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Pas godt på din hunds tænder 

Gode råd til god mundhygiejne 

• Lær din hund at få børstet tænder – helst dagligt.

• Kig på din hunds mundhule og tænder.

• Vær opmærksom på, om der er belægninger på tænderne.

• Hvis tandkødet er rødt og hævet, hvis hunden lugter dårlig 
fra mundhulen, eller hvis der er tydelige belægninger på 
mange af tænderne, så er der som regel noget galt, og hun-
den bør tjekkes hos dyrlægen.

• Kontakt dyrlægen, hvis du har mistanke om, at hunden har 
ondt, når den tygger, hvis du ser knækkede tænder, eller hvis 
der er sår/ætsninger på kindslimhinden.



Tandsten er roden til alt ondt
- og det er derfor vigtig, at du lærer at passe og pleje din hunds 
mundhule!

Rigtig mange af vores hunde går rundt med dårlige tænder eller sygdomme i mund-
hulen alene af den årsag, at det er svært at se, hvad der foregår inde i dette lukkede 
hulrum. Vi vil derfor hjælpe dig med at starte gode vaner, der giver din hund en god 
mundhulehygiejne og herigennem kan forebygge nogle af mundhulens sygdomme.

Lær hvalpen gode vaner fra 
starten
Fra helt lille hvalp skal hunden lære at 
blive kigget i mundhulen. Dette øver 
du i små hurtige sekvenser med ros og 
belønning for godt samarbejde.

Efterhånden som hvalpen er fortrolig 
med, at vi kigger i mundhulen, så kan 
vi introducere en tandbørste - enten i 
form af en meget blød lille tandbørste 
eller en fingertandbørste lavet af mi- 
krofiber materiale lige til at trække 
ned over vores pegefinger. 

Der findes mange forskellige tand-
plejeprodukter, men det vigtigste er i 
første omgang at få etableret et godt 
samarbejde og få det gjort regelmæs-
sig og systematisk. Hunden lærer det 
nemmest fra ”barnsben”, men også 
ældre hunde kan lære at få børstet 
tænder.

Faren ved dårlig  
mundhygiejne 
Hvis din hund ikke får børstet tænder, 
kan den få dårlig mundhygiejne og 
i værste fald tandsten og tandkøds-
betændelse. 

Uden behandling kan det udvikle 
sig til en regulær parodontose med 
tab af det benede fæste, som tanden 
skal side fast i, hvilket resulterer i løse 
tænder, der ikke kan reddes.  
Hvis vi gerne vil bevare hundens 
tænder længst muligt, er det vigtigt 
med forebyggende tandarbejde. 

Det forebyggende arbejde består 
både af tandpleje hjemme, men 
også af regelmæssig tandcheck hos 
dyrlægen. 

Hver gang vi laver et sundhedscheck 
på hunden, kigger vi i munden og vur-
derer mængden af tandsten, graden 
af rødme og irritation, hundens ånde, 
om der er irritation/ætsninger på 
kindslimhinderne osv. På baggrund af 
dette laver vi en vurdering af, om hun-
den bør have renset tænder i narkose. 

Tandrensning hos din  
dyrlæge
Under narkose renser vi tænderne 
med vores ultralydsudstyr og polere 
efter med pimpsten, så tandfladerne 
igen bliver rene og glatte. 

Tandeftersynet er dog mere end bare 
en rensning. En vigtig opgave er også 
at skønne, om der kan være noget galt 
med tanden under tandkødsranden. 

Her bruger vi håndinstrumenter, der 
måler tandkødslommer samt renser 
op for tandsten under tandkødsran-
den – et nyt og vigtigt hjælpemiddel 
til at vurdere, om hele tanden er sund 
og rask er tandrøntgenbilleder. 

Hvornår skal min hund have 
en tandrensning?
Det er arvelig betinget, hvor dispo-
neret din hund er for parodontose, 
og derfor er det også individuelt, 
hvornår man får brug for sin første 
tandrens, og hvor tit man behøver at 
få tænderne tjekket og renset. 

Men sørg for at børste din hunds 
tænder ofte, og tjek dem gerne dag-
ligt for uregelmæssigheder.


