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Klinisch gezond:
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Regelmatig verzorgen van het gebit kan gebitsproblemen
voorkomen. Voor maximale bescherming moet tanden
poetsen dagelijks plaatsvinden.
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Thuisverzorging

• Tandplak begint te vormen op tanden.
tandvlees

• Introduceer tandenpoetsen langzaam. Zorg dat je hond
gewend raakt aan de smaak van tandpasta en het
verzorgen van zijn bek.

kaakbot
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• Start met poetsen van de hoektanden en de achterste
tanden. Poets de snijtanden alleen
NDomdat de
als je hond gewend is aan de tandenborstel,
TA
voorkant van de bek gevoeliger is.
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Tandvleesontsteking:

• Ga zover als je hond toelaat en bouw geleidelijk de tijd
op die je gebruikt voor het poetsen.

• Bacteriën in de tandplak zorgen voor
ontsteking van het tandvlees.
• Tandsteenopbouw verergert tandplak.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het
regelmatig geven van PEDIGREE® DentaStix™ bijdraagt aan het
beheersen van tandplak en tandsteen. Daarom is het, naast
het poesten van de tanden, een belangrijk onderdeel van het
thuis verzorgen van het gebit.
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ND™ met zijn unieke X-vorm vermindert
PEDIGREE® DentaStix
TA
aanwezige tandplak, terwijl de opbouw van nieuw tand
steen wordt tegengegaan door de actieve ingrediënten
natriumtripolyfosfaat en zinksulfaat. Bij dagelijks gebruik kan
PEDIGREE® DentaStix™ de vorming van tandsteen tot 80%
helpen verminderen.

IES
L
R

Beginnende gebitsproblemen:
• De aanhechting van het tandvlees en het
bot wordt langzaam aangetast.
tandsteen

Kijk voor meer informatie en handige instructiefilms op
www.maandvandegebitsverzorging.nl
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Gematigde gebitsproblemen:
• Verdere aantasting van de tandvleesaan
hechting onder het tandvleesoppervlak.
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• Soms trekt het tandvlees zich terug
waardoor de tandwortel zichtbaar wordt.
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Gevorderde gebitsproblemen:
• De tanden kunnen los komen te zitten en
kunnen pijnlijk aanvoelen bij het kauwen.
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• Er is sprake van een infectie en ontsteking
rondom de tandwortel.
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