
Ένας συνοπτικός οδηγός για την περιοδοντική νόσο
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ένα πρόγραμμα τακτικής οδοντικής φροντίδας στο σπίτι 
μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση της ουλίτιδας. Για 
μεγαλύτερη προστασία, απαιτείται καθημερινό βούρτσισμα 
των δοντιών.

•  Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται σταδιακά. Αφήστε τον 
σκύλο σας να συνηθίσει τη γεύση της οδοντόκρεμας και να 
εξοικειωθεί  με το στόμα του.

•  Ξεκινήστε το βούρτσισμα από τους κυνόδοντες και τα 
πίσω δόντια. Μην αρχίσετε να βουρτσίζετε τους κοπτήρες 
πριν ο σκύλος σας συνηθίσει την οδοντόβουρτσα, καθώς 
το μπροστινό μέρος της στοματικής κοιλότητας είναι πιο 
ευαίσθητο.

•  Συνεχίστε τη διαδικασία όση ώρα νιώθει άνετα ο σκύλος. 
Αυξήστε τον χρόνο βουρτσίσματος σταδιακά.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η τακτική χρήση 
οδοντικών σνακ σε συνδυασμό με το βούρτσισμα, 
συμβάλλουν στον έλεγχο της πλάκας και της πέτρας και 
πρέπει να θεωρούνται βασικά στοιχεία του προγράμματος 
οδοντικής φροντίδας στο σπίτι.

Το Pedigree® DentaStix® έχει μοναδικό σχήμα «Χ» και με την 
ειδική ανώμαλη υφή του ενεργοποιεί μια υγιή διαδικασία 
μάσησης. Τα ενεργά συστατικά τριπολυφωσφορικό νάτριο 
και θειϊκός ψευδάργυρος ενώνονται με το ασβέστιο του 
σάλιου. Έτσι, η πλάκα παραμένει μαλακή και αφαιρείται 
ευκολότερα. Η καθημερινή χρήση Pedigree® DentaStix® 
αποδεδειγμένα μειώνει τη συσσώρευση πέτρας έως και 80%.

Το Pedigree® DentaStix® είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά 
μεγέθη για διαφορετικού μεγέθους σκύλους (μικρό, μεσαίο 
και μεγάλο).

Κλινικά υγιές:
Η πλάκα αρχίζει να 

συσσωρεύεται στα δόντια

Ουλίτιδα:
Τα βακτηρίδια της 
πλάκας προκαλούν 
φλεγμονή στα ούλα

Ο σχηματισμός πέτρας 
διευκολύνει την πλάκα

Αρχόμενη 
περιοδοντίτιδα:
Η στήριξη των ούλων 

αρχίζει να χαλαρώνει και το 
φατνιακό οστό αρχίζει να 

καταστρέφεται

Μέτρια 
περιοδοντίτιδα:

Περαιτέρω χαλάρωση της 
στήριξης των ούλων, κάτω 
από τη γραμμή των ούλων.

Μερικές φορές τα ούλα 
υποχωρούν και εκθέτουν τη 

ρίζα του δοντιού

Προχωρημένη 
περιοδοντίτιδα:

Τα δόντια χαλαρώνουν και 
πονάνε κατά τη μάσηση

Γύρω από τη ρίζα 
αναπτύσσεται λοίμωξη και 

φλεγμονή
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1. Υγιή δόντια και ούλα
• Δεν υπάρχει ίχνος φλεγμονής στα ούλα.

• Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων πρέπει να 
φροντίζουν για τον περιοδικό έλεγχο των 
δοντιών των ζώων τους από κτηνίατρο και 
να εφαρμόζουν καθημερινά μια κατάλληλη 
απλή φροντίδα στοματικής υγιεινής από μικρή 
ηλικία.

2.  Αρχικά στάδια περιοδοντίτιδας
• Ο σχηματισμός πλάκας σε ένα καθαρό δόντι 

αρχίζει αμέσως. Γίνεται επιβλαβής μετά από 
μόλις 48 ώρες, οπότε και οδηγεί σε ουλίτιδα.

• Εάν δεν καθαριστεί, η πλάκα 
ασβεστοποιείται και μετατρέπεται σε πέτρα 
μέσα σε λίγες ημέρες.

• Η πέτρα δημιουργεί μια ανώμαλη επιφάνεια, 
η οποία διευκολύνει τον περαιτέρω 
σχηματισμό πλάκας.

• Όταν υπάρχει φροντίδα στο σπίτι από μικρή 
ηλικία, η ουσιαστική απομάκρυνση πλάκας 
διατηρεί τα ούλα υγιή.

3.  Χωρίς θεραπεία για μεγάλο   
διάστημα

• Η περιοδοντίτιδα τελικά καταλήγει σε 
απώλεια δοντιών. Ωστόσο, πριν φτάσει σε 
τόσο προχωρημένο στάδιο, η ασθένεια 
μπορεί να προκαλέσει σημαντικές 
επιπτώσεις στη γενική υγεία. Οι στοματικές 
λοιμώξεις και φλεγμονές συνδέονται με 
βλάβες σε άλλα μέρη του σώματος.

•  Όταν τα δόντια χαλαρώσουν, η κίνηση λόγω 
μάσησης ή παιχνιδιού θα γίνει επώδυνη.

•  Ο συνδυασμός τακτικής φροντίδας στο 
σπίτι και περιοδικών οδοντικών θεραπειών 
είναι πιο αποτελεσματικός, όταν γίνεται στα 
αρχικά στάδια της ασθένειας.

1. Υγιή δόντια
και ούλα

2. Αρχικά στάδια 
ουλίτιδας

3. Χωρίς θεραπεία για 
μεγάλο διάστημα

Ζητήστε σήμερα
έναν δωρεάν στοματικό έλεγχο

για τον σκύλο σας!


