Baloo en ”gammel” hund
på snart fem år
Baloo har altid været lidt af et skvat, trods
hans unge alder har der været problemer
med benene, pelsen var kedelig, og han spiste
heller ikke så meget. Desuden havde han
dårlige tænder, og lugtede ud af munden.

Med ejerens egne ord lignede Baloo
en gammel hund. Baloos hundeklipper
har også flere gange sagt, at hun syntes, Baloo var for tynd og
pelsen ikke særlig pæn, derfor syntes hun, at man burde klage til
opdrætteren fordi Baloo var et dårligt eksemplar.
Men alt det er ændret efter Baloo fik
konstateret mundhulebetændelse og
kom i behandling.

prioriteret hjemme hos Helle, men den
kedelige oplevelse med Baloo ændrede
denne situation.

FOKUS PÅ MUNDHYGIEJNE
Helle Bendorff der er ejer af Baloo en
dejlig snart 5 årig Bearded Collie og
medlem af bestyrelsen for Bearded
Collie klubben, Danmark mener at der
er for lidt opmærksomhed på vores kæledyrs tænder, og at dyrlæger bør være
mere opmærksomme på tænderne, når
kæledyrene kommer til det til det årlige
eftersyn.

BALOO FÅR DÅRLIGT BEN
Det hele startede med, at Baloo måtte
til dyrlæge, fordi den haltede på det ene
ben, samtidig bad Helle dyrlægen om at
lave et tjek på hunden, her konstaterer
dyrlægen at tænderne var i en dårlig
fatning og Baloo måtte af med 7 tænder
og på en 14 dages pencilen kur. Baloo
fik det bedre med benet, men den lugtede stadig ud af munden.

- ”Der skal sættes fokus på, at dyr skal
have børstet tænder, og de skal opdrages til, at man får lov til at kigge dem i
munden, så man kan se om tandkødet
er pænt og friskt. Desuden bør alle dyrlæger sælge tandbørster, for med dårlig
mundhygiejne følger ofte dårlige tænder
og tandkød, og det lider dyret under”
udtaler Helle.

BALOO BLIVER SYG IGEN
Under en ferietur hvor Baloo blev passet,
blev den igen syg . Helle blev ringet op
en af de sidste dage i ferien, og fik at
vide at Baloo havde det rigtigt skidt, den
havde svært ved at gå, den savlede og
gned hagen mod gulvet.

Tandbørstning og fokus på hundens
mundhygiejne har ikke altid været

Da Helle kommer hjem konstaterer hun,
at Baloo har det skidt, derfor besluttede
hun, at den skulle til dyrlægen med det
samme. Dette sker desværre en torsdag,

og dyrlægen kunne ikke afse tid før om
mandagen. Med de smerter Baloo havde
kunne Helle ikke få sig til at vente så
længe, derfor søgte hun på nettet for at
se, om der var andre der kunne hjælpe,
og om hun kunne finde ud af hvorfor
Baloo savlede og gned hagen mod
gulvet.
Det var i denne forbindelse hun fik øje
på en artikel om betændelse i mundhulen hos hunde, og kunne straks se,
at de symptomer der var omtalt, var de
samme symptomer som Baloo havde,
samtidig finder hun en henvisning til
den første dyretandlæge i Danmark, og
henvender sig til klinikken.
BALOOS FØRSTE BESØG HOS
TANDDYREKLINIKKEN
Jens Ruhnau fandt en tid til Baloo allerede om fredagen, selv om det blev
udenfor normal åbningstid. Det stod helt
klart, at Baloo havde smerter og ikke ville
lade sig undersøge i munden. Der var
ikke andet at gøre, end at bedøve ham
og se hvor galt det var fat.

Trods det at der var lavet et fint stykke
arbejde hos Baloos dyrlæge, stod det
klart, at den var gal med flere tænder, så
Baloo måtte af med endnu seks tænder,
og Helles antagelse om at Baloo måske
havde mundhulebetændelse holdt stik.
Baloo kommer på penncelin i en måned,
så man er sikker på at få skik på bakterierne, samtidig prøver man med nyt
allergivenligt foder, tilskud med aloe vera
og ikke mindst med daglig børstning af
tænder.
Baloo skal lære at få børstet tænder
”jeg må indrømme, jeg havde min tvivl
om hvorvidt, jeg kunne gennemføre daglig tandbørstning på Baloo, der aldrig har
givet os lov til at kigge ham i munden. ”
beretter Helle.
Helle har den holdning, at når man skal
opdrage dyr, er der kun én måde at gøre
dette på og det er med ros og godbidder. Så dette blev prøvet, dog med den
forskel at frikadelle-godbidderne på Jens
anbefaling, nu var skiftet ud med godbidder til hunde. Dette er meget vigtigt,
hvis Baloo skal beholde resten af sine
tænder.
Helle begyndte i det små med at vise
tandbørsten til Baloo og når den kom
over og så på børsten fik den ros og godbidder, og så var der faktisk ikke så langt
til at give Baloo tandbørsten i munden,
stadig under stor ros og godbidder.
Under samtalen med Helle får jeg flere
gange lov til at se Baloo i munden, Helle
er med rette stolt af, at Baloo er blevet
helt fortrolig med at vise sine tænder,
det fine lyserøde tandkød de hvide tænder, og ikke mindst at Baloo, ikke lugter
ud af munden.
”Men vi har også været standhaftige, der
er ingen godbidder, andet end dem der
er beregnet til hunde, og det har næsten
været svære at lære familien, at Baloo
kun må spise hunde-godbidder, end
at lære Baloo det, han er nemlig godt
tilfreds med de nye godbidder.

BALOO EN ”NY HUND”
I dag er Baloo igen en glad hund der
løber efter bolde og hopper på trampolin
og den har aldrig tidligere spist op af
sit tørfoder, nu bliver skålen slikket, og
Baloo er derfor heller ikke for tynd mere,
men har lige den figur der kræves af en
flot hanhund. Pelsen er blevet flot og
Baloo har ikke ondt i benene længere.
Og alle problemer med tandbørstning
og kigge i munden er væk som dug for
solen. ”Jeg har lært at være opmærksom
på Baloos tænder, og resten af dens
liv står den på daglig tandbørstning”
”Jeg ved jo ikke, om det er
tandbehandlingen, den daglig
tandbørstning, det nye allergivenlige foder eller aloe
veraen, som har virket for
Baloo, og det er jo også
lige meget, jeg ved kun,
at jeg har fået en hund,
der opfører sig, som den
alder den har og ikke som
en gammel hund, og det
er ikke kun mig, der har
bemærket det.
Når jeg går tur med Baloo, er
der nogen der tror, jeg har
fået ny hund, og min hundeklipper siger, at han er
helt forandret, meget mere
livsglad, og med en flot
pels, det er en helt anden
hund” fortsætter Helle.
Baloo tager lige en runde
i haven, der er nogle
fugle der skal jages
væk og for lige at
bevise at tænderne ikke fejler
noget samler
han straks den
bold op der
kastes, og hvis
jeg er i tvivl om
hvorvidt Baloo kan
bide trods de manglende tænder, tager

han lige og bider næsen af sit legedyr.
Jeg tror han prøver at vise mig, at han
har det fint, så hvis jeg vil være så venlig
at stoppe med mine spørgsmål, for nu
vil han altså gerne af sted på den lovede
tur i skoven!

