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Vi gør det selv, og vi siger det til vores børn. 
Du skal børste dine tænder, men når det 
kommer til vores kæledyr, så er vi knap så 
strikse. Vi har gennem årtier vænnet os til, 
at vores hund lugter ud af munden, uden 
at vi nødvendigvis gør noget ved, og det er 
synd. For den dårlige ånde skyldes ofte be-
tændelse som følge af dårlig mundhygiejne, 
som igen kan føre til andre og mere alvorlige 
sygdomme.

Det fortæller specialdyrlæge Jens Ruhnau 
fra TandDyreklinikken i Måløv. Han har gen-
nem 25 år behandlet kæledyr for alle typer 
af sygdomme i munden.

”Når jeg for 25 år siden sagde, at man skulle 
børste tænder på sin hund, fi k jeg at vide, 
at jeg da var helt på månen, men forebyg-
gelse og god mundhygiejne er meget vigtig 
i forhold til kæledyrenes sundhed og velbe-
fi ndende, og heldigvis har fl ere og fl ere dyr-
læger og hundeejere også fået øget fokus på 
mundhygiejnen”, fortæller Jens Ruhnau.

Kæledyr har ofte ingen symptomer 
Ifølge Jens Ruhnau er forebyggelse især vig-
tig, fordi vores kæledyr ikke udviser sympto-
mer. De logrer og spiser, som de plejer, selv 
om de fx har smerter fra betændt tandkød.
”Betændelsen kan udvikle sig til mere kroni-
ske sygdomme som parodontose og tab af 

tænder. Men infektionen kan også sprede 
sig til andre steder i kroppen. Hjerte, lunger, 
lever og nyrer er blandt de organer, som kan 
blive ramt”, fortæller Jens Ruhnau og under-
streger, at ejerne ikke skal føle dårlig samvit-
tighed over den manglende hygiejne.

”Symptomerne kommer ofte snigende, og in-
gen ejer glemmer jo tandbørstningen af ond 
vilje”, siger Jens Ruhnau.

Mange hunde risikerer parodontose
Flere og fl ere dyrlæger har fokus på mund-
hygiejne hos hunde og katte. Det er meget 
positivt, men alligevel ser TandDyreklinikken 
stadig rigtig mange patienter med kraftig 
tandkødsbetændelse.

Rester af foder i munden blandes med spyt 
og bakterier og danner en hvidlig hinde 
(plak), som lægger sig på tænderne, især 
ved tandkødskanten. I denne plak trives 
bakterierne rigtig fi nt, og hvis ikke plakken 
fjernes ved fx tandbørstning), vil den give 
tandkødsbetændelse, som kan ses ved, at 
tandkødet bliver rødt og lidt hævet i kanten. 
Plakken kan også forkalke og blive til tand-
sten.

Plak og tandsten, som ikke fjernes, medvir-
ker til, at tandkødsbetændelsen udvikler sig 
til den mere alvorlige parodontose, hvor be-
tændelsen breder sig i dybden, og knoglen 
omkring tænderne nedbrydes. Tandsten kan 
ikke børstes væk med en tandbørste. For at 

fjerne tandsten og behandle tandkødsbe-
tændelsen vil det derfor være nødvendigt 
med en tandrensning.

”Vi har rigtig gode erfaringer med kirurgi og 
tandbevarende behandlinger, men det nem-
meste for alle ville være, hvis vi havde mere 
fokus på bakteriebalancen i munden, uba-
lancen påvirker immunforsvaret og resten af 
kroppen”, understreger Jens Ruhnau. 

Danmarks førende specialklinik
TandDyreklinikken er Danmarks førende 
specialklinik indenfor tandbehandling og 
mundhulekirurgi på smådyr. Klinikken udfø-
rer alt fra almindelig tandrensning, parodon-
tosebehandling, behandling af knækkede 
tænder og operationer af knuder i mundhu-
len til avanceret kæbekirurgi. 
Klinikken i Måløv behandler primært hunde 
og katte, men også kaniner og gnavere er 
blandt patienterne. 

”Det er både sundere og lettere at forebygge 
tandproblemer, inden de opstår, end det er 
at behandle dem, når først problemerne er 
til stede, så vi vil hellere hjælpe med en mål-
rettet træning af ejerne”, siger Jens Ruhnau.

Undervisningscenter for dyrlæger 
og veterinærsygeplejersker
TandDyreklinikken er den eneste af sin slags 
i Danmark, og derfor kommer patienterne 
fra hele landet. Især de mere komplicerede 
tilfælde af kæbebrud og kræftsygdomme i 
mundhulen henvises til operation på Tand-
Dyreklinikken. 

”Hvis man ikke laver store kirurgiske ind-

greb i mundhulen særligt ofte, kan det være 
meget udfordrende og tidskrævende at lave 
sådanne indgreb. Derfor vælger mange dyr-
læger at henvise de mere komplicerede ope-
rationer i mundhulen til TandDyreklinikken”, 
siger Jens Ruhnau.

Ud over sin store erfaring indenfor oral kirur-
gi og odontologi, har Jens Ruhnau deltaget i 
adskillige kurser og kongresser i blandt an-
det Europa og Nordamerika og i enkelte kur-
ser for humane tandlæger i specifi kke områ-
der inden for tandbehandlingen. Herudover 
underviser Jens Ruhnau ved forelæsninger 
og praktiske VetLabs rundt omkring i verden. 

”Vi er også undervisningscenter for dyrlæ-
ger og veterinærsygeplejersker, som ønsker 
fl ere kompetencer indenfor vores område. 
Vores kursusudbud er meget alsidigt; fra 
helt basale emner til mere specialiserede 
behandlinger”, fortæller Jens Ruhnau.•

Forebyggelse og almindelig mundhygiejne kan spare vores kæ-
ledyr for meget smerte og ubehag.  

Hunde og katte vil ofte forsøge at skjule 
smerte, så det gælder om at holde øje med 
munden og tænderne.

Tegn på tandproblemer: 
• Misfarvede tænder 
• Rødt, hævet eller betændt tandkød 
• Dårlig ånde 

Læs mere om de mange 
behandlingsmuligheder på:  

www.tanddyreklinikken.dk

Det skal du holde 
øje med: 

Hunde skal også børste tænder

Forebyggelse især vigtig, fordi vores kæledyr 
ikke udviser symptomer. De logrer og spiser, som 
de plejer, selv om de fx har smerter fra betændt 
tandkød. Foto: TandDyreklinikken
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