
En praktisk guide til 
pleie av hundens tenner



Tannbørsting
Introdukskjon til tannbørsting i fem enkle trinn

Hunden må gradvis tilvennes tannbørsting, slik at de 
lærer å akseptere eller like det. Ting du har bruk for:

De enkelte trinnene bør vare i fem minutter og gjentas 
på fem forskjellige dager, før du går videre til neste trinn.
Alle hunder er forskjellig – så de må trenes i deres
eget tempo. Vær forsiktig når du putter fingrene inn i
munnen på hunden. Vi anbefaler at du ikke gjør dette 
med aggressive hunder eller hunder som har en ten-
dens til å bite.

• Hunde-tannpasta (ikke bruk tannpasta for
 mennesker)

• Rene hender og korte negler (for hundens
 sikkerhet)

• En tannbørste til dyr (medium-myk børste)

• Vann

• Et rolig og uforstyrret sted

• Tålmodighet!

De enkelte trinnene bør vare i fem minutter og gjentas 



Presenter hunden for 
smaken av tannpasta

Vask hendene og smør litt 
tannpasta på pekefingeren.  
Gi hunden lov til å slikke 
tannpastaen av fingeren. 
Gjenta dette noen ganger.

La hunden bli vandt til 
berøring ved munnen.

Smør tannpasta på pekefingeren 
og stikk den forsiktig inn i munnen 
på hunden, og la fingeren gli over 
tenner og tannkjøtt. Stikk kun fingeren så langt inn i 
munnen som hunden føler seg trygg med. Gjenta 
dette noen ganger.

Presenter hunden for 
tannbørsten 
– først hjørnetennene!

Gjør tannbørsten klar med vann 
og tannpasta. Hold forsiktig rundt 
hundens snute for å få den til og holde opp med og 
tygge. Begynn med å børste hjørnetennene med en 
opp- og nedadgående bevegelse i rett vinkel i forhold til 
tannkjøttet – før børsten fra tannkjøttet og opp mot top-
pen av tannen. På dette trinnet må en unngå fortennene, 
som er det mest følsomme området i munnen.
 

TRINN 1

TRINN 2

TRINN 3



Tannbørsten 
– de bakerste tennene

Begynn som forrige gang med 
å børste hundens hjørnetenner 
(opp- og nedadgående 
bevegelser). Beveg børsten langsomt mot tennene bak 
hjørnetennene med en sirkulerende bevegelse. Forsett 
kun så lenge hunden er trygg med det. Børst begge 
sider av munnen.

Tannbørsten – alle tenner

Begynn som forrige gang med å 
børste hjørnetennene og deretter 
de bakerste tennene og avslutt 
med fortennene. Hold munnen 
lukket ved å holde rundt om snuten, og løft forsiktig opp 
i overleppen med tommel- og pekefinger og holde den 
inn mot snuten, slik at fortennene blir synlige. Mange 
hunder er følsomme og nyser, når man børster deres 
fortenner. Børst forsiktig fortennene med en opp- og 
nedadgående bevegelse (som på hjørnetennene). 
Øk gradvis den tiden som brukes på tannbørstingen.

TRINN 4

TRINN 5

Hvis man vil oppnå maksimal beskyttelse,
må tennene børstes hver dag.



TRE GODE RÅD
for å holde hundens tannkjøtt og tenner sunne 

Bruk Pedigree® DentaStix® – de smaker kjempegodt, 
reduserer tannsteinoppbygging, og bidrar til sunnere 
tenner og tannkjøtt.

Small
(5-10 kg)

Medium
(10-25 kg)

Large
(25+ kg)

  Spesiell tekstur

  Aktive ingredienser
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Sørg for at hunden får en munnsjekk hos en 
dyrlege minst en gang i året.

Gi hunden tyggepinner som er anbefalt som 
trygge for hunden. Ikke la hunden gnage på 
harde eller slipende ting (som bein, tyggepinner 
av hard nylon eller tennisballer) – slik gnaging 
kan lett skade tenner og tannkjøtt. Under lek
 må det ikke brukes harde eller tunge leker, 
som f.eks. frisbee.

Opprett en daglig rutine for tannpleien. 
Tannpussing er den mest effektive metoden, 
men du kan også kombinere det med andre 
metoder.



Notater

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tannkort

Signaturforklaring:

# = fraktur / knukket tann
0 = manglende tann
X = ekstrahert tann
S = ekstra tann

G = tannkjøttbetennelse
P n = dybde i mm av tannkjøttlomme
W = slitasje
M = løshet av tann
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- Be dyrlegen 
om å sjekke 

din hunds tenner!


