Advertorial

Pet Dental - Gebitsverzorging voor uw huisdier
Bij zowel de hond als de kat komen gebitsproblemen veelvuldig voor. Dierenartsen zien hierdoor steeds meer het belang van een goede gebitsverzorging in. Een goed gebit zorgt voor een
betere kwaliteit van leven voor uw huisdier.
gezondheid van uw trouwe viervoeter.
Immers, hetzelfde geldt voor mensen!

Al op de leeftijd van ongeveer 2 jaar
laat 80% van alle honden, katten en ook
paarden de eerste indicatie van een
gebitsaandoening zien. Dankzij de
nieuw ontwikkelde Emmi®-Pet met
100% ultrasone golven voor gebitsreiniging en mondhygiëne, kunt u de
tanden van uw huisdier effectief en
comfortabel reinigen.

Doe een gebitscheck bij uw hond:
Om te controleren of het gebit van uw
hond in orde is of dat er al gebitsproblemen zijn, kunt u letten op een aantal
signalen:
• Stinkt uw hond uit zijn bek?
•	Heeft uw hond rood en gezwollen
tandvlees?
•	Heeft uw hond last van bloedend
tandvlees?
• Vermijdt uw hond te harde brokken?
• Kauwt uw hond alleen eenzijdig?
Elke vraag die met ‘ja’ is beantwoord,
kan op gezondheidsproblemen in de bek
van uw hond duiden. Praat in geval van
twijfel eerst met uw dierenarts, voordat
u begint met tandenpoetsen bij uw
hond. Indien nodig, zal de dierenarts het
gebit van uw hond saneren en hardnekkige tandsteen onder narcose verwijderen. Als het gebit van uw hond gesaneerd is, kan goede mondhygiëne
nieuwe problemen voorkomen.
Omdat de Emmi®-Pet ultrasone
tandenborstel geen merkbaar tril-

lende of roterende bewegingen
maakt, zal uw hond het gebruik
hiervan snel accepteren.

Ervaring van een gebruiker
Conny Vos van trimsalon Conny in
Zwolle en heeft veel ervaring met het
verzorgen van het gebit van honden.
Trimsalon Conny is gehuisvest bij een
dierenartsenpraktijk in Zwolle.
Samen met haar team, behandeld
Conny gemiddeld 70 honden per week
en komen zij regelmatig in contact met
honden met de bovengenoemde
gebitsproblemen. Conny adviseert de
klant om bij hardnekkig tandsteen de
hond te laten controleren door de
dierenarts en indien nodig, onder
narcose, het tandsteen te laten verwijderen. Volgens Conny, zien steeds meer
baasjes het belang van een goede
gebitsverzorging bij hun huisdier in.
Conny werkt sinds een aantal maanden
met de Emmi®-Pet ultrasone tandenborstel en ziet dat de tanden van de
honden na gebruik van de borstel
gladder en helderder worden. Een groot
voordeel volgens Conny is dat de
borstel geen geluid maakt en trillingvrij
is. De dieren laten het makkelijk toe.
Even snuffelen aan de borstel en de
tandpasta gaat daaraan vooraf.
Regelmatig gebruik van deze borstel,
beveelt Conny aan. De tanden blijven
mooi schoon en dragen bij aan de

Trimsalon Conny biedt deze handeling
aan in haar praktijken. De honden die
deze behandelling krijgen, hebben hun
eigen borstel. Vanzelfsprekend is het
mogelijk om zelf een Emmi®-Pet
borstel aan te schaffen en de mondverzorging van de hond te optimaliseren
door wekelijks gebruik van de borstel.
Volgens Conny zijn een narcose en
tandsteenverwijdering niet alleen
traumatischer voor het dier maar ook
zeker kostbaarder.
Op www.petdental.nl meer
informatie over de
Emmi®-Pet ultrasone tandenborstel.
De Emmi pet is een afgeleide van de
Emmi Dent Care Platinum borstel. Deze
is ook volledig geruisloos en trillingvrij.
Daarom is deze borstel bijzonder
geschikt voor de tand- en mondhygiëne
van mensen met een cognitieve- of mentale handicap en ook voor comapatiënten. Emmi Dent Care heeft het keurmerk EURECERT® EU-GS 904 - HET
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