
Går hunde til 
tandlæGen?

I Danmark findes Skandinaviens eneste europæiske 
specialist i tandbehandling på dyr. Det er special-
dyrlæge Jens Ruhnau og han har klinik i Måløv 

’udenfor København. Her behandler han udelukkende 
dyr med tand- og mundhuleproblemer.

Af Jens Ruhnau

Fire ud af fem voksne hunde har en be-

handlingskrævende tilstand i munden, 

men der er hjælp at hente. På TandDyre-

klinikken opdages, behandles og fore-

bygges tandpine. Tidligere valgte man 

at trække dårlige tænder ud. I dag kan 

man med de rette behandlinger bevare 

mange tænder. TandDyreklinikken er 

førende i Danmark indenfor tandbeva-

rende behandlinger. Det gælder både 

knækkede tænder, men også tænder 

med parodontose, eller tænder som er 

vokset skævt frem.

En skæv hjørnetand, der vokser op i ganen 

og gør ondt når hunden tygger, kan i dag 

rettes med en bøjle, fortæller Jens Ruhnau. 

Han er altså også hunde-bøjle-tandlæge.

Specialdyrlæge Jens Ruhnau giver os her et 

kort indblik i en udfordrende hverdag.

Dagens første patient
Simba er en skøn gul labrador på 5 år. Hun 

har knækket en hjørnetand og er til eftersyn 

på TandDyreklinikken.

Specialdyrlæge Jens Ruhnau konstaterer, 

at der er hul ind til tandnerven og tanden 

derfor kræver behandling. ”Man kan trække 

tanden ud, eller rodbehandle den,” fortæller 

han Simbas ejer. Hjørnetænder og de sto-

re kindtænder er ærgerlige for hundene at 

mangle, så de tandbevarende operationer er 

klart at foretrække. Knækkede tænder giver 

smerter og risiko for infektioner, der spreder 

sig til andre steder i kroppen. 

Senere på dagen er Simba opereret. Tanden 

er rodbehandlet og derved bevaret. Tandpi-

nen er væk og Simba kan igen tygge i sine 

legeting, uden at det gør ondt.

Barske hunde
Hunde viser sjældent symptomer på tandpi-

ne, fortæller Jens Ruhnau, men efter tandbe-

handlingen hører vi ofte ejerne fortælle ” vi 

har fået en helt anden glad hund igen – som 

da den var hvalp”. Samtidig forhindrer vi, 

at betændelsen fra dårlige tænder spreder 

sig til vigtige organer som lever, nyrer og 

hjerte.

TandDyreklinikken åbnede i 2007 og har 

haft travlt lige siden.

Vi har indimellem lange arbejdsdage. For 

kommer der noget akut, skal det behandles 

med det samme. Jeg kan ikke holde tanken 

ud, at hundene går rundt med tandpine, 

fortsætter Jens Ruhnau. Vores Holde-i-pote 

tider, hvor ejerne er med til bedøvelsen og 

eventuelt kigger med til nogle af operatio-

nerne, samt venter på klinikken, så de er 

her når patienterne vågner igen, har været 

utroligt populære. Det giver en god tryghed 

for både dyr og ejer – og det er vigtigt.

Forebyggelse
De akutte skader som f.eks. en knækket 

tand, kan være svære at forebygge, men 

mere kroniske lidelser som parodontose, 

kan både forebygges og behandles.

Forebyggelsen består primært i hjemme-

tandpleje. Dvs. at hundene skal have børstet 

tænder hver dag. Selve behandlingen, består 

af grundige oprensninger af tandkødslom-

merne og eventuelt en kirurgisk korrektion 

af tandkødet. Samtidig er jævnlige kontrol-

ler nødvendige, men vi kan som regel kon-

trollere sygdommen på en måde så hunden 

får et liv uden tandpine, hvilket er vores pri-

mære målsætning. Siger Jens Ruhnau

Henvisninger fra hele landet
Da Tanddyreklinikken er den eneste af 

sin slags i Danmark, kommer patienterne 

fra hele landet til operation på TandDyre-

klinikken. Især de mere komplicerede 

Konsultationen er topmoderne indrettet  i lyse lokaler.

»



tilfælde af kæbebrud og kræftsygdomme i 

mundhulen, henvises til operation hos Jens 

Ruhnau.

Jens Ruhnau har gennem de sidste 10 år un-

dervist dyrlæger i både Danmark og i udlan-

det. Jeg underviser i gennemsnit 3-4 dage 

hver måned, fortæller han. Næste måned er 

jeg inviteret til Barcelona af universitetet dér 

for at undervise spanske dyrlæger i behand-

lingen af kæbebrud.

Andre dyrearter
Det er ikke kun hunde,. der behandles 

Også mange katte, kaniner og marsvin 

kommer forbi TandDyreklinikken. Heste i 

både Danmark, Norge og Sverige har fået 

opereret tænder af Jens Ruhnau. Enkelte 

leguaner, fritter og skildpadder har været 

hos tanddyrlægen. Den store 300 kg tunge 

hantiger Igor fra Odense Zoo og senest 

en Tasmansk Pungdjævel fra Københavns 

Zoo, har fået deres hjørnetænder opereret 

af Jens Ruhnau.

Hold øje med tænderne
Når vi ved, hvor mange hunde der har pro-

blemer med tænderne, kan jeg kun anbe-

fale at man holder godt øje med sin hunds 

tænder. Er man i tvivl, bør man komme til 

en vurdering, slutter Jens Ruhnau inden han 

fortsætter sin dag med eftersyn og behand-

ling af de mange patienter.   ccc

Specialdyrlæge Jens Ruhnau.


