δεν αφορούν μόνο το στόμα.
Η περιοδοντική νόσος ενδέχεται να
βλάψει ανεπανόρθωτα τα ούλα και τις
υποστηρικτικές δομές των δοντιών.
Εάν δεν αντιμετωπιστεί, τα βακτήρια
ενδέχεται να εισέλθουν ακόμη και
στο κυκλοφορικό σύστημα και να
εξαπλωθούν στην καρδιά, στους
πνεύμονες, στους νεφρούς και σε
άλλα όργανα προκαλώντας σοβαρά
προβλήματα υγείας. Επομένως,
εκτός από το να κατανοήσουμε πώς

εξελίσσεται η περιοδοντική νόσος,
είναι ζωτικής σημασίας να ξεκινήσουμε
πρόγραμμα στοματικής φροντίδας από
τα πρώτα στάδια της ζωής του σκύλου
και να το τηρούμε σε καθημερινή βάση.

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων
χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να
ελέγχουν τα δόντια του κατοικίδιού
τους. Τα βασικά είναι τα εξής:
• Ξεκινήστε σε μικρή ηλικία! Ο
σκύλος συνηθίζει στον έλεγχο
του στόματος και των ούλων και
στο βούρτσισμα των δοντιών
• Ελέγξτε ότι τα δόντια έχουν
απαλό ροζ χρώμα (η ερυθρότητα
είναι σημάδι φλεγμονής)
• Ελέγξτε για σχηματισμό πέτρας,
τα βακτήρια της οποίας μπορούν να
συμβάλλουν στη φλεγμονή των ούλων
• Με τη βοήθεια του κτηνίατρου,
φτιάξτε μια λίστα με τα
«φυσιολογικά» χαρακτηριστικά
των δοντιών έτσι ώστε να μπορείτε
να εντοπίσετε τυχόν αλλοιώσεις
• Φροντίστε η στοματική υγιεινή
του σκύλου να εξετάζεται
τακτικά από κτηνίατρο
• Ακόμη και αν ο σκύλος είναι ήδη
μεγάλος σε ηλικία, ξεκινήστε να
βουρτσίζετε τα δόντια του αφού αυτά
καθαριστούν από τον κτηνίατρο –
ποτέ δεν είναι αργά και κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να αποτρέψει την
επανεμφάνιση του προβλήματος!

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΣΤΟΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ, Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΙ ΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
ΣΚΥΛΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 3+ ΠΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
• Λίγες ώρες αρκούν για να σχηματιστεί
πλάκα σε ένα υγιές δόντι. Η πλάκα μπορεί να
προκαλέσει ουλίτιδα μέσα σε 48 ώρες.
• Η απολίθωση της πλάκας για την οποία δεν
ακολουθείται θεραπεία μπορεί να επέλθει μέσα σε
λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πέτρας.
• Έπειτα, η τραχεία επιφάνεια της τρυγίας
διευκολύνει τη συγκέντρωση πλάκας.
• Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό θα μπορούσε να
είχε αποφευχθεί εάν ο ιδιοκτήτης προέβαινε σε καθαρισμό
της πλάκας από τη νεαρή ηλικία του κατοικίδιου.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ – ΕΑΝ ΔΕΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
• Εάν δεν ακολουθηθεί η συνιστώμενη οδοντική
θεραπεία θα επέλθει απώλεια δοντιών.
• Η προχωρημένη περιοδοντίτιδα οδηγεί σε εξαιρετικά
μεγάλη δυσφορία και πόνο και ενδέχεται να επηρεάσει
και άλλα όργανα και συστήματα του οργανισμού.
• Οι αλλοιώσεις είναι μη αναστρέψιμες. Μόνο με τρόχισμα
και στίλβωση δεν θα αποτραπεί η απώλεια της ζεύξης.

ΛΟΓΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
Ο σχηματισμός πλάκας στα δόντια είναι
μία αναπόφευκτη, αδιάκοπη διαδικασία
που συμβαίνει όταν τα βακτήρια που
βρίσκονται στο σάλιο προσκολλώνται
στα δόντια και σχηματίζουν μία
κολλώδη μεμβράνη αποτελούμενη από
εκατοντάδες διαφορετικά είδη βακτηρίων.
Μέσα σε λίγες ημέρες, γίνεται
ασβεστοποίηση της πλάκας και αυτή
σκληραίνει και μετατρέπεται σε πέτρα.
Επειδή η πέτρα έχει ιδιαίτερα πορώδη
δομή, προσφέρει ιδανικό περιβάλλον
για το σχηματισμό περισσότερης πλάκας.
Αυτό μπορεί να ερεθίσει τα ούλα και να
οδηγήσει σε μία κοινή νόσο, γνωστή ως
ουλίτιδα, δηλαδή φλεγμονή των ούλων.
Όταν σχηματιστεί ουλίτιδα, τα ούλα

Η ΟΥΛΙΤΙΔΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
υποχωρούν και διαχωρίζονται από
τα δόντια. Το κενό που δημιουργείται
ανάμεσα στο δόντι και το ούλο προσφέρει
ένα πλούσιο περιβάλλον για επιπλέον
βακτήρια, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.
Η ουλίτιδα αντιμετωπίζεται με την
κατάλληλη στοματική φροντίδα.
Ωστόσο, εάν δεν θεραπευθεί μπορεί
να οδηγήσει σε περιοδοντίτιδα, ένα μη
αναστρέψιμο στάδιο της περιοδοντικής
νόσου που ενδέχεται να προκαλέσει
απώλεια οστών και δοντιών.

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ;
Η ουλίτιδα επιδεινώνεται με την πάροδο
του χρόνου, οπότε το πρόβλημα
είναι συνήθως μεγαλύτερο στους
μεγαλύτερους σε ηλικία σκύλους.
Όμως, σε φυλές όπως τα Yorkshire
Terrier και τα Miniature Poodles, η
ουλίτιδα μπορεί να εμφανιστεί σε
σχετικά μικρή ηλικία. Από τη στιγμή
που θα εμφανιστεί η νόσος, μπορεί να
εξελιχθεί με γρήγορους ρυθμούς.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Η
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
ΥΓΙΕΣ ∆ΟΝΤΙ
ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΓΙΕΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΟΝΤΙ
ΕΚΚΡΙΣΗ
ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ (EPS)

ΕΚΚΡΙΣΗ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

ΟΥΛΙΤΙ∆Α

ΠΕΤΡΑ

ΑΡΧΟΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΙΤΙ∆Α

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ
ΖΕΥΞΗΣ

ΑΕΡΟΒΙΑ
(ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΙΤΙ∆Α
ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ)
ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
(ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΩΝ ΟΥΛΩΝ) ΒΑΚΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΙΤΙ∆Α

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΑ
ΣΗΜΑΔΙΑ
Οι προειδοποιητικές ενδείξεις της
περιοδοντικής νόσου περιλαμβάνουν
δυσάρεστη αναπνοή, ερυθρότητα και
οίδημα των ούλων στην περιοχή όπου
εφάπτονται με τα δόντια, αιμορραγία
στα ούλα, ακόμη και μεταβολές
στη συμπεριφορά του σκύλου.

ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση,
η δυσάρεστη αναπνοή στους σκύλους
δεν είναι φυσιολογική και αποτελεί
σχεδόν πάντα ένδειξη υπολανθάνουσας
ουλίτιδας. Καθώς σχηματίζεται η πλάκα,
τα βακτήρια που τη δημιουργούν
αναδύουν δυσάρεστη οσμή.
Ορισμένες φορές όμως (πιο σπάνια),
η δυσάρεστη αναπνοή ενδέχεται να
οφείλεται σε άλλες αιτίες, όπως π.χ.
νεφρική ανεπάρκεια ή διαβήτη. Εάν
λοιπόν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος σας.
έχει δυσάρεστη αναπνοή, πηγαίνετέ
τον στον κτηνίατρο για εξέταση.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
∆ΟΝΤΙΟΥ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ
ΧΑΛΑΡΟ
∆ΟΝΤΙ

ΑΠΩΛΕΙΑ ∆ΟΝΤΙΟΥ

Η ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΧΕΔΟΝ
ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΥΠΟΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑΣ
ΟΥΛΙΤΙΔΑΣ.

ΟΥΛΑ ΜΕ ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ,
ΟΙΔΗΜΑ Ή’ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Πρόκειται για ένδειξη ότι τα βακτήρια
της πλάκας επιτίθενται στον ιστό
των ούλων, προκαλώντας τους
φλεγμονή και αιμορραγία.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Οι σκύλοι που πάσχουν από νόσο
των ούλων ενδέχεται να εμφανίσουν
βαθμιαίες αλλαγές στη συμπεριφορά.
Για παράδειγμα, μπορεί να μειωθεί η
ζωντάνια τους και η κοινωνικότητά
τους και να μην έχουν όρεξη για
παιχνίδι. Η απροθυμία του σκύλου να
αφήσει τον ιδιοκτήτη ή τον κτηνίατρο
να πλησιάσει στο στόμα του, μπορεί
να αποτελεί ένδειξη πόνου στα ούλα.
Πολλοί ιδιοκτήτες μένουν έκπληκτοι
με τη διαφορά στη ζωντάνια του
σκύλου τους μετά από οδοντική
θεραπεία από επαγγελματία.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
ΠΛΑΚΑ & ΤΗΝ ΠΕΤΡΑ
ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.
ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΔΕΝ
ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΕΡΗΔΟΝΑ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ.
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΛΙΤΙΔΑ – ΕΠΟΜΕΝΩΣ
Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΥΓΙΩΝ ΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΟΥΣ ΤΗ ΖΩΗ.

ΑΛΛΑ ΟΔΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΓΜΑ
ΔΟΝΤΙΟΥ

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ; Ναι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εξαγωγή ή

ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ;

ενδοδοντική θεραπεία.

Σε δόντια με κάταγμα στη
μύλη, είναι σημαντικό
να ελέγξουμε εάν είναι
εκτεθειμένος ο πολφός –
συνήθως αναγνωρίζεται από
μία ερυθρή ή μαύρη κηλίδα.
Το δόντια με εκτεθειμένο
πολφό προκαλούν πόνο και
πρέπει να θεραπεύονται.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Αποφύγετε

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ; Ναι.

ΠΡΟΛΗΨΗ:

ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ;

Χρησιμοποιείστε παιχνίδια και
μπάλες που έχουν σχεδιαστεί
για σκύλους (αποφύγετε
μπάλες του τένις και παιχνίδια
με τραχεία επιφάνεια).

Τα δόντια φαίνονται
φθαρμένα και έχουν χάσει το
χαρακτηριστικό τους σχήμα.

ΑΠΟΤΡΙΒΗ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εξαγωγή ή
ενδοδοντική θεραπεία εάν ο
πολφός είναι εκτεθειμένος.

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ; Ναι.
Υπάρχει δυνατότητα να ανασταλεί η
εξέλιξη της περιοδοντικής νόσου εάν
αφαιρεθεί η πλάκα και η πέτρα που
έχουν αναπτυχθεί στα δόντια του
σκύλου με τρόχισμα και στίλβωση.
Ωστόσο, δεν είναι αντιστρέψιμη τυχόν
βλάβη στον ιστό των ούλων και στις
υποστηρικτικές δομές του δοντιού.
Εάν οι υποστηρικτικές δομές

υποστούν βλάβη και δεν
ακολουθηθεί θεραπεία, η κατάσταση
του σκύλου γίνεται σοβαρότερη. Οι
ρίζες των δοντιών είναι πλέον ορατές
στο στόμα και ενδέχεται να επέλθει
περαιτέρω απώλεια οστού/ζεύξης.
Ο σκύλος ενδέχεται να πονάει και
πιθανόν να χάσει δόντια εάν η νόσος
εξελιχθεί χωρίς να αντιμετωπιστεί.

ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ;

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ
ΔΟΝΤΙΑ

κόκαλα, πέτρες και
παιχνίδια σκληρότερα
από τα δόντια του.

Το χρώμα του δοντιού
μπορεί να κυμαίνεται από
ροζ έως μαύρο ανάλογα με
το βαθμό τραυματισμού ή
τη βλάβη του πολφού. Τα
αποχρωματισμένα δόντια
δεν αντανακλούν το φως
εξίσου ομοιόμορφα με
τα φυσιολογικά δόντια.
Επομένως, ο κτηνίατρος
πρέπει να ελέγξει τα δόντια

υπό ισχυρό φως για να
εντοπίσει τυχόν προβλήματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Εξαγωγή ή
θεραπεία ριζικού σωλήνα.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Αποφύγετε
κόκαλα, πέτρες και
παιχνίδια σκληρότερα από
τα δόντια του. Το παιχνίδι
με φρίσμπι ενδέχεται να
είναι ιδιαίτερα επιβλαβές.

ΑΛΛΑ ΟΔΟΝΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ; Όχι.

ΤΕΡΗΔΟΝΑ

ΠΩΣ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΑΙ; Κατά
τη διάρκεια της εξέτασης,
ο κτηνίατρος θα ελέγξει
για τυχόν κηλίδες στην
επιφάνεια σύγκλεισης των
γομφίων χρησιμοποιώντας
διαγνωστική μήλη. Εάν η
μήλη προσκολληθεί στο
δόντι με μικρή αντίσταση,

είναι πιθανό να υπάρχει
τερηδόνα στο δόντι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Σφράγισμα του
δοντιού εάν η αλλοίωση
είναι επιφανειακή, εξαγωγή
εάν είναι εκτεταμένη.

ΠΡΟΛΗΨΗ: Αποφύγετε τα
σνακ που περιέχουν ζάχαρη.

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ; ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΥΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΠΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΟΥΛΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΙ
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ.
Στους σκύλους πρέπει να δίνονται
παιχνίδια και τροφές που έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για σκύλους.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΚΑ
ΚΑΙ Η ΠΕΤΡΑ;
ΠΛΑΚΑ

ΠΕΤΡΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Μία λευκή πάστα αποτελούμενη
από βακτήρια, υπολείμματα
τροφών και προϊόντα βακτηρίων.

Ασβεστοποιημένη πλάκα που
έχει προσκολληθεί στα δόντια.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ:
Δυσάρεστη αναπνοή, ουλίτιδα
και απώλεια δοντιών.

Περισσότερη πλάκα
που προσκολλάται στην
τραχεία επιφάνειά της.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Τακτικό βούρτσισμα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ
PEDIGREE® DENTASTIX®

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ:

Αφαιρείται μόνο με τρόχισμα των
δοντιών υπό γενική αναισθησία.

Τα κόκαλα, οι πέτρες, τα κλαδιά,
τα φρίσμπι, τα οδοντικά παιχνίδια
από νάιλον και οι μπάλες του τένις
αποτελούν συνήθεις αιτίες βλάβης
των δοντιών και των ούλων. Εάν έχετε
αμφιβολίες, μία εύκολη δοκιμή είναι
να πιέσετε το νύχι του αντίχειρά σας
πάνω στο παιχνίδι ή το προϊόν. Εάν
το νύχι σας δεν μπορεί να εισχωρήσει
στην επιφάνεια του παιχνιδιού, τότε
είναι πολύ σκληρό και θα μπορούσε
να βλάψει τα δόντια του σκύλου σας.
Επειδή οι σκύλοι χρησιμοποιούν πολύ
το στόμα τους, είναι ζωτικής σημασίας
να διατηρηθεί υγιές. Για να είναι τα
δόντια του σκύλου υγιή για όλη του
τη ζωή, η πλάκα πρέπει να αφαιρείται
τακτικά από τα δόντια του, ιδανικά πριν
προλάβει να μετατραπεί σε πέτρα.
Όπως ακριβώς και στη στοματική
φροντίδα του ανθρώπου, η καλύτερη
μέθοδος για την αφαίρεση της πλάκας
είναι το βούρτσισμα των δοντιών.

Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να
αντικαταστήσει το βούρτσισμα. Είναι
μία διαδικασία που οι περισσότεροι
σκύλοι αποδέχονται χωρίς αντίσταση
εφόσον εκτελείται σωστά. Εάν όμως
το βούρτσισμα αποδειχθεί δύσκολη
υπόθεση, στο φυλλάδιο αυτό υπάρχουν
κάποια απλά βήματα που οι ιδιοκτήτες
μπορούν να ακολουθήσουν ώστε τα
κατοικίδιά τους να συνηθίσουν στην ιδέα.
Τα οδοντικά σνακ που είναι ειδικά
σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της
επιφάνειας των δοντιών μπορούν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του
καθημερινού σχηματισμού πλάκας. Γι’
αυτό δημιουργήσαμε το Pedigree®
DentaStix® – που είναι επιστημονικά
αποδεδειγμένο ότι μειώνει το
σχηματισμό της πέτρας έως και 80%.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ
PEDIGREE® DENTASTIX®
ΤΟ PEDIGREE® DENTASTIX® ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ 82 ΘΕΡΜΙΔΕΣ*,
ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΖΑΧΑΡΗ (ΡΑΒΔΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)
Το Pedigree® DentaStix® έχει σχεδιαστεί
ώστε να μην είναι πολύ σκληρό
για τα δόντια του σκύλου και, όταν
χρησιμοποιείται καθημερινά, συμβάλλει
στην ασφαλή και αποτελεσματική
μείωση του σχηματισμού πλάκας και
πέτρας χάρη στα ενεργά συστατικά
του και τον ειδικό σχεδιασμό του:

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Το Pedigree® DentaStix® περιέχει δύο
ενεργά συστατικά: θειικό ψευδάργυρο
και τριπολυφωσφορικό νάτριο. Ο
συνδυασμός αυτών των δύο συστατικών
δεσμεύει το ασβέστιο που βρίσκεται
στο σάλιο και επιβραδύνει το ρυθμό
σχηματισμού πέτρας. Με αυτόν τον
τρόπο η πλάκα διατηρείται μαλακή
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
διευκολύνοντας την αφαίρεσή της
ενώ ο σκύλος μασάει. Ο θειικός
ψευδάργυρος προσκολλάται στην πέτρα
που βρίσκεται ήδη στην επιφάνεια
των δοντιών και επιβραδύνει τον
σχηματισμό επιπλέον πέτρας.
Τα λειτουργικά αυτά πλεονεκτήματα
καθιστούν το Pedigree® DentaStix® ικανό
να μειώσει τον σχηματισμό πέτρας έως και
80%, όταν χρησιμοποιείται καθημερινά.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ
Το τριπολυφωσφορικό νάτριο δεσμεύει το ασβέστιο που περιέχεται στο
σάλιο, επιβραδύνοντας την ασβεστοποίηση της πλάκας προκειμένου
να παραμένει μαλακή και να αφαιρείται ευκολότερα.
Ο θειικός ψευδάργυρος, το ενεργό συστατικό του Pedigree® DentaStix®,
προσκολλάται στην πέτρα που βρίσκεται ήδη στην επιφάνεια των
δοντιών και επιβραδύνει τον επιπλέον σχηματισμό πέτρας.

Με μοναδικό σχήμα σε μορφή «Χ», το
Pedigree® DentaStix® έχει ειδική υφή
σχεδιασμένη ώστε να ασκεί διατμητικές
πιέσεις στα δόντια του σκύλου, οι οποίες
βοηθούν στην αποκόλληση της πλάκας
και των παγιδευμένων υπολειμμάτων
τροφής. Η υφή αυτή επιβραδύνει επίσης
τη διαδικασία μασήματος, αυξάνοντας
την έκκριση σάλιου ώστε να βοηθήσει
στον καθαρισμό των υπολειμμάτων
που αποκολλώνται από τα δόντια

Η ΠΕΤΡΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΕΤΑΙ
ΟΤΑΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)

ΝΕΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Ca

ΤΡΑΧΕΙΑ ΥΦΗ

Ο ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)
ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕΙ
ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ «Χ»

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ
ΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΙΝ

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
θειικός ψευδάργυρος και
τριπολυφωσφορικό νάτριο

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Ca)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΤΩΝ
ΔΟΝΤΙΩΝ

BHMA 1. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑΣ
1. Πλύνετε τα χέρια σας και
απλώστε μια μικρή ποσότητα
οδοντόκρεμας στον δείκτη σας.
2. Αφήστε τον σκύλο να γλείψει την
οδοντόκρεμα από το δάχτυλό σας.
3. Επαναλάβετε αρκετές φορές.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ!
Ένα πρόγραμμα τακτικής οδοντικής φροντίδας στο σπίτι μπορεί να συμβάλει
στην πρόληψη εμφάνισης της περιοδοντικής νόσου. Το βούρτσισμα των δοντιών
πρέπει να γίνεται καθημερινά για την καλύτερη προστασία των δοντιών και των
ούλων. Είναι σημαντικό να εξοικειώσετε σταδιακά το σκύλο σας με το βούρτσισμα
των δοντιών, κάνοντάς το μέρος της καθημερινότητάς του. Στην προσπάθεια
αυτή συμβάλλει η εκπαίδευση του σκύλου όταν είναι ακόμη κουτάβι ώστε να
συνηθίσει πρώτα τον έλεγχο των δοντιών του και έπειτα το βούρτσισμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ:
Το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών
του σκύλου σας είναι ο καλύτερος
τρόπος πρόληψης της ουλίτιδας και
διατήρησης της στοματικής υγιεινής.
Η βαθμιαία εξοικείωση του σκύλου
με το βούρτσισμα των δοντιών τον
βοηθά να απολαμβάνει τη διαδικασία.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:
• Οδοντόκρεμα για σκύλους – μη
χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμα που
προορίζεται για ανθρώπους.
• Καθαρά χέρια και κομμένα νύχια –
για την ασφάλεια του σκύλου σας.
• Νερό.
• Μία οδοντόβουρτσα μέτριας
σκληρότητας για κατοικίδια.
• Έναν ήσυχο χώρο με ελάχιστους
ή και καθόλου περισπασμούς.
• Υπομονή.

BHMA 2. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ
ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ
1. Απλώστε οδοντόκρεμα
στον δείκτη σας.
2. Τρίψτε απαλά το δάχτυλό
σας στην εξωτερική επιφάνεια
των δοντιών και των ούλων.

ΛΙΓΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ:

3. Προχωρήστε πιο μέσα στο στόμα,
μόνο όσο ο σκύλος συνεργάζεται.

• Φροντίστε ώστε η κάθε συνεδρία
να είναι σύντομη και ευχάριστη,
2 με 3 λεπτά περίπου.

4. Επαναλάβετε αρκετές φορές.

• Επαναλάβετε το κάθε στάδιο της
διαδικασίας για πέντε ημέρες προτού
προχωρήσετε στο επόμενο.
• Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός –
εκπαιδεύστε το σκύλο σας σύμφωνα
με τους δικούς του ρυθμούς και μην
παραλείπετε την επιβράβευση.
• Όταν έχετε προχωρήσει τόσο ώστε
να μπορείτε βουρτσίζετε όλο το στόμα,
θα χρειαστεί να βάλετε οδοντόκρεμα
περίπου 3 φορές συνολικά (ποσότητα
στο μέγεθος ενός μπιζελιού) ώστε
να καλύψετε το αριστερό, δεξί και
μπροστινό μέρος του στόματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ Ή
ΣΚΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΙΖΟΥΝ
ΝΑ ΔΑΓΚΩΝΟΥΝ.

BHMA 3. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ –
ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΚΥΝΟΔΟΝΤΕΣ
1. Βρέξτε την οδοντόβουρτσα με
νερό και απλώστε οδοντόκρεμα.
2. Δώστε στον σκύλο να γλείψει
λίγη οδοντόκρεμα από την
επιφάνεια της οδοντόβουρτσας
ώστε να συνηθίσει την αίσθηση.
3. Κρατήστε απαλά το στόμα
του γύρω από τη μουσούδα για
να τον αποτρέψετε από το να
μασήσει την οδοντόβουρτσα.
4. Με το χέρι πάνω από τη μύτη
του σκύλου ανασηκώστε τα
χείλη και τρίψτε απαλά τους
κυνόδοντες (τα μεγάλα μυτερά
δόντια) βουρτσίζοντας πάνω-κάτω.
Ξεκινήστε με τη βούρτσα στραμμένη
προς τη γραμμή των ούλων και
βουρτσίστε με κατεύθυνση από το

ούλο προς την άκρη του δοντιού.
Σε αυτό το στάδιο, αποφύγετε το
βούρτσισμα των μικρών δοντιών
(τομείς), καθώς βρίσκονται στην πιο
ευαίσθητη περιοχή του στόματος.

BHMA 4. ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΠΙΣΩ ΔΟΝΤΙΩΝ
1. Όπως και πριν, βουρτσίστε τους
κυνόδοντες με κινήσεις πάνω-κάτω.
2. Σιγά-σιγά προχωρήστε με κυκλικές
κινήσεις στα δόντια που βρίσκονται
πίσω από τους κυνόδοντες.
3. Προχωρήστε πιο μέσα στο στόμα,
μόνο όσο ο σκύλος συνεργάζεται.
4. Βουρτσίστε τα δόντια και των
δύο πλευρών του στόματος.

BHMA 5. ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
1. Όπως και πριν, βουρτσίστε
τους κυνόδοντες, έπειτα τα πίσω
δόντια και στο τέλος τους τομείς.
2. Για να βουρτσίσετε τους
μπροστινούς τομείς, κρατήστε κλειστό
το στόμα του σκύλου σας γύρω από
τη μουσούδα και ανασηκώστε απαλά
το άνω χείλος με τον αντίχειρα και
τον δείκτη σας από τη μία και την
άλλη μεριά, ώστε να φανούν οι τομείς
(πολλοί σκύλοι έχουν ευαισθησία
και ενδέχεται να φταρνιστούν κατά
το βούρτσισμα των τομέων).
3. Βουρτσίστε απαλά τα μπροστινά
δόντια με κινήσεις πάνω-κάτω.
4. Αυξήστε σταδιακά τον
χρόνο βουρτσίσματος.
5. Για βέλτιστη προστασία,
βουρτσίστε τα δόντια του
σκύλου σας καθημερινά.

ΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ
ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ … ΓΙΑ ΜΑΣΗΜΑ

ΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣΟΥΝ
ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ. ΜΑΣΟΥΝ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΑ
ΜΟΛΙΣ ΦΥΤΡΩΣΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ
ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΑ (Ή’ ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ).

Η επιλογή ασφαλών οδοντικών σνακ
και παιχνιδιών είναι σημαντική για
τους σκύλους κάθε ηλικίας, είναι
όμως ζωτικής σημασίας για την υγιή
ανάπτυξη των δοντιών στα κουτάβια.
Τα οδοντικά σνακ πρέπει να είναι
αρκετά ανθεκτικά ώστε να αποτελούν
μία ευχάριστη πρόκληση για τον
σκύλο, αλλά όχι τόσο σκληρά ώστε
να κινδυνεύουν να τον βλάψουν.
Τα παιχνίδια από καουτσούκ και
σχοινί ενδείκνυνται για σκύλους.
Ορισμένες φυλές (όπως τα Yorkshire
Terrier και τα Miniature Poodles) είναι
ιδιαίτερα επιρρεπείς στην ουλίτιδα και
ενδέχεται να αναπτύξουν τη νόσο σε
σχετικά μικρή ηλικία. Επομένως, είναι
σημαντικό να καθιερωθεί εγκαίρως ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα φροντίδας
και καθαρισμού των δοντιών.

Το WALTHAM® και το Pedigree®
εργάζονται με συνέπεια για
να ευαισθητοποιήσουν τους
ιδιοκτήτες σκύλων σχετικά με τη
στοματική υγεία και να προσφέρουν
αποτελεσματικές λύσεις για τους
σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους.
Οι επιστήμονες μας στο WALTHAM®,
ένα ερευνητικό κέντρο που κατέχει
πρωτοπόρα θέση στον τομέα της
φροντίδας και της διατροφής των
κατοικίδιων, εργάζονται από κοινού
με ειδικούς κτηνιάτρους για την
κατανόηση των δοντιών του σκύλου
και τον σχεδιασμό προϊόντων
που υποστηρίζουν λύσεις κύριων
γευμάτων και βουρτσίσματος των
δοντιών, προκειμένου να διατηρείται
στο καλύτερο δυνατό επίπεδο η
στοματική υγιεινή του σκύλου.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ
ΤΟ WALTHAM®
Εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, το WALTHAM® κατέχει
πρωτοπόρα θέση στον τομέα της διατροφής του
σκύλου και της γάτας. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις του
WALTHAM® έχουν διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον
προσδιορισμό των διαθρεπτικών αναγκών της γάτας και
του σκύλου, από τον προσδιορισμό των αναγκών του
σκύλου σε αμινοξέα έως την κατανόηση των επιπέδων
ταυρίνης που απαιτούνται στα προϊόντα τροφής για γάτες.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ WALTHAM® ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Οι επιστήμονες του WALTHAM® εργάζονται από
κοινού με τα κατοικίδια που φιλοξενούνται στo
WALTHAM® Centre for Pet Nutrition, προκειμένου
για τη διεξαγωγή έρευνας με επίκεντρο τα κατοικίδια.
Με τη βοήθεια της έρευνα που διεξάγεται, η Mars
Petcare έχει πετύχει σημαντικά βήματα προόδου
στους τομείς της διατροφής, της υγείας, της ευζωίας
και της συμπεριφοράς των κατοικίδιων.
Σε συνεργασία με διεθνή επιστημονικά ιδρύματα και
ειδικούς του τομέα, η μοναδική ομάδα φροντίδας
κατοικίδιων, οι επιστήμονες και οι εκπαιδευτές
του WALTHAM® υποστηρίζουν πρωτοπόρα
προϊόντα της Mars Petcare, όπως αυτά με τις
επωνυμίες Whiskas®, Pedigree®, Trill®, Cesar®,
Sheba®, Kitekat®, Nutro® και Royal Canin®.
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