
Munhygien för din katt

Katter lider ofta i onödan av dålig munhälsa. Att tandsten, plack och dålig andedräkt är ett
vanligt problem bland hundar är väl känt, men att det är ett ännu större problem för katter är
mindre känt.

I en studie av American Veterinary Dental Society rapporterade man att 80% av alla hundar
och 70% av alla katter redan vid 3 års ålder börjar uppvisa symptom på problem med
tandhälsan. 70 % av dessa katter har påbörjad tandlossning redan vid två års ålder. En
undersökning visar också att bland katter över 7 år hade så gott som alla någon form av
problem med tänderna. Problemen kan vara ärftliga men oftast beror det på vilket foder din
katt äter. Prata gärna med oss i butiken så vi kan hjälpa dig att välja rätt för just din katts
behov.

Plack - Tandsten - Tandköttsinflammation - Tandlossning
Den huvudsakliga orsaken till tandköttssjukdomar är ansamlingen av plack, vilket innehåller
en stor mängd bakterier. Inom 24 timmar börjar plack omvandlas till tandsten. Plack orsakar
även tandköttsinflammation (gingivit) - det är det första stadiet av tandlossning. I allvarliga
fall kan också bakterier spridas och påverka vitala organ i kroppen.

Vi rekommenderar därför att du borstar tänderna på din katt dagligen. Detta är det absolut
bästa sättet att rensa bort matrester från tänderna och på så vis hålla bakterienivån nere.
En storleksanpassad tandborste är viktigt så att du kommer åt överallt och en tandkräm eller
tandgelé för djur ska användas vid borstningen för bästa resultat.
Gör regelbundna mun & tandkontroller hos din veterinär för att upptäcka problem i god tid.
Vi vill även rekommendera dig att börja använda förebyggande produkter både före och efter
munsanering hos veterinär.

Hos oss finns följande varor som komplement till den dagliga tandborstningen. Dessa
produkter är också att föredra om din katt helt enkelt inte ställer upp på den dagliga
borstningen.

Tandborstar för hund och katt
Vi har olika alternativ och storlekar och för att hitta det som passar din katts mun så prata
gärna med oss.

Petosan Tandkräm för hund och katt. Tar bort plack och bakterier.

Krämen har kycklingsmak och används med tandborste eller fingertuta.

ProDen PlaqueOff® Cat är framtagen speciellt för att tilltala kattens smak.
PlaqueOff Cat motverkar tandsten, plack och dålig andedräkt. Den är dessutom extra aptitlig
för katter och lätt att strö på eller blanda i maten. Vi rekommenderar att man börjar i en
lägre dos för att sedan öka på. Detta för att din katts mage tid att vänja sig. Har du inte märkt
något resultat av full dos på 2 månaders behandling kan du öka mängden pulver ytterligare.
Rätt nivå kan skilja sig mycket från individ till individ och beror på hur nivån av bakterier ser
ut just i din katts mun.



Produkten har fått klart godkänt i de smaktester som utförts för katter. Den är 100% naturlig
men skall inte användas av katter som har njurproblem.

TropiClean Clean Teeth Gel är en gelé av 100% naturliga ingredienser.

Den reducerar plaque och tandsten och skyddar tänder och tandkött. Gelen dödar även de bakterier
som orsakar dålig andedräkt. Börja behandlingen med att applicera varje dag efter 30 dagar kan man
oftast minska till 2 ggr /v. Denna produkt är lätt att använda och börja verka omedelbart. Applicera
direkt på den tand man anser börja få missfärgningar eller lägg en sträng längst tandköttet eller direkt
över alla tänderna. Gelen blandas med saliven och sprider sig över tänderna. För bästa resultat
applicera på en tidpunkt på kvällen då ditt djur kan undvika mat och vatten på ca 30 min.

TropiClean Oral Care Water Additiv
Munvatten som blandas direkt i kattens dricksvatten. Regelbunden användning främjar friska
tänder och tandkött samt reducerar och dämpar uppbyggnaden av bakterier i munnen. Ger
god andedräkt i 12 h. Enkel att använda. Häll en matsked = 1 kapsyl munvatten i ca 4,5 dl
vatten. Varje gång du fyller på vattenskålen bör du tillsätta en ny omgång munvatten. Diska
ur skålen varje dag.

Stomodine LP (long period) 50ml
Gel som kontrollerar bakteriefloran i munnen och ger god andedräkt.
Stryks ut på tänderna 1-2ggr dagligen eller enligt veterinärs rekommendationer.

Stomodine
Stomodine Gel till effektiv munhygien före, under och efter varje behandling i munhålan
(t.ex. tandstensborttagning, tandutdragning eller operationer) hos hund och katt.
Kontrollerar bakteriefloran och bidrar till ett sunt tandkött.
Reducerar dålig andedräkt. Med köttsmak.
Applicera gel direkt på tänder och tandkött två gånger dagligen i 7 dagar efter behandling i
munhålan.

Hill’s Prescription T/D helfoder
Detta foder rekommenderas av veterinär till de katter som har stor benägenhet att utveckla
tandsten, plaque, gingivit eller dålig andedräkt. Vi rekommenderar detta foder endast till
vuxna friska katter. Dräktiga, digivande, sjuka eller kattungar ska inte stå på denna kost.
Fodret har en kliniskt bevisad effekt att minska gingivit och uppbyggnad av tandsten och
plaque. Användes med fördel på rena tänder t.ex. efter att veterinären har tagit tandsten.

Färskfoder/Blötfoder
Ett biologiskt anpassat helfoder. Fördelarna med att inte äta torrtfoder är många men i
munhygiensynpunkt hjälper den höga vätskehalten i fodret katten att skölja ner maten utan
att den fastnar på tänderna. Innehållet i fodret bör vara av naturligt ursprung och innehålla
låg halt eller inga kolhydrater, Konserveringsmedel eller socker som kan orsaka tandproblem.



Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vi kommer göra vårt bästa för
att hjälpa er till bra lösningar för er katts munhygien!

Hundens Hörna
Våra butiker finns på St. Ansgars väg 4 i Råsunda & Polhemsgatan 11 i Huvudsta

Tel. Råsunda: 0707 38 22 34
Tel. Huvudsta: 0707 67 86 80
www.hundenshorna.com

Veterinärklinik:
Solna Djurklinik
Polhemsgatan 11 i Huvudsta
Tel: 08 27 20 80 (mån-tor kl 10–11)
www.solnadjurklinik.se
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