Het gebit van de kat.
Tandplak en tandsteen bij de kat.
Tandsteen ontstaat wanneer er onder invloed van speeksel verkalkingen optreden in
tandplak. Overal waar tandplak aanwezig is kan tandsteen ontstaan, maar tandsteen
ontstaat vooral op die plaatsen waar speekselklieren uitmonden in de bek (d.w.z. bij
de grote kiezen en aan de achterkant van de ondersnijtanden).

Tandsteen op zich is niet schadelijk, maar door het ruwe oppervlak is het een ideale
plaats voor bacteriën waardoor er een verhoogde kans op ontstekingen in de bek:
gingivitis en parodontitis ontstaat. De kans dat bacteriën hiervandaan in de
bloedbaan terecht komen is erg groot. Deze bacteriën kunnen ontstekingen
veroorzaken in andere organen zoals nieren, hart, lever en longen.

Tandsteen bij de kat.

Tandresorptie bij de kat.
Tandresorptie herken je doordat net boven het tandvlees een stukje bloederig
weefsel zit. Soms is er zelfs een gat in de tand of kies te zien.
Tandresorptie kan diverse klachten geven. De kies kan aangetast worden tot in het
wortelkanaal wat een hevige pijn kan veroorzaken (vergelijkbaar met kiespijn bij
mensen). De kat weigert vaak te kauwen en er wordt soms met een scheve kop
gegeten om de pijnlijke tand of kies te ontzien.
Tandresorptie is een progressieve aandoening, dat wil zeggen dat het zich blijft
uitbreiden; een aangetaste kies wordt steeds slechter en meestal worden er meer
tanden of kiezen aangetast. Als een element is aangetast, is de enige afdoende
therapie het trekken ervan. Soms is het eindresultaat dat uw kat uiteindelijk geen
kiezen of tanden overhoudt. Katten kunnen zich overigens prima redden als ze
meerdere tanden of kiezen moeten missen.

Tandresorptie bij de kat..

Gebitsbehandeling.
Door middel van een professionele gebitsreiniging bij ons in de praktijk kunnen we
tandplak en tandsteen verwijderen en het gebit polijsten.
Als het nodig is het gebit van uw kat schoon te maken, wordt hij/zij eerst onder
narcose gebracht. Daarna worden de brokken tandsteen verwijderd. Als de
mondholte ontsmet is, maken we de tanden en kiezen goed schoon. Na de reiniging
polijsten we met een speciale tandpasta de tanden en kiezen om ze extra glad te
maken.
Soms is het nodig om een tand of kies bij uw kat te trekken. Door tandsteen of
voedselresten kan er een ontsteking van het tandslijmvlies ontstaan waardoor de
wortels van de tanden of kiezen los komen te zitten, en de tand of kies verloren is.
Ook als een kat F.O.R.L heeft, moeten de desbetreffende kiezen getrokken worden.
Op lange termijn scheelt het al veel pijn als een rotte kies of tand getrokken is, maar
uiteraard wordt er door ons ook gezorgd voor een goede pijnstilling vlak na de
extractie.
Na de gebitsbehandeling op de praktijk krijgt u van ons advies hoe u thuis het gebit
kunt nabehandelen om het zo lang mogelijk goed te houden.

Preventie.
Ook na de gebitsreiniging is het nodig om het gebit goed schoon te houden, zodat
uw kat niet nog een keer onder narcose moet. Wij hebben de volgende adviezen op
het gebied van gebitsverzorging:
 Tanden poetsen. Bij katten is dit meestal wat lastiger dan bij honden, maar wel
de beste manier op tandplak en tandsteen te voorkomen!
 Geef uw kat dagelijks brokken! Er bestaan zelfs speciale brokken om tandplak
en tandsteen te voorkomen, zoals Vetessentials en t/d brokken van Hill’s.

 Vet Aquadent is een vloeistof die door het drinkwater van de kat gemengd kan
worden. Het bevat xylitol en chloorhexidine. Deze beide stoffen remmen de
bacteriegroei in de mond en verhinderen daardoor de opbouw van tandplak en
tandsteen. Xylitol zorgt daarbij voor een frisse adem.

Heeft uw kat last van 1 of meer van de onderstaande symptomen, dan raden wij u
aan een afspraak te maken om het gebit van uw kat na te laten kijken:









Eten met een scheve kop
Niet kauwen op de brokken
Slecht eten
Stinken uit de bek
Vermageren
Rood tandvlees
Tandplak en/of tandsteen
Overmatig speekselen

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u altijd contact
opnemen met de praktijk: 078 – 613 57 79.

