
En praktisk guide om 
tandvård för hundar



Tandborstning
Introduktion till tandborstning i fem enkla steg

Hundar måste presenteras för tandborstning successivt 
så att man kan vara säker på att de lär sig att acceptera 
eller tycka om det. Detta behöver du:

De enskilda stegen bör utföras i fem minuter och 
upprepas på fem olika dagar innan du går vidare till 
nästa steg. Alla hundar är olika och bör därför tränas i 
sitt eget tempo. Var försiktig när du stoppar in fingrarna 
i hundens mun. Vi rekommenderar inte att göra detta 
med aggressiva hundar eller hundar som är benägna 
att bitas.

• Hundtandkräm (använd inte tandkräm 
 avsedd för människor)

• Rena händer och korta naglar (av hänsyn 
 till din hunds säkerhet)

• En tandborste för djur (medelmjuk borste)

• Vatten

• En lugn och ostörd plats

• Tålamod!

De enskilda stegen bör utföras i fem minuter och 



Presentera hunden för 
smaken av tandkräm

Tvätta händerna och tag lite 
tandkräm på pekfingret.
Ge hunden lov att slicka av 
tandkrämen från ditt finger.
Upprepa några gånger.

Låt hunden vänja sig vid att 
du rör vid dess mun

Tag lite tandkräm på pekfingret 
och stoppa sedan försiktigt in 
fingret i hundens mun, där du 
låter det glida över tänder och tandkött. Stoppa bara in 
fingret så långt in i munnen som hunden är trygg med. 
Upprepa några gånger.

Presentera hunden för 
tandborsten – börja med 
hörntänderna!

Ta vatten och tandkräm på tand-
borsten. Låt hunden slicka av en 
del av tandkrämen på borsten. Håll försiktigt i hundens 
nos för att få den att sluta tugga. Börja med att borsta 
hörntänderna med en uppåt- och nedåtgående rörelse 
i rät vinkel i förhållande till tandköttet – rör tandborsten 
från tandköttet mot tandens topp. I det här steget ska du 
undvika framtänderna, som är det känsligaste området i 
munnen.

STEG 1

STEG 2

STEG 3



Tandborsten 
– de bakersta tänderna

Börja som förra gången med att 
borsta hundens hörntänder 
(uppåt- och nedåtgående rörelse). 
Rör långsamt borsten i cirklar mot tänderna bakom 
hörntänderna. Fortsätt  bara så länge som hunden 
känner sig trygg. Borsta båda sidorna av munnen.

Tandborsten – alla tänder

Börja som förra gången med att 
borsta hörntänderna och därefter 
de bakre tänderna. Avsluta sedan 
med framtänderna. Håll munnen 
stängd genom att hålla om hundens nos. Lyft försiktigt 
upp överläppen med tummen och pekfingret och håll 
in den mot nosen så att framtänderna syns. Många 
hundar är känsliga och nyser när man borstar deras 
framtänder. Borsta försiktigt tänderna med en uppåt- 
och nedåtgående rörelse (på samma sätt som med 
hörntänderna). Förläng successivt den tid som du 
använder på tandborstningen.

STEG 4

STEG 5

För att uppnå maximalt skydd måste tänderna 
borstas varje dag.



TRE BRA TIPS
För friska tänder och friskt tandkött hos din hund

 Se till att din hund får en tandkontroll hos  
 veterinären minst en gång om året.

 Ge hunden tuggben och leksaker som är säkra 
 för hundar. Låt inte din hund tugga på hårda 
 föremål med slipande yta (t.ex. ben, hårda 
 leksaker av nylonplast och tennisbollar) 
 – dessa skadar ofta tänderna och tandköttet. 
 Låt inte hunden leka med hårda eller tunga 
 leksaker som t.ex. frisbee.

 Skapa regelbundna tandvårdsrutiner. 
 Tandborstning är den effektivaste metoden 
 men det går även att kombinera olika metoder.

Använd Pedigree® DentaStix® – de är välsmakande,
minskar uppbyggnaden av tandsten och bidrar till
sundare tänder och sunt tandkött.

Small
(5-10 kg)

Medium
(10-25 kg)

Large
(25+ kg)

  Speciell struktur

  Aktiva ingredienser

1. 

2. 

3. 



Anteckningar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tandkarta

Signaturförklaring:

# = fraktur / sprucken tand
0 = tand saknas
X = utdragen tand
S = extra tand

G = tandköttsinflammation
P n = tandköttsfickans djup i mm
W = slitage
M = tandens löshet



©
M

AR
S 

20
15

 S
E

©
M

AR
S 

20
15

 S
E

- Fråga din veterinär 
om att undersöka 
din hunds tänder!


