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TIL TANDRENSNING
HOS DYRLÆGEN
Ð hvordan foregr det

F¿r

Efter

Vi aßeverer vores k¾reste eje hos dyrl¾gen om morgenen. Der er bestilt tid
til tandrensning. Om eftermiddagen
henter vi den igen. Nu med hvidere
t¾nder. Men hvad er der egentlig sket i
mellemtiden.
Ved aßeveringen tjekker dyrl¾gen
hjerte, kredsl¿b og lunger, samt sp¿rger
ind til dyrets sundhedsstatus. ®ldre
dyr fr taget en blodpr¿ve. Alt sammen
for at dyrl¾gen kan v¾lge en s sikker
narkose som muligt. Al tandbehandling
kr¾ver nemlig fuld narkose.
Mundhulen unders¿ges og dyrl¾gen
kan kommer med en bed¿mmelse af
hvor slemt det str til i munden p dyret.
Patienten bed¿ves s, og der l¾gges
en slange (tubus) i halsen som kan give
patienten ilt og bed¿velsesgas. Samtidig
l¾gges et drop og der monteres diverse
former for overvgning af bed¿velsen.
Tubus er ikke bare vigtig for at patienten
fr ilt, men s¿rger ogs for at der ikke
kommer tandsten og andet snavs i den
gale hals under operationen.
De synlige tandsten der sidder over
tandk¿dskanten fjernes f¿rst med ultralyds-tandrenser. S unders¿ges det
med et instrument om der er nogle dybe
tandk¿dslommer. Hvis det er tilf¾ldet,
tages der et r¿ntgenbillede af tanden
og skadens omfang vurderes. Herefter
oprenses nede i tandk¿dslommen,
eller tanden tr¾kkes ud hvis det er
n¿dvendigt. Skal en tand tr¾kkes ud vil
man normalt l¾gge en lokalbed¿velse.

Selvom patienten er fuldt bed¿vet, vil
der alligevel v¾re f¾rre smerter nr den
igen er vgnet, hvis man har brugt lokalbed¿velse.
Har patienten parodontose, kan der
desuden laves forskellige behandlinger, der sigter mod at mindske risikoen
for bet¾ndelse i munden og samtidig
bevare t¾nderne l¾ngere, i stedet for
blot at tr¾kke t¾nderne ud. En sdan
parodontosebehandling er velkendt
hos mennesker og bliver mere og mere
almindelig hos dyrene ogs.
Nr hver enkelt tand er kontrolleret,
renset og behandlet, sluttes af med at
polere alle t¾nderne.
Herefter kan patienten igen vgne.
Nr vi s henter vores guldklump,
har den Þne hvide t¾nder. Eventuelle
smertevoldende tilstande er behandlet.
Er der lavet smertefulde indgreb, som
f.eks. tandudtr¾kninger, behandles
normalt med smertestillende medicin et
par dage. Dyrl¾gen vil fort¾lle hvilken
behandling der er foretaget og vise
eventuelle t¾nder, der kr¾ver s¾rlig
opm¾rksomhed i fremtiden for at undg
de gener fra mundhulen som alt for
mange ubehandlede hunde og katte gr
rundt med.

