OMVÅRDNAD

KATTENS TÄNDER

-SÅ TAR DU HAND OM DEM

...eller linda lite gasbinda
runt fingret och använd
som ”fingertuta”.
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Den vuxna katten har 30
permanenta tänder, 16 i
överkäken och 14 i underkäken.
När den är runt 4-6 månader
gammal så byter den ut sina
mjölktänder till de permanenta
tänderna. Under denna period
så kan det lukta väldigt illa
från kattungens mun. Ibland
så kan det även bli så att
kattungen har dubbla tänder
innan mjölktanden har hunnit
lossna och den nya permanenta
tanden kommer fram. Oftast
så är detta ingen fara, men
ibland kan man behöva åka till
veterinären för att avlägsna
en envis mjöltand. Detta för
att undvika att den skadar
den permanenta tanden eller
orsakar en felställning i bettet.
Låt inte din kattunge gå med
dubbla tänder för länge! Om
du är osäker så kontakta
din veterinär för råd. Att be
veterinären att ta en titt på
kattens tänder vid den årliga
vaccinationen kan vara en god
förebyggande åtgärd.

Att katten drabbas av diverse mun- och
tandproblem, särskilt med stigande ålder, är
tyvärr inte ovanligt. Tandsten och tandlossning (parodontit) är några av de problem
som kan dyka upp. Bakterier finns i riklig
mängd i kattens mun (vi vet ju hur illa det
kan gå av ett kattbett!) och om bakterierna får
möjlighet att växa till sig på kattens tandytor
så bildas det så småting om en beläggning, det
vill säga plack. Detta leder senare till tandsten
när placken förkalkas. När det bildas tandsten
vid tandköttskanten så irriterar detta munslemhinnan och bildar en tandköttsinflammation (gingivit). Plackbildningen fungerar
som en snöbollseffekt i kattens mun om man
inte förhindrar det. Den kan sprida sig ner i
tandköttsfickan och sprida sig på djupet vilket
till slut leder till att trådarna mellan tandrötter
och käkben förstörs och att käkbenet runt
tanden löses upp. Kattens tänder börjar då sitta
löst för att slutligen tappa sina tänder. Detta
kallas för parodontit och gör väldigt ont för
katten. Har man otur så kan det även orsaka
allvarliga skador på inre organ som njurar,
lever och hjärta pga de stora mängderna
av bakterier som åker ut i blodomloppet på
katten. Det är även påfrestande för kattens
immunförsvar att ständigt gå runt med en
obehandlad tandköttsinflammation. Detta
kan öka risken för katten att bli mer mottaglig
för andra infektioner och inflammationer.
Som kattägare kan du hjälpa till att förebygga detta problem på flera sätt. En av de bästa
investeringarna du kan göra är att köpa en så
kallad ”fingertuta” eller lite gasbinda som du

kan linda runt fingret, barntandborste, smaklig tandkräm för djur, klorhexidinlösning som
är anpassad för djur t.ex Hexarinse. Det går
bra att köpa vanlig klorhexidin 0,5mg/ml men
då ska du späda den med vatten 1+4 (en del
klorhexidin och fyra delar vatten).
Sedan ska man ju använda dessa produkter
också! Vilket kan vara lättare sagt än gjort beroende på kattindividen. Ju tidigare du börjar
med att borsta kattens tänder desto bättre är
det. Dels för den förebyggande tandvården,
men även för att vänja katten med tandborstningen. Ett tips till alla uppfödare är att
försöka vänja era kattungar vid att få tänderna
och tandkött ompysslade och att uppmana
deras nya ägare att fortsätta med tandvården
även på hemmaplan.
Hur sköter jag tandvården då?
Börja med att undersöka din katts
tandstatus. Är tandköttet väldigt ilsket rött,
blödande eller om du helt enkelt är osäker,
så be först en veterinär att undersöka kattens
mun och tänder. Det kan bli väldigt tufft för
tandköttet att borsta med en tandborste om
det är kraftigt inflammerat. Försök istället att
gnugga lite försiktigt på tandköttskanten med
en ”fingertuta” eller linda lite gasbinda runt
fingret och använd som ”fingertuta”. Använd
vanligt vatten eller en klorhexidin-blandning
att doppa fingertutan med.
Är katten ovan med tandvård så kan det
vara en god idé att börja lite försiktigt med
introduceringen av tandborstningen. Börja
med att vänja den vid att öppna munnen och
titta på tänderna dagligen. Försök smyga in

”tandkontrollen” i vardagen och gör det som
en naturlig del i själva gosande och kelandet
med katten. Det behöver inta vara några
längre stunder, några sekunder här och där är
en jättebra början. När ni sedan känner er redo
för nästa steg så kan ni börja med att inviga
den lilla tandborsten med mjuk borste (t.ex en
babytandborste) med en smaklig tandkräm
avsedd för djur. Prioritera att borsta de övre
kindtändernas tandköttskanter, det är där det
oftast bildas plack. Borsta med små gnuggande rörelser. De första gångerna kanske
ni bara hinner att borsta i några sekunder åt
gången. Det är helt OK. Låt det ta den tid det
behöver för att ni så småningom ska kunna
sköta tandvården på bästa sätt. Man kan med
fördel även massera tandköttskanten med lite
Bucacat efter själva tandborstningen. Eller
gnugga tandköttet med klorhexidin-lösning
om det är lite irriterat. Det behöver inte borstas
så jättelånga stunder. Det är desto viktigare att
man borstar tänderna regelbundet. Om man
lyckas borsta/gnugga tänderna under någon
minut eller två, några gånger i veckan, så har
man i princip uppnått det ultimata för hemmatandvården och det betyder oerhört mycket
för din katts tand- och munhälsa.
Hur man praktiskt går tillväga för att hålla
sin katt vid denna behandling är olika och
man får hitta det sätt som passar en själv och
sin katt bäst.
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Snabbfakta om kattens vanligaste tandproblem:
Gingivit är tandköttsinflammation och
orsakas av bakteriebeläggningar runt tandköttskanten. Tandköttet blir då irriterat och
man ser ofta en rodnad eller att det blir ilsket
rött. Du kan förebygga detta genom regelbunden tandborstning.
Parodontit är en tandlossningssjukdom
hos katt och den orsakas av tandsten och tandköttsinflammation. Man behandlar denna
sjukdom genom att dra ut drabbade tänder
(lösa tänder) och man avlägsnar tandsten och
inflammerad vävnad. Viktigt är att fortsätta
underhålla kattens tänder genom tandborstning.
Tandsten bildas på kattens tänder när plack
förkalkas. Det bildas då en hård tandbeläggning som kan resultera i andra tandsjukdomar
hos katten. Man behandlar detta genom att
ta bort lättare tandsten genom tandborstning. Kraftigare tandsten behöver tas bort av
veterinär.
FORL/TR är tandnedbrytning och är
en vanlig tandsjukdom hos katt. Denna
tandsjukdom orsakar hål i tänderna som
sedan tandköttet försöker täcka över genom
att det kryper upp en bit på tandens utsida.
Denna tandsjukdom är mycket smärtsam för
katten och går tyvärr inte att förebygga. Man
undersöker kattens tänder med sondering och
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tandröntgen under narkos. Man behandlar
sjukdomen genom att drabbade tänder dras
ut. Beroende på hur drabbad tanden/tänderna
är så kan det räcka med att ta bort kronan och
täcka rotresterna genom att sy över tandkött.
Är roten intakt så räcker inte det, utan då
måste även roten tas bort. ▪

