
Choroby przyzêbia u psów i kotów.

Terminem przyzêbie okreœlamy wszystkie tkanki otaczaj¹ce z¹b. Do tych tkanek nale¿¹: dzi¹s³o, 
ozêbna, cement korzeniowy i koœæ wyrostka zêbodo³owego.

Schorzenia przyzêbia spowodowane s¹ g³ównie zmianami zapalnymi dzi¹se³ i wi¹¿¹ce siê z 
odk³adaniem p³ytki nazêbnej.

Gingivitis – to stany zapalne tkanek dzi¹s³a powy¿ej szczytu wyrostka zêbodo³owego. W ciê¿kich 
stanach objawia siê to zaczerwienieniem i obrzêkiem.

Periodontitis – to stan zapalny g³êbszych struktur gdy zwykle tworzy siê kieszonka dzi¹s³owa 
zawieraj¹ca patogenne bakterie podtrzymuj¹ce stan zapalny. W ciê¿kich stanach tego schorzenia 
dochodzi do utraty zêbów i bardzo groŸnych chorób uk³adowych.

Najczêstsz¹ przyczyn¹ schorzeñ przyzêbia jest narastaj¹ca p³ytka nazêbna. Gingivitis mo¿e 
utrzymywaæ siê latami, powoduj¹c liczne komplikacje zdrowotne. Jest procesem mo¿liwym do 
wyleczenia. Przy zachowanej higienie jamy ustnej u psa i kota oraz mechanicznym usuwaniu p³ytki 
nazêbnej (szczotkowanie zêbów, stosowanie pasty do zêbów i p³ukanek) oraz kamienia 
nazêbnego (w lecznicach weterynaryjnych), ten stan nie wystêpuje lub ulega wyleczeniu.

Proces periodontitis jest natomiast procesem tylko czêœciowo zaleczanym.

Jakie negatywne skutki ogólnoustrojowe powoduj¹ choroby przyzêbia?

Istniej¹cy gingivitis, a szczególnie peridontitis ,jest przyczyn¹ bardzo ciê¿kich chorób:

schorzeñ serca i uk³adu kr¹¿enia jak zapalenie miêœnia sercowego, zapalenie wsierdzia 
spowodowane bakteriami, szczególnie Streptococcus sp.
problemów rozrodczych i zwiêkszonej umieralnoœæ koci¹t i szczeni¹t.
ropnie mózgowia.
infekcji uk³adu oddechowego
pog³êbiania siê istniej¹cych objawów cukrzycy.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e jednym z objawów stanów zapalnych dzi¹se³ jest Foetor ex ore - 
odpychaj¹cy, gnilny zapach z jamy ustnej oraz z czasem utrata zêbów.

B¹dŸmy realistami – pomimo ogromnej szkodliwoœci chorób przyzêbia dla zwierz¹t, nasze 
dzia³ania prewencyjne s¹ znikome. Pamiêtajmy, nie jest wstydem mycie zêbów u psów i kotów. 
Dziêki tym kilku minutom dziennie, zapewniamy im d³u¿sze ¿ycie w pe³ni zdrowia a nam radoœæ z 
obcowania z nimi przez dodatkowe miesi¹ce i lata.

Od stuleci do usuwania resztek jedzenia i p³ytki nazêbnej stosuje siê szczoteczki do zêbów i 
odpowiednie pasty. Proces mycia u zwierz¹t musi byæ szybki, skuteczny i nie zniechêcaj¹cy psa 
czy kota do jego powtarzania.

W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo najbardziej nowoczesne œrodki do higieny jamy ustnej:

3-g³ówkowe szczoteczki z w³óknem DuPont Tynex
specjalne niskopieni¹ce i nie wymagaj¹ce wyp³ukiwania pasty do zêbów
pasty hamuj¹ce proces gingivitis
p³yny zmniejszaj¹ce stany zapalne i namna¿anie drobnoustrojów

Wszystkie preparaty i szczoteczki do zêbów firmy Benedent s¹ produkowane w USA.
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