
Hvornår har du sidst kigget din hund el-
ler kat i munden og kontrolleret om der 
er nogle knækkede tænder?

Forbavsende mange kæledyr går 
rundt med knækkede tænder som ikke 
er blevet opdaget. Årsagen kan være 
at dyrene skjuler deres symptomer på 
tandpine. Men de knækkede tænder 
gør ondt.

Umiddelbart efter at en tand er 
knækket gør tandnerven meget ondt. 
Tandnerver er noget af det væv i krop-
pen, der kan gøre mest ondt. Tandpine 
kan gøre ligeså ondt som at føde eller 
brække lårbenet. Hvordan dyrene for-
mår at skjule deres symptomer vides 
ikke med sikkerhed. Men når vi behand-
ler og kurerer dyr med tandpine, kan 
ejerne fortælle om tydelige forandringer. 
Dyrene bliver mærkbart gladere.

AV MIN TAND !
Mange hunde og katte knækker deres tænder

De fleste knækkede tænder opdages 
ikke når skaden sker, men ved et tilfælde 
senere eller ved besøg hos dyrlægen. 
Kun ca. hver tiende knækkede tand 
opdages af ejeren i forbindelse med at 
skaden sker. 

Fortænderne knækker oftest hos 
hunde, der apporterer eller leger med 
sten, som de bærer rundt i munden. 
Hjørnetænderne knækker ofte under 
leg med andre eller i slagsmål. De store 
kindtænder knækker ofte ved at der tyg-
ges i for hårde ting.

Når tanden knækker, kan de bakte-
rier, der normalt findes i mundhulen frit 
angribe tandnerven, som bliver betændt 
og til sidst dør. Herefter kravler bakte-
rierne ned gennem tandroden og giver 
anledning til en tandbyld ved spidsen 
af roden. Både den betændte tand-
nerve og tandbylden giver tandpine. 
Tandbylden er både smertefuld og der 
er samtidig risiko for at bakterierne i 
betændelsen spreder sig til andre steder 
i kroppen. Betændelsen kan sætte sig 
i lever, nyrer eller på hjerteklapperne, 
eller bakterierne angriber steder i krop-
pen, der i forvejen er svage, f.eks. i et 
led med gigt.

Knækkede tænder kræver behand-
ling, men det er ikke altid nødvendigt 
at trække tanden ud. Der findes alter-
nativer. Hvis skaden er sket indenfor to 
døgn, kan man ofte redde tandnervens 
liv og lave en såkaldt overkapning, hvor 
der lægges en fyldning oven på nerven. 
Hvis skaden er mere alvorlig eller hvis 
tandnerven allerede er død, kan man 
ofte lave en rodbehandling og derved 
bevare tanden. Det er især godt at 
kunne bevare de store vigtige tænder; 
hjørnetænderne og de store kindtænder 
– rovtænderne.

Så husk: Det er en god idé at efterse 
dyrenes tænder dagligt. Selvfølgelig for 
at øge chancerne for at en knækket tand 
kan bevares, men vigtigst af alt; fordi vi 
vil undgå at vores kæledyr har tandpine.
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