Οδηγός για τη φροντίδα
των δοντιών του σκύλου σας

Γιατί οι σκύλοι έχουν ουλίτιδα;
Η ουλίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των
ενήλικων σκύλων. Η πάθηση ξεκινάει όταν τα
βακτηρίδια κολλάνε στην επιφάνεια των δοντιών
του σκύλου σας. Τα βακτηρίδια σχηματίζουν μια
υπόλευκη, κολλώδη επίστρωση που ονομάζεται
οδοντική πλάκα. Αν η πλάκα δεν αφαιρεθεί, τότε
σκληραίνει και σε λίγες μέρες σχηματίζει την πέτρα
(ένα καφέ, σκληρό επίχρισμα στα δόντια).

Δυσάρεστη αναπνοή

Τα βακτηρίδια που υπάρχουν στην πλάκα και
την πέτρα επιτίθενται στα ούλα και προκαλούν
φλεγμονή στον ιστό των ούλων.

Συμπεριφορά

«Τα οδοντικά προβλήματα των κατοικιδίων συχνά παραβλέπονται και μπορούν να οδηγήσουν σε
σημαντικά προβλήματα υγείας. Όσον αφορά την ουλίτιδα, η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη
θεραπεία και συνίσταται στην απομάκρυνση από τα δόντια της αόρατης επίστρωσης που ονομάζεται
πλάκα. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να αρχίσετε να φροντίζετε τα δόντια του κατοικιδίου σας. Αυτό
το φυλλάδιο έχει όλες τις απαραίτητες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν. Να θυμάστε πως όταν τα
κατοικίδιά μας δε διαμαρτύρονται, δε σημαίνει απαραίτητα πως είναι καλά. Γι’ αυτό είναι καλό, κάθε
χρόνο, μαζί με το ετήσιο check-up να πραγματοποιείται κι ένας οδοντικός έλεγχος.»

4 στους 5 ενήλικους
σκύλους έχουν ουλίτιδα.
Ωστόσο, το 90% των ιδιοκτητών
θεωρεί ότι ο σκύλος τους έχει υγιή
δόντια και ούλα.

Δεν είναι πάντα εύκολο να
εντοπίσετε την ουλίτιδα. Όμως
μια καλή αρχή είναι να ελέγχετε
τα δόντια και τα ούλα του
σκύλου σας εβδομαδιαίως.

Υγιή δόντια και ούλα
Norman Johnston BVM&S, MRCVS
Πρώην Πρόεδρος του European Veterinary
Dental College

Αιμορραγία ούλων

Η αιμορραγία ή η φλεγμονή των ούλων (κόκκινα
ή πρησμένα ούλα) αποτελεί βασική ένδειξη της
ουλίτιδας.

Ο σκύλος σας ίσως δεν είναι πρόθυμος να του
αγγίζουν το κεφάλι ή το πρόσωπο. Αυτό ίσως
αποτελεί ένδειξη ότι πονάνε τα δόντια ή τα ούλα
του. Η μειωμένη ενεργητικότητα, κοινωνικότητα
ή διάθεση ενός σκύλου για παιχνίδι είναι
συχνά αποτέλεσμα της ουλίτιδας. Οι αλλαγές
στη γενικότερη συμπεριφορά μπορεί να είναι
ανεπαίσθητες και να μεγαλώνουν σταδιακά και
μακροχρόνια, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω
σύγχυση. Συχνά παρατηρούμε ότι αμέσως μετά
την οδοντική θεραπεία τα κατοικίδια αλλάζουν
συμπεριφορά.

Πρώτα στάδια ουλίτιδας

Προχωρημένη ουλίτιδα
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Η πλάκα καταστρέφει τον ιστό των ούλων και στη
συνέχεια και τους άλλους ιστούς που στηρίζουν
τα δόντια (όπως οι σύνδεσμοι και το οστό της
γνάθου). Αν δεν ακολουθηθεί κάποια αγωγή, το
δόντι χαλαρώνει και τελικά πέφτει.

Η δυσάρεστη αναπνοή δεν είναι φυσιολογική για
τους σκύλους και σχεδόν πάντα αποτελεί ένδειξη
για την ύπαρξη ουλίτιδας.

Οδηγός για το βούρτσισμα των δοντιών
του σκύλου σας
Το τακτικό βούρτσισμα είναι ένας καλός τρόπος για να διατηρήσετε
τα ούλα και τα δόντια του σκύλου σας πιο υγιή και να καταπολεμήσετε
την ουλίτιδα. Εάν τον μυήσετε σταδιακά στο βούρτσισμα των δοντιών,
θα μάθει να το διασκεδάζει.

-Μεσαίου μεγέθους και μεγαλόσωμοι σκύλοι:
Oδοντόβουρτσα ενηλίκων (ανθρώπων)
-Μικρόσωμοι σκύλοι: Oδοντόβουρτσα σε παιδικό μέγεθος
-Σκύλοι μινιατούρες ή toy: Mικρή ειδική οδοντόβουρτσα
για κατοικίδια
• Οδοντόκρεμα για κατοικίδια (μη χρησιμοποιείτε    
οδοντόκρεμα για ανθρώπους)
• Έναν ήσυχο χώρο χωρίς περισπασμούς.
• Λίγο χρόνο και υπομονή.

Βήμα 2

Βήμα 3

Μερικές σημαντικές συμβουλές πριν ξεκινήσετε:
•Φροντίστε η διάρκεια του βουρτσίσματος να είναι
σύντομη. Από λίγα δευτερόλεπτα έως ένα δυο λεπτά
το μέγιστο.

Μυήστε τον στην οδοντόβουρτσα – ξεκινήστε
με τους κυνόδοντες
• Βρέξτε την οδοντόβουρτσα με νερό, βάλτε λίγη
οδοντόκρεμα και πιέστε την μέσα στις τρίχες.
• Κρατήστε τη μουσούδα του για να μείνει το στόμα
ελαφρώς κλειστό. Έτσι δεν θα μασάει, όταν
εισάγετε την οδοντόβουρτσα.
• Σηκώστε το άνω χείλος στη μία πλευρά του
στόματος (με την άκρη ενός δαχτύλου ή τον
αντίχειρα του χεριού που κρατάει τη μουσούδα).

•Διαλέξτε μια ώρα που βολεύει με το καθημερινό σας
πρόγραμμα και ορίστε την ως ώρα βουρτσίσματος. Δεν
έχει σημασία ποια ώρα της ημέρας θα το κάνετε.
•Επαναλαμβάνετε καθημερινά κάθε βήμα για μερικές
μέρες μέχρι ο σκύλος σας να νιώσει άνετα. Μετά
μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

•Επαινείτε τον συχνά και ανταμείβετέ τον για την καλή
συμπεριφορά.

• Απλώστε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας στο
δάχτυλό σας.
• Αφήστε το σκύλο σας να γλείψει την
οδοντόκρεμα. Θα πρέπει να του αρέσει η γεύση
και να θέλει να τη φάει.

• Βάλτε λίγη οδοντόκρεμα στο δάχτυλό σας.
• Με το άλλο χέρι κρατήστε απαλά τη μουσούδα
του, ώστε το στόμα του να μένει σχεδόν κλειστό.
• Βάλτε το δάχτυλό σας μέσα από το άνω χείλος
προς την πλευρά του μάγουλου.
• Τρίψτε τα ούλα με το δάχτυλό σας.
• Μην τον αφήσετε να ανοίξει το στόμα του, γιατί
μπορεί να μασήσει το δάχτυλό σας.
• Γλιστρήστε το δάχτυλό σας πιο πίσω, εσωτερικά
στα μάγουλα (Μην το κάνετε, αν υπάρχει
κίνδυνος να σας δαγκώσει). Αν ο σκύλος σας
δεν κάθεται ακίνητος όταν κρατάτε τη μουσούδα
του, πρέπει να ζητήσετε συμβουλές για τη
συμπεριφορά του.

• Μια οδοντόβουρτσα με μέτριες τρίχες και σωστό μέγεθος:

•Κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Εξασκηθείτε στον
ρυθμό που ταιριάζει στο σκύλο σας. Μπορείτε πάντα να
επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.

Μυήστε τον στην οδοντόκρεμα για κατοικίδια

Κάντε τον να συνηθίσει να έχει κάτι στο στόμα
του

Τι θα χρειαστείτε:

•Μπορείτε να ξεκινάτε με το προγούμενο/α βήμα/τα
και μετά να προχωράτε στο καινούργιο, κάθε φορά που
εισάγετε ένα καινούργιο βήμα.

Βήμα 1

Προσέχετε όταν βάζετε τα
δάχτυλά σας μέσα στο στόμα του
σκύλου σας. Δεν το συνιστούμε,
αν ο σκύλος σας είναι πιθανόν να
δαγκώσει ή να γίνει επιθετικός.

• Βουρτσίστε απαλά τους κυνόδοντες – είναι τα
πιο μακριά δόντια.
• Πιάστε τη μουσούδα με τρόπο ώστε να σηκώσετε
το χείλος της άλλης πλευράς και βουρτσίστε
τους κυνόδοντες και αυτής της πλευράς.
Συμβουλή: Μην ξεκινήσετε από τους κοπτήρες
στο μπροστινό μέρος του στόματος, καθώς
αποτελούν την πιο ευαίσθητη περιοχή.

Βήμα 4
Βουρτσίστε τα πίσω δόντια
• Αφού βουρτσίσετε τους κυνόδοντες, συνεχίστε
με τα δόντια που βρίσκονται πιο πίσω στο στόμα.
• Για να φτάσετε στους γομφίους θα πρέπει να
γλιστρήσετε την οδοντόβουρτσα πιο μέσα από
τη γωνία των χειλιών, εσωτερικά στα μάγουλα.
Συμβουλή: Αν δυσκολεύεστε να φτάσετε στo
μάγουλο, δοκιμάστε με μικρότερη βούρτσα.
• Βουρτσίστε πρώτα τα πάνω δόντια και μετά
αφήστε το στόμα να ανοίξει ελαφρώς, ώστε
να μπορέσετε να βουρτσίσετε κατά μήκος της
γραμμής των ούλων των κάτω δοντιών.
• Θυμηθείτε: Αυξήστε τη διάρκεια του
βουρτσίσματος σταδιακά και σταματήστε αν ο
σκύλος σας αντιδράει.

Βήμα 5
Βουρτσίστε όλα τα δόντια
• Βουρτσίστε τους κυνόδοντες και τα πίσω δόντια
και στις δύο πλευρές (όπως πριν).
• Τώρα σηκώστε το άνω χείλος στο μπροστινό
μέρος του στόματος (συνεχίστε να κρατάτε το
στόμα κλειστό) και βουρτσίστε τους κοπτήρες.
• Τώρα βουρτσίστε την εξωτερική πλευρά όλων
των δοντιών. Ίσως χρειαστεί να βουρτσίσετε λίγο
παραπάνω για έναν πιο βαθύ καθαρισμό.
• Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να
βουρτσίζετε τουλάχιστον μία φορά τη μέρα.

5 βασικές συμβουλές για να διατηρήσετε τα
δόντια και τα ούλα του σκύλου σας υγιή

1


Εφαρμόστε
μια καθημερινή ρουτίνα οδοντικής
φροντίδας. Ιδανικά ξεκινήστε όταν είναι κουτάβι. Το
βούρτσισμα των δοντιών είναι η πλέον αποτελεσματική
μέθοδος, αλλά ωστόσο ίσως θέλετε να συνδυάσετε
διάφορες μεθόδους.

2

Ξεκινήστε την καθημερινή οδοντική φροντίδα ακόμα και
αν ο σκύλος σας είναι ενήλικος. Ποτέ δεν είναι αργά για
ένα σωστό ξεκίνημα.

3

Βεβαιωθείτε ότι ένας επαγγελματίας κτηνίατρος
εξετάζει τη στοματική υγιεινή του σκύλου σας
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

4

Προσφέρετέ του σνακ και παιχνίδια ασφαλή για σκύλους.
Μην αφήνετε το σκύλο σας να μασάει σκληρά ή τραχιά
αντικείμενα (όπως κόκαλα, σκληρά παιχνίδια από νάιλον
ή μπαλάκια του τένις), καθώς συχνά προκαλούν ζημιά
στα δόντια και τα ούλα. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή
βαριά παιχνίδια όταν παίζετε, π.χ. φρίσμπι.

5

Χρησιμοποιήστε Pedigree® DentaStix®. Έχουν μοναδική
γεύση και μπορούν να μειώσουν τον σχηματισμό της
πέτρας. Έτσι διατηρούν τα δόντια και τα ούλα υγιή.

Ένα Pedigree® DentaStix® την ημέρα,
την πλάκα και την πέτρα κάνει πέρα
•

•

Ο σκύλος σας δεν χρησιμοποιεί τα δόντια
του απλώς για να φάει. Τα χρησιμοποιεί
όπως χρησιμοποιούμε εμείς τα χέρια μας
για να κρατήσει, να κουβαλήσει και να
παίξει. Είναι σημαντικό να φροντίζετε τα
δόντια του.
Το Pedigree® DentaStix® είναι μια
μοναδική γευστική λιχουδιά για το
σκύλο σας που βοηθάει στη διατήρηση
της υγείας των ούλων και των δοντιών
καθημερινά.

•

•

•

Το Pedigree® DentaStix® έχει
ένα μοναδικό σχήμα ‘Χ’ και όταν
χρησιμοποιείται καθημερινά, η ειδική
σύνθεσή του είναι κλινικά αποδεδειγμένο
ότι βοηθάει στη μείωση της πέτρας έως
80%.
Το Pedigree® DentaStix® διατίθεται για
μικρόσωμους, μεσαίου μεγέθους και
μεγαλόσωμους σκύλους
Η τήρηση μιας καθημερινής στοματικής
φροντίδας είναι σημαντική για την υγεία
και την ευεξία του σκύλου σας.

MONO 82kcal*
ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ
Δείτε πώς το Pedigree® DentaStix® καταπολεμάει
το σχηματισμό πέτρας στο www.pedigree.gr

*Οι 82 θερμίδες αφορούν το Pedigree® DentaStix® για μεσαίου μεγέθους σκύλους
*Στικ μεσαίου μεγέθους. Σε έρευνα του Μαρτίου του 2011, από τους 3.214 κτηνιάτρους του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας που απάντησαν το 74% συστήνει το Pedigree® DentaStix® ως
ωφέλιμο για τη στοματική φροντίδα των σκύλων

