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Regelmæssig dyrlægekontrol af 
din hund eller kats mund er vigtig!

Din hund eller kats tandproblemer kan kontrolleres ved daglig 
pleje af mundhulen samt ved regelmæssig kontrol af tænderne 
hos dyrlægen.

Daglig tandpleje i hjemmet – 3 trin
Trin 1: Tandbørstning
Anvend tandbørste og tandpasta 
specielt beregnet til hunde eller 
katte, idet der herved er taget højde 
for dyrenes mundhuleanatomi og 
smagsoplevelse. Dette øger villigheden 
til at få børstet tænder dagligt.

Trin 2: Vet Aquadent
Vet Aquadent er en velsmagende 
væske, der skal tilføres din hund eller 
kats drikkevand. Til 250 ml vand tilføres 
1 teskefuld (5 ml) Vet Aquadent. Det 
anbefales at tilvænne dyret langsomt til 
smagen af Vet Aquadent. Drikkevandet 
bør skiftes én gang dagligt. Når din 
hund eller kat drikker flere gange om 
dagen, vil munden automatisk blive 
renset og forfrisket.

Trin 3: Tyggeben
Tyggeben er et godt supplement til 
tandhygiejne. De kan benyttes som en 
snack de dage du ikke har mulighed for 
at børste din hunds tænder. Tyggeben 
foretager en mekanisk rensning.
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VET AQUADENT® 

•   Hjælper med at bekæmpe  
tandplak og tandsten

•  Giver en forfriskende ånde

•   Udgør en del af normal 
tandpleje hos kæledyr

•  Let at anvende



Det er ikke normalt at have  
dårlig ånde

Dårlig ånde skyldes belægninger på tænderne i form af plak 
og tandsten. Alle hunde får i større eller mindre grad plak på 
tænderne langs tandkødsranden. 

Belægninger på tænderne  
– hvorfor? 

I den moderne fodring af hund og kat, er der ofte ikke 
tilstrækkeligt med fibre og struktur, hvilket er medvirkende til 
dannelsen af plak. Tandplak, som er bløde belægninger på 
tænderne, består af foderrester og bakterier. Foderrester på 
tænderne udgør et vækstmiljø for de bakterier, der er naturligt 
tilstede i mundhulen. Hvis plak ikke fjernes regelmæssigt, 
dannes der tandsten, fordi kalksalte fra spyttet bliver aflejret i 
belægningerne. Tandsten er hårde og ru belægninger.

Vet aquadent

Vet Aquadent:
•	 	En	velsmagende	væske,	der	tilføres	hundens	eller	kattens	

drikkevand
•	 	Hjælper	til	at	bekæmpe	tandplak,	tandsten	og	dårlig	

ånde 
•	 	Hver	gang	dyret	drikker,	bliver	munden	automatisk	

renset og forfrisket 
•	 	Indeholder	to	aktive	substanser:
 •   Xylitol, der hjælper med at forebygge tandplak og tandsten
 •   Klorhexidin, der nedsætter bakterievæksten og dermed 

forekomsten af tandplak
•	 	Giver	ingen	gener

En beviselig effekt

”Effectiveness of the association xylitol and chlorhexidine 
against the accumulation of tartar and the dental plaque”
D. Clark, diplomate AVDC, accepteret til publikation i “Journal 
of Veterinary Dentistry”.

To grupper med 15 katte blev behandlet i 2 måneder: Den 
ene gruppe fik kun drikkevand og den anden gruppe fik 
drikkevand med Vet Aquadent.

Hvad er parodontose?

Mange hunde og katte lider af problemer i mundhulen. Det 
er sjældent at hunde og katte lider af caries, eller huller i 
tænderne. Ofte er årsagen tandsten, tandkødsbetændelse 
eller parodontose, som i værste fald kan føre til løse tænder. 

VET AQUADENT® 
MODVIRKER PLAK, TANDSTEN OG DÅRLIG ÅNDE HOS DIN HUND OG KAT
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4.
I slutstadiet er tandkødet, tanden og 
det parodontale knoglevæv anfægtet.  
Bakterier kan passere til blodbanen 
og forårsage beskadigelse af vigtige 
organer, såsom hjerte, lever, lunger 
eller nyrer.

3.

Tandkødet bliver senere mørkerødt 
og trækker sig tilbage.  
Tandhalsen bliver synlig og er ofte 
belagt med tandsten.  
Smerte kan forårsage nedsat appetit 
og kan ændre dyrets adfærd.  
Dyret får en ildelugtende ånde.

2.

Tandkødsbetændelsen breder sig 
hurtigt til at omfatte al tandkødet.  
Munden begynder at lugte grimt og 
dyret får smerter.

1.

Tandkødsbetændelse.
Tandkødet hæver op og bliver rødt.


