Værd at vide om mælketænder
Hvor mange mælketænder har en hvalp?
Hvalpe med normalt mælket-tandsæt har ialt 28 tænder: 4 hjørnetænder,
6 fortænder i over- og undermund og 3 kindtænder i hver side af over- og
undermund.
Tandanlæggene allerede dannet når hvalpen bliver født, men
mælketænderne kommer først frem når hvalpen er 6-7 uger.
Hvornår skifter hvalpen mælketænder?
Når hvalpen er ca. 5 måneder gammel begynder tandskiftet. Det foregår
meget hurtigt, så i løbet af et par måneder er alle mælketænderne væk
og erstattet af 42 nye tænder. I denne periode kan hvalpen godt være øm
i kæben/munden og kan begynde at bide mere i ting end den har gjort
før.
Kæberne er færdige med at vokse når hunden er ca 10-12 måneder
gammel. Det svarer til vores første 12 leveår! Det betyder også at der er
forholdsvis kort tid til at rette eventuelle fejl i udviklingen af hundens
tandsæt.
Hvordan vænner jeg min hvalp til at få undersøgt og børstet tænder?
Det er vigtigt at du vænner din hvalp til, at du må kigge på dens tænder
og røre ved dens mund. Hvalpen skal være tryg ved dine hænder og ikke
opfatte hænderne som noget man leger med.
Start med at vænne hvalpen til at du løfter overlæben og kigger på
tænderne og efter noget tid fører du din finger hen over hvalpens tænder
og gummer. Gør det stille og roligt i kort tid ad gangen så hvalpen ikke
mister tålmodigheden og bliver urolig. Hvis du lærer hvalpen dette når
den er lille er det meget nemmere at vænne den til at få børstet tænder
og du kan også bedre følge med i om tandstillingen og tandskiftet er
normalt.

Hvad er en normal tandstilling:
På billedet og tegningen herunder ser du hvordan normaltstillede
mælketænder ser ud:
Hjørnetanden i undermunden sidder foran hjørnetanden i overmunden.

Biddet kan ændre sig meget bare iløbet af få uger, så det er vigtigt at
tjekke det ofte.
Nogle racer er født med et unormalt bid: racer der har underbid som
bulldog´s og bracycephale racer (= kortsnudede racer) hvor
kindtænderne ofte vender på tværs p.g.a. pladsmangel.
De små hunderacer, har flere arvelige tandfejl end større hunderacer.
De mest almindelige er fejlstillede tænder og tilbageholdte mælketænder.
Hvis tænderne sidder forkert forhindres normal vækst af kæberne og det
kan medføre smerte hvis hjørnetændernes spidser prikker hul i ganen
eller i tandkødet ved den modstående hjørnetand. En forkert tandstilling
skal derfor rettes hurtigst muligt.

Fejlstillede mælketænder

Her fanges spidsen af undermundens hjørnetand i
tandkødet ved overmundens hjørnetand
De fejlstillede hjørnetænder kan lave
hul i ganen i overmunden

Tilbageholdte mælketænder
Det er hjørnetænderne og fortænderne hvor problemet med de
tilbageholdte mælketænderne er størst.
Mælketændernes rødder skal begynde at blive opløst og falde ud, når de
blivende tænder kommer frem.
Det sker når hvalpen er ca 5 måneder gammel.
Hvis mælketænderne ikke falder ud tager de pladsen for de blivende
tænder, som derved kommer til at sidde forkert.

I overmunden skubbes de blivende
hjørnetænder fremad

I undermunden skubbes de blivende
tænder indad mod tungen.

Knækkede mælketænder:
Når hvalpe bider i hårde ting, kan det ske, at deres mælketænder
knækker.
Det er vigtigt at få den knækkede mælketand bortopereret hurtigst
muligt, da der er stor risiko for, at der kommer infektion i kæben og i den
blivende tand.

Hvad gør jeg hvis min hvalp ikke har tabt sine mælketænder?:
Du skal ikke prøve at ”rokke” med tænderne eller lave trækkelege med
din hvalp for at få tænderne ud.
Mælketænder der ikke falder normalt ud har meget lange rødder og de
sidder lige op af de blivende tænders rødder. Du risikerer derfor at
mælketænderne knækker og at tandstumpen kommer til at sidde inde i
kæben
Der kommer et øget pres på kæben når mælketænderne bliver siddende
og det er meget typisk at se, at hvalpe med tilbageholdte mælketænder
ikke bryder sig om at blive rørt omkring munden pga smerte.
De tilbageholdte mælketænder bør derfor fjernes hurtigst muligt og
senest når den blivende tand er halvvejs ude. Tandoperationer foregår i
fuld narkose og tandkødet bliver syet pænt når mælketanden er fjernet.
Vi tilbyder gratis ”mælketandtjek”, så kontakt os hvis du er i tvivl om
hvorvidt din hvalp har problemer med mælketænderne.

