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POSTUP ČISTENIA – POKIAĽ 
STE DOTERAZ ZUBY VÁŠHO 
PSÍKA NEČISTILI.
Začnite s dotýkaním sa Vašej ruky nosa 
a masírovaním ďasien cez líca. Neskôr ich zvykajte 
na Vaše  prsty tak, že sa budete dotýkať ich ďasien. 
Toto robte na horných a dolných zuboch niekoľko 
dní.  Snažte sa, aby to bolo ako súčasť hry, ale 
zároveň im nedovoľte, aby Vás hrýzli (aj keď len ako 
súčasť  hry). Na záver ich vždy odmeňte.

Ak sa táto činnosť pre Vaše zvieratko stane 
samozrejmosťou, môžete začať používať kefku, 
alebo náprstok na zuby.  Tie sa  snažte používať 
pod 45 stupňovým uhlom a zuby čistite vždy 
smerom od ďasna ku koncu zubov. Rovnako je 
dôležité zvyknúť na „chuť“ zubnej pasty. Tú dávajte 
zvieratku zo začiatku len na prstoch  a masírujte 
ňou ďasná. Neskôr ju môžete použiť na zubnú kefku 
resp. utierku na zuby. Pokiaľ ste začali čistiť zuby už 
pri šteniatku, zubnú pastu môžete používať, keď sa 
začnú prerezávať  prvé trvalé zuby.

ABSOLVOVALI STE SO 
SVOJÍM MILÁČIKOM 
DENTÁLNE OŠETRENIE?
Aj po profesionálnom odstránení zubného 
kameňa u veterinárneho lekára dochádza 
k formovaniu plaku na zuboch už v priebehu 
niekoľkých hodín po zákroku.

Preto je vhodné, aby ste čo najskôr po  ošetrení 
začali s každodenným čistením zubov. Takáto 
starostlivosť je efektívnejšia, ako čistenie len  
niekoľkokrát v priebehu týždňa.

POKIAĽ JE ČISTENIE DOMA VYKONÁVANÉ PRAVIDELNE, 
INTERVAL POTREBNÝ NA OŠETRENIE ZUBOV U VETERINÁRNEHO 
LEKÁRA SA VÝRAZNE PREDĹŽI!
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AKO ČASTO ČISTIŤ ZUBY?
- podľa viacerých štúdií, čistenie zubov 2x do 
týždňa predĺži interval, potrebný na čistenie zubov 
na dvojnásobok. My odporúčame denné čistenie 
tak, aby to bol pre Vášho miláčika príjemný zvyk, 
na ktorý sa bude tešiť. Na konci čistenia zároveň 
odporúčame odmeniť odmenou.

AKÉ ZUBNÉ PASTY POUŽÍVAŤ?
- na našom pracovisku máme dobré skúsenosti 
s pastou CET Enzymatická zubná pasta. 
K dispozícii je samozrejme viacero produktov, ktoré 
však majú rozdielnu účinnosť.  Radi Vám pri ich 
výbere poradíme. Nepoužívajte na čistenie zubov 
zubné  pasty určené pre ľudí, lebo tie obsahujú 
detergenty, fluorid triclosan, ktoré môžu spôsobiť 
žalúdočné problémy a mať škodlivý vplyv na psy!

EXISTUJE AJ NIEČO INÉ, AKO 
ČISTENIE ZUBOV?
Pokiaľ nie je možné u Vášho psíka čistiť zuby, je 
možné používať prípravy a krmivá, ktoré zmierňujú 
tvorbu zubného plaku a tým spomaľujú tvorbu 
zubného kameňa. Radi Vám poradím vhodné 
prípravky a krmivo pre Vášho psíka. 

PAMLSKY ÁNO ČI NIE?
Dobrou voľbou sú aj pamlsky (ideálne sú tie, ktoré 
sú určené na dentálne čistenie), vďaka 
ktorých hryzeniu si Váš miláčik 
„sám čistí zuby“. Radi Vám 
poradíme a odporučíme 
pamlsky, ktoré sú vodné 
pre Vášho psíka.

AJ HRAČKY  
POMÁHAJÚ ČISTIŤ ZUBY...?
Existuje viacero výrobcov špeciálnych hračiek pre 
psov, ktoré pomáhajú ich žuvaním odstraňovať 
plak. Ak sa Váš psík rád hrá, je to ideálny doplnok. 
Radi Vám pri ich výbere poradíme.

MÁTE ŠTENIATKO?  
Najlepšie je začať s čistením  už v dobe, ako si 
prinesiete šteniatko domov, najlepšie medzi 8 až 
12  týždňom veku. Aj keď šteniatka v podstate 
nepotrebujú čistiť zuby, najdôležitejšie je zvyknúť 
ich na  takúto hygienu.

AK BUDETE POTREBOVAŤ 
DODATOČNÉ INFORMÁCIE, 
NEVÁHAJTE NÁS 
KONTAKTOVAŤ.
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