HIGIENE DENTAL
Raspallar cada dia i alimentació específica

Raspallar les dents en 5 passos
El 80% dels gossos de més de tres anys pateixen malalties a les genives causades per falta de
higiene oral diària. Raspallar les dents es la millor manera de prevenir la placa bacteriana. Però el
gos necessita acostumar-se molt gradualment i ens hem d’assegurar de que aprèn a gaudir de
l’experiència.

1.Introduir la pasta, especifica per

4. Dents posteriors.

gossos

Comenci com en la etapa anterior i després
avanci suaument cap a les dents
posteriors (queixals), amb moviments
circulars. Arribi només fins allà on el gos se
senti còmode.

Amb las mans netes, posis una mica de
pasta en el dit índex. Deixi que el gos llepi
la pasta del seu dit.

2. Acostumi el gos al contacte a la
boca
Amb el dit untat de pasta, recorri la
superfície de les dents friccionant
suaument i arribi només fins allà on el gos
li permeti.

3. Introdueixi el raspall.
Prepari el raspall amb aigua i pasta dents.
Deixi que el gos llepi una mica de pasta del
raspall. Comenci a raspallar suaument
només els ullals; amb moviments verticals,
de dalt a baix, de la geniva fins a la punta
del ullal. En aquesta etapa no raspalli les
dents de davant (incisius) ja que es la zona
més sensible de la boca.

5. Raspallat complet. Quan hagi
acabat el pas 4, agafi el morro del gos per
mantenir la boca tancada i aixequi el llavi
superior amb suavitat, amb l’índex i el polze
rodejant el morro per veure les dents de
davant. Molts gossos son sensibles i poden
esternudar quan se’ls raspalla. Raspalli
suaument les dents anteriors mitjançant
moviments verticals. Gradualment,
augmenti el temps de duració del raspallat.
Per a una protecció màxima, s’ha de
raspallar les dents cada dia.

BARRETES MASTICABLES PER A LA HIGIENE ORAL
Hi han alternatives més senzilles al raspallat, com poden ser les barretes masticables, que
ofereixen beneficis directes per a la higiene oral del seu gos i ajuden a mantenir les seves
dents netes i sanes. També hi ha menjars específics que al tenir un format de croqueta
especial fan la funció del raspall.
Es important vigilar la higiene de la boca de la nostre mascota, ja que ens evitarà de fer
neteges tant sovint i el risc de malaltia periodontal. També hi ha algunes joguines que ens
poden ajudar.

