Eneste specialklinik
i Danmark

Behandling af tænder og
mundhule på alle mindre kæledyr
- hunde, katte og mindre husdyr Kvalitet er et nøgleord for Lene og Jens
Ruhnau - til venstre ses Jens Ruhnau
sammen med en patient og ejerne i
konsultationsværelset. Som vi kender
det fra dyrlægen kommer patienter
først til en grundig konsultation før en
behandling indledes.
Lene Ruhnau, nederst tv, sammen
med Gitte Lebeck, veterinærsygeplejerske. Lene Ruhnau sørger
for den daglige administration,
arrangerer kurser, foredrag mv

I maj 2007 fik Danmark den første specialklinik for tand- og mundhulebehandling
på mindre kæledyr, et specialområde der i
mange år har været overset.
Klinikken drives i det daglige af Lene og
Jens Ruhnau.
Jens Ruhnau er uddannet specialdyrlæge
og europæisk specialist i tandbehandling,
Lene Ruhnau står for administrationen.
Endvidere er der veterinærsygeplejerske
Gitte Lebeck og p.t. 2 dyrlægestuderende,
Vibeke Thomsen og Mari-Ann Da Silva.
Lene Ruhnau fortæller: ”I Europa er der
kun 26 specialister med samme uddannelse som Jens har og i USA er der over
100 specialister. Jens har efter uddannelsen som dyrlæge studeret i yderligere 7
år, og selve studiet foregår sideløbende
med det almindelige arbejde. Efter at
have bestået den europæiske specialist
eksamen må man kalde sig diplomat of
European Veterinary Dental College. For
at kunne beholde betegnelsen diplomat,
skal man løbende holde sig orienteret og
udarbejde rapporter, artikler og lignende,
som giver point efter et fastlagt system.”
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Efter specialuddannelsen arbejdede Jens
Ruhnau i flere år som mobil tanddyrlæge,
som den eneste i Skandinavien, og har
i de senere år stået for hovedparten af
efteruddannelsen af dyrlæger og veterinærsygeplejersker i Danmark. I samarbejde med E-Vet har han i det forløbne
år afholdt ikke mindre end 12 kurser for
dyrlæger og veterinærsygeplejersker - og
foruden kurserne har de på klinikken
også afholdt foredrag for katteejere.
For Jens Ruhnau er der et helt klart
behov for en Tanddyreklinik: ”Der er ikke
mange dyrlæger som har det fornødne
udstyr til f.eks. at tage et tandrøntgen. Ved
de almindelige røntgenbilleder kan man
ikke klart skelne de enkelte tænder fra
hinanden, man får et røntgenbillede hvor
begge kæber samt tænder ligger oveni
hinanden – og det vil derfor ikke være

muligt at sige nøjagtigt hvad der er galt
og hvilken behandling der er påkrævet. Et
tandrøntgen kræver et specielt røntgenudstyr og adskiller sig fra almindelige
røntgenbilleder ved, at jeg helt speciﬁkt
og detaljeret kan se hver eneste tand. Af
et tandrøntgen kan jeg også se, om der
f.eks. er begyndende betændelse eller
andre tilstande hvor knoglen under tænderne er begyndt at trække sig tilbage.”

Katte og tandproblemer
Mange katte har problemer i munden
enten med tænderne eller tandkødet.
Ikke mindre end 3 ud af 4 katte skønnes
at have en behandlingskrævende tilstand i
munden. Mange af disse katte har ofte en
meget smertefuld lidelse der kaldes for
”resorptive læsioner” – en tilstand hvor
kattens egne celler nedbryder tænderne.
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sygdomme der er - og hvilken behandlingsform der er den mest hensigtsmæssige. Nogle undersøgelser er vi nødt til
at foretage mens dyret er i narkose, da
det ellers kan være meget vanskeligt at
få lov til at lave en grundig undersøgelse.
Vi påbegynder dog aldrig en behandling
uden forudgående aftale med ejerne”.
Operationsstuen er ny og moderne
og minder i opbygningen meget om
en tandlægepraksis – der er dog nogle
yderligere faciliteter, som f.eks. operationsbordet, hvor der er indlagt varme så
patienterne holdes varme. Alle dyr som
har været i narkose ligger til opvågning
på operationsstuen og på den måde kan
de nøje holde øje med hvordan dyret
har det.
”Det er sket, at vi har været nødt til at
rydde hele munden for tænder” fortæller
Jens Ruhnau og fortsætter: ”Hvad enten
det sker hos en hund eller en kat, så er
det efterfølgende dog ikke nødvendigt
med specialfoder. I tiden lige efter en
operation er man selvfølgelig nødt til at
tage hensyn - men når gummerne er
helet fuldstændig op, så bruger hunden
eller katten gummerne til at ”knase”
tørfoderet med.”

Små signaler
Som mange katteejere kan nikke genkendende til, så udviser langt de fleste katte
ikke tydelige tegn på smerte, tværtimod
– de kan gå i mange år med smertefulde
lidelser uden at man som katteejer ved at
der er noget galt. Det er de små signaler
man skal være opmærksom på f.eks. ændret adfærd – er mere aggressiv, mindre
kælen mv – eller f.eks. urenlighed som
ofte er et symptom på at noget er galt.
Mange katte udviser i det daglige ikke de
store forskelle, de spiser, drikker og leger
som de plejer, selvom de har ondt.

have en eller flere tænder hvor nerverne
ligger fuldstændig åbne…..

Klinikken
Klinikken er indrettet med konsultationsværelse, operationsstue og opholdslokaler for dyrene, lidt ligesom man kender
det fra den almindelig praktiserende
dyrlæge. Derudover er der indrettet et
hyggeligt lokale på 1.sal hvor man har
mulighed for at slappe af og vente på at
ens kæledyr vågner af narkosen.
Lene Ruhnau fortæller: ”Vi begynder altid
med en konsultation, hvor vi foretager
en undersøgelse. Efterfølgende snakker
vi så med ejeren om de problemer eller

Narkose
Narkose til kæledyr, specielt katte, er
næsten et kapitel for sig. ”I gamle dage”
brugte man andre narkosemidler og det
kunne hænde, at glade dyreejere kunne
berette, at ”Nej, hvor er vores kat blevet
rolig” – desværre var det ikke et godt
tegn, for narkose har forskellig indvirkning
på katte, nogle skal have mere end andre.
At katten var blevet rolig, kunne derfor
tyde på, at de narkosemidlet havde været
for stærkt eller i for stor dosis og at
katten derved kan have pådraget sig en
hjerneskade.
Klinikken er moderne udstyret - her er
Jens Ruhnau ved at behandle en kat

Skrækhistorier
Igennem tiden er det både gode og
dårlige oplevelser Lene og Jens kan
fortælle om. F.eks. er det sket (og sker
stadig) at der kommer hunde eller katte
ind, hvor tænderne er blevet klippet, og
ja, kære læser, du læste rigtigt – tænderne
er simpelthen blev klippet ned som man
gør ved negle.
Jeg vil overlade det til læsernes fantasi,
at forestille sig, hvordan det må være at

12

MinVenKatten

På Tanddyreklinikken bruges de nyeste
midler og patienterne overvåges konstant under narkosen og narkosemængden reguleres løbende. Der indlægges
også drop og intuberes med ilt. Efter
opvågningen kommer dyrene ind i
opholdsrummene, hvor hunde og katte
holdes adskilt.
”Efter hver endt behandling modtager
ejeren en patientmappe” fortæller Lene

Ruhnau ”Den indeholder fotos og røntgenbilleder, både før og efter behandlingen, samt en detaljeret oversigt med
hver enkelt tand. I denne oversigt er der
en beskrivelse af hvad der er lavet ved
den enkelte tand. Vi har for hver patient
en udførlig journal, så vi altid nøjagtig ved
hvad der er lavet og hvilken behandlingsform der er indledt”.

Henvisning ikke nødvendig
Mange praktiserende dyrlæger som
støder på patienter med tand- og
mundhuleproblemer henviser patienter
til Tanddyreklinikken for konsultation og
behandling. Det kræver dog ingen henvisning fra en praktiserende dyrlæge for at
få sit kæledyr undersøgt eller behandlet,
man kan sagtens tage direkte kontakt til
Tanddyreklinikken, ligesom vi gør det til
vor praktiserende dyrlæge.
Hanne Jørgensen
MinVenKatten

TandDyreKlinikken
Måløv Værkstedsby 99
2760 Måløv
Tlf. 4466 2040
info@tanddyreklinikken.dk
www.tanddyreklinikken.dk/
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