4 ZNAKI OBOLENJA ZOB:

1. NEPRIJETEN ZADAH:
Kako pogosto ste že želeli pritisniti poljubček na smrček vašega kosmatinca, pa vas je njegov
slab zadah odvrnil od tega? Pomembno je prepoznati, da razen, če vaš ljubljenček ni pred tem
zaužil nekaj smrdečega, je slab zadah lahko pokazatelj obolenja zob.
2. OBARVANI ZOBJE:
Zdravi pasji in mačji zobje so beli. Kakršnokoli razbarvanje ali madeže morate pokazati ob
obisku vašega veterinarja. Prav tako morate biti pozorni na obloge na robu dlesni, kar je nov
pokazatelj slabe in nezadostne ustne higiene.
3. PORDELE, OTEČENE ALI KRVAVEČE DLESNI:
Zdrave dlesni so rožnate barve. Pordele, krvaveče in otekle dlesni pomenijo, da je potreben
obisk pri veterinarju.
4. MAJAVI ZOBJE:
Razen, če je bil vaš ljubljenček poškodovan, so majavi zobje pokazatelj obolenj ustne votle,
zob in obzobnih tkiv.

KAJ JE PROBLEM?
Vsi zgoraj navedeni problemi so znaki periodontalne bolezni, bolezni, ki napada dlesni in
zobe in lahko povzroči tudi potencialno življensko nevarne infekcije. Kako pride do tega?
Obloge se nabirajo na zobeh vašega ljubljenčka po hranjenju. Če ne čistite zob v 24-36 urah
zatrdi v rumeno ali rjavo substanco, imenovano zobni kamen, katerega lahko nato odstrani
samo veterinar. Čez čas se zobni kamen, ki ostaja na zobeh vaših kosmatincev, nabira tudi
pod dlesen – ta lahko začne odstopati zaradi zobnega kamna in bakterij, nastanejo žepki, ki
vzpodbujajo če več bakterijske rasti. V kasnejših fazah bolezni lahko živali potrebujejo tudi
stomatološki poseg, da se popravi škoda, poškodovane in obolele zobe pa bo veterinar morda
moral tudi izpuliti.
Periodontalna bolezen je boleča za vašega ljubljenčka, lahko pelje do abscesa in izgube zob.
Prav tako predstavlja druge nevarnosti zdravju. Če ostane nezdravljena, lahko pelje do
infekcije v telesu, saj so dlesni kot nekakšna meja med zobmi vašega ljubljenca in ostalim
delom njegovega telesa. Če je zdravje dlesni ogroženo, lahko bakterije prodrejo v krvni obtok
in povzročijo infekcijo v jetrih, plučih, ledvicah, sklepih in srcu.
KLJUČ JE PREVENTIVA:
Dobra novica je, da je možno periodontalne bolezni pri vašemu kosmatincu preprečiti. Skrb
za zdravje ustne votline je pravzaprav enostavna in možna v treh kratkih korakih:
- dnevno čistite zobe vašega ljubljenca da preprečite nalaganje zobnih oblog
- bodite pozorni na ustno votlino, redno preverjajte zobe in dlesni
- če so zobje umazani ali poškodovani, peljite ljubljenčka k svojemu veterinarju, da jih
bo temeljito očistil

OBISK PRI VETERINARJU:
Prvi korak, da se prepričate, da so zobje vašega kosmatega člana družine zdravi je, da se
oglasite pri svojem veterinarju, ki bo zobe pregledal in ocenil, prav tako pa vam bo lahko
svetoval glede pravilne izbire zobne ščetke in najlažjega načina čiščenja zob. Če so zobje že
tako umazani, da vam doma ne bo uspela optimalna skrb, vam bo svetoval temeljito čiščenje z
ultrazvočnim čistilcem zobnega kamna, kar vam bo pomagalo pri temu, da boste čiste in
zdrave zobe doma lažje vzdrževali.
Preden boste doma začeli, se torej oglasite pri vetererinarju, ki bo pravilno ocenil stanje zob
vašega ljubljenčka in vam svetoval za prihodnost.
Vsak ljubljenec je primer zase, stanje zob je odvisno tudi od pasme, starosti in genetike, prav
tako tudi od hrane in malo sreče.

DOMA:
Oskrba doma je pomemben del vzdrževanja zob vašega ljubljenčka v dobri formi. Najbolši
čas za navajanje na zobno ščetko je že pri mladiču, saj je vaš cilj, da se mladiček privadi na
dotikanje zob in dlesni.
Začnemo lahko s preprosto krpo grobega materiala, ki si jo ovijemo okoli prsta. Nikar ne
pozabimo kosmatinca pohvaliti za pridno sodelovanje! Ko se bo navadil na krpo, lahko
nadaljujemo z zobno ščetko. Vse skupaj je dobra metoda tudi za starejše živali, ki predhodno
niso bile navajene nikakršnega čiščenja in dotikanja zob in ustne votline.
Ko smo končno pripravljenji na čiščenje, bomo potrebovali dve stvari:
- Posebno zobno pasto prilagojeno za živali. Paste so na voljo tazličnih okusov, kot npr.
piščanec, tuna,... Nikakor ne smemo uporabljati naše zobne paste, ker jo kosmatinec ne zna
izpljuniti in je nevarna za njegov želodček.
- Zobno ščetko. Lahko je to kakšna naša nežna zobna ščetka, ali posebno prilagojena ( npr.
naprstnik, manjša ščetka za male pse itd. ) Kot vedno je najbolše povprašati veterinarja za
nasvet, kako čiščnje zob doma narediti kar najlepšo in nebolečo izkušnjo.
NASVETI:
- Navlažite najprej svojo ščetko
- Zobno pasto kar najbolj pritisnite na ščetko, tako ze boste izognili temu, da bi vaša žival
prehitro polizala vso pasto z nje
- Vedno si vzemite čas in nekaj potrpljenja pri privajanju vaše živali na rutino. Na koncu
vam nikakor ne bo žal!
KAJ PA PREHRANA?
Obstajajo posebno prilagojene prehrane, ki vam lahko pomagajo pri boju za uspešnejšo ustno
higieno vašega ljubljenca. Za pravilno izbiro povprašajte svojega veterinarja.

