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ustnehigiene,pravilneprehranein z rednimiobiskipri veterinarju.
Zobna gniloba ali karies se pri hi5nih
ljubljencihpojavlja redko, saj v njihovi
hraniskorajni sladkorjev,ki sicer povzrodajo zobnognilobo.Strokovnjakipa ugotavljajo nekolikopogostej5ipojav kariesa
pri tistih ljubljencih,ki pogostejedobivajo
sladkarije.
Pri Hill'su se zavedajopomembnosti
zdravjaustnevotlineza splo5nozdravjein
za dobro podutjehi5nihljubljencev,zato
so formuliralipopolno in uravnoteZeno
hrano Science Plan Oral Care za pse in
nalaganje
madke,ki pomagazmanj5evati
trdihin mehkihzobnihoblog,hkratipa odpravljazobnemadeZein neprijetenzadah
iz ust. Druga6eoblikovanibriketiso vedji
od sicer5njihin vsebujejoved vlaknine,ki
je posebej strukturiranain odporna na
drobljenje.Tak5nasestavabriketovomoPsi in ma6keuporabljajozobe za grab- robomdlesni.Dlesense "odrine"od zoba goda mehansko6i56enjezobnih oblog.
ljenje, trganje, drobljenje in Zve6enje in nastajatiza6nejotako imenovaniZepi, Zob se mora namre6globoko zadretiv
briket,ki pa se ne zdrobi,pri tem pa vlakbakterije.
hrane, zato morajo biti zobje zdravi in kjerse bohotnorazmnoZujejo
Ti Zepiso vse globlji,zaradi6esarpri- na pomagajoodstranjevatizobne obloge
mo6ni.Psi in madke,ki Zivijoz namikot hiv okoli- in zobni kamen.Poleg vlakninesla pokostnegaJkiva
Sni ljubljenci,imajosevedaprecej druga- hajado raztapljanja
6en na6inZivljenjain prehranekot njihovi ci, se pravi, na 6eljustnici.Ce stanjane membni5e uravnanakolidinabeljakovinin
se bakterije5e bolj kalcija,ki zmanj5atakolidinosestavinza
predniki,posledicapa so lahkotudi razli6- zdravimopravo6asno,
se
5e poglabljajo,na- nastanekzobnihoblog in moZnostminemnoZijo,
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Bolezni
na obolenja
boleznipsov stajajognojnebuleali abscesi,kon6nose ralizacijemehkih zobnih oblog v zobni
ne sodijomed najpogostej5e
in ma6k, Dolodenestopnjeobolenjustne vnetniproces raz5iripo vsej ustnivotlini. kamen.
Poleg na5tetihlastnostivsebuje Oral
votlinese pojavljajokar pri 80 odstotkih To stanje imenujemoparadontalnabolezen, ki je bolede, resno in napredujo6e Care za madke tudi manj magnezijain
vsehZivali,starej5ihod treh let.
obolenjebrez moZnostipo- fosforjater uravnavapH urina,s 6imerje
NajpogostejSo teZavo predstavljajo (progresivno)
mehke zobne obloge, pa tudi zobni vrnitvev prvotnostanje,kateregaposledi- poskrbfjenoza zdravjemadjihsedil. Obe
bole- hrani,Oral Care za pse in Oral Care za
ca je izgubljanjezob. Paradontalno
kamenin neprijetenzadahiz ust.
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Mehke
tudi Britanskaatezaza veterinarskodendelcev hrane,sline in bakterij,ki se naj- je povsemozdraviti.
Znaki paradontalnebolezni so rde6e, talno medicinoin Evropskozdrulenieza
prej n4birajoob robu dlesni in zobnem
dentalnomedicino.
vratu.Ce ne poskrbimoza odstranjevanje otekle, ob6utljivedlesni, ki pogoeto tudi veterinarsko
HranaScience Plan Oral Care je najPosledicaso teZavepri jemanju
oblog, se zadnejov njih nalagatiminerali krvav'rjo.
iz sline in iz mehkihzobnihoblog zadne in Zvedenjuhraneter pri poZiranju.Pona- bolj udinkovita,de jo hranimosamostojno
in in ko so zobjebrezoblog,uporabljamopa
nastajatitrdzobnikamen,ki se trdno opri- vadije tak5naZivaltudi bolj razdraZljiva
jo kot suho hrano (briketovne namakapredela.
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5 dneh.Zobni kamendraZidlesniin pov- zadahiz ust, drgnjenjegob6kas ta6koali ralnihoolirnihsredstevali aktivnihkemikalij. Poleg primerne prehrane pa so za
zro6i nastanekvnetja (vnetjedlesni ime- pa drgnjenjez gobdkomob tla.
ustne higienepomembne5e
Bolezenje treba zdravititakoj, sicer je vzdrZevanje
nujemo gingivitis).Opazimo ga lahko kot
rdedino,ki se najprejpojaviob zobnem nevarno,da pridejo bakterijeiz ustnevot- druge metode kot sta redno S6etkanje
vratu.Enaod posledicnalaganjazobnega line prek obolelihdlesnis krvnimobtokom zob na5emuljubljencuz zobnoSdetkoin
kamna,kijo skrbnikkaj hitrozazna,jetudi v organizemin porarodaiotudi obolenja pastoza pse oziromama6ke.Zelo koristki
drugih organov, predvsem srca, jeter in ni so tudi redni obiski pri veterinarju,
zadahiz ust.
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zadne nabiratina zobnem vratu in pod kovitoprepredujemo
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