
ak ãasto sl˘cháme od nûkter˘ch
samozvan˘ch odborníkÛ na psy,
Ïe vlci koneckoncÛ o svÛj chrup

také nijak nepeãují. A nûkdy se hovofií
dokonce o „zmûkãilosti“ psÛ. Pes sice
pochází z vlka, ale chovatelsky je od
svého praotce jiÏ velmi vzdálen. A to-
téÏ platí samozfiejmû i o zubech. 

Rozdíl mezi zuby vlka a psa
Vlci mají jin˘ chrup neÏ nûkterá ple-
mena na‰ich psÛ. Velikost zubÛ vlka je
v harmonickém pomûru k velikosti
chrupu. Bûhem evoluce se vlkovi vyvi-
nuly zuby, které jsou velké a ‰iroko od
sebe postavené. V tûchto velk˘ch pro-
storech mezi zuby se zbytky potravy
nezachycují, takÏe se nemohou vyvi-
nout ani Ïádná ohniska bakterií. 

Zvlá‰tû ohroÏen je 
chrup mal˘ch psÛ
Tím se také vysvûtluje, proã mají
zástupci mal˘ch plemen psÛ ãastûji
velké problémy se zuby. Na rozdíl od
vlka se u nich zmen‰ila lebka a zuby –
ov‰em ne ve stejném, harmonickém
pomûru. Proto nemáme Ïádné minia-
turní vlky v pomûru 1 : 1 s prapfied-
kem psÛ. Ba právû naopak. Kosti ãelis-
tí jsou v pomûru k celku men‰í, zuby
naproti tomu vût‰í. Tak vzniká utváfie-
ní chrupu, ve kterém stojí zuby pfiíli‰
tûsnû vedle sebe. 
Zuby se nûkdy dokonce stáãejí kolmo,
jen aby se nûjak ve‰ly do úzké fiady
zubÛ. Proto není divu, Ïe u domácích
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Problémy se zuby = problémy se srdcem?

Se zuby může trpět i srdce!
Podobnû jako u lidí mÛÏe se psÛm tvofiit za zubech zubní kámen. To není je kosmetick˘

problém, kter˘ bychom mohli zanedbávat, protoÏe nehrozí jen ztrátou chrupu. Ohniska
bakterií v ústní dutinû mohou putovat tûlem a po‰kozovat játra, ledviny a srdeãní

chlopnû. Po nadváze je druh˘m nejãastûj‰ím problémem psÛ paradentóza!

Optimální zubní hygiena
1. âi‰tûní zubÛ pfiípravky 

vhodn˘mi pro psy,
2. Krmení Ïv˘kacích kostí, 

popfiípadû suchého krmiva 
za úãelem zubní hygieny,

3. OdstraÀování zubního kamene 
popfiípadû zabránûní tvorbû 
zubního kamene,

4. Kontrolní náv‰tûvy 
u zvûrolékafie.

Îv˘kací 
kosti velmi
úspû‰nû
napomáhají
odstraÀování
zubního
povlaku

J
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psÛ je potenciální hrozba po‰kození
chrupu podstatnû vût‰í neÏ u vlka. 

Rozdíl je i v krmení
U velk˘ch plemen psÛ odpovídá tvar hla-
vy více pÛvodnímu tvaru u vlka a velikost
zubÛ je v pomûru k velikosti ãelistí v har-
moniãtûj‰ím vztahu. Díky tomu je moÏ-
nost samoãi‰tûní zubÛ vy‰‰í. I zde v‰ak
existují ve srovnání s vlkem podstatné
rozdíly – a to v Ïivotním stylu. Snadno
pochopíme, Ïe na zdraví zubÛ má pod-
statn˘ vliv i zpÛsob krmení a ãetnost pfii-
jímání potravy. ZÛstaÀme u praotce psÛ,
u vlka. Vlci rozhodnû neÏerou pravidelnû
ani nûkolikrát dennû. Spolykají velká
mnoÏství potravy, aniÏ by ji kousali. Po
krmení mohou následovat del‰í pasivní
fáze a pfiestávky spojené s hladovûním,
které vedou také k samoãi‰tûní chrupu.
Psi Ïijící s lidmi se zpravidla krmí jednou
aÏ dvakrát dennû. Psi ãasto dostávají
navlhãené nebo polovlhké krmivo, které
ulpívá na zubech. 

Zubní kámen se sám neodstraní
Co dûlat? Jakmile se jednou utvofiil zub-
ní kámen, nepomÛÏe ani kaÏdodenní
ãi‰tûní zubÛ. Jedinou moÏností pak je
nechat zubní kámen odstranit u zvûrolé-
kafie. Tato procedura v‰ak bohuÏel není
tak jednoduchá jako u lidí. ProtoÏe zvuk
ultrazvukového pfiístroje, kter˘m se
odstraÀuje zubní kámen, je pro psy
prostû nesnesiteln˘. Odstranûní zubní-
ho kamene se u nich proto provádí
v narkóze. U psÛ s nemocn˘m srdcem
nebo u star‰ích zvífiat je nevyhnutelné
peãlivû zváÏit, zda je takov˘ postup nut-
n˘. Profylaktické rentgenové snímky
nám poskytnou potfiebné informace
o stavu srdce. Musí se totiÏ zjistit, zda
pes snese narkózu. V narkóze se pak
vyãistí zuby a jejich záhyby. Aby se zpo-
malil opakovan˘ vznik zubního kamene,
vyãi‰tûné zuby se vyle‰tí a o‰etfií fluo-
rem. V nûkter˘ch pfiípadech je tfieba
po‰kozené zuby vytrhnout. Po o‰etfiení
mÛÏe následovat dávka antibiózy. To je
rozsáhlá léãba, kterou bychom si mohli
u‰etfiit (a které bychom mohli u‰etfiit
i psa), kdybychom alespoÀ trochu peão-

vali o jeho chrup. Pfiinejmen‰ím ãi‰tûní
zubÛ se nevyhneme.

Bez ãi‰tûní zubÛ to nejde
ProtoÏe zubní kámen se mÛÏe znovu
utvofiit. Chceme-li psovi u‰etfiit sloÏitosti
úplné narkózy, která b˘vá spojena s kaÏ-
doroãním odstraÀováním zubního kame-
ne, nevyhneme se pravidelné péãi
o chrup. Nejúãinnûj‰ím ãi‰tûním stále
zÛstává ãi‰tûní zubÛ zubním kartáãkem.
Bakterie se usídlují pfiedev‰ím na krãcích
zubÛ a na okraji dásnû, a proto je lze cíle-
nû odstranit mûkk˘m kartáãkem na zuby.
Snadno je poznáme. Tûsnû u okraje dásní
se tvofií Ïluté nebo bílé usazeniny. To je
povlak zubÛ, kterému se fiíká také zubní
plak. Pokud bychom ho neodstranili,
vznikne z nûj zubní kámen. 

Takhle to jde
K ãi‰tûní zubÛ pouÏijeme kartáãek na
zuby pro psy nebo dûtsk˘ kartáãek na
zuby s mûkk˘mi ‰tûtinami. Pro zaãáteãní-
ky se hodí zubní kartáãky pro psy, které
mÛÏeme natáhnout na prsty, takÏe
nemusíme psovi do tlamy Ïádnou „nása-
dou“. Zubní pasta vhodná pro lidi mÛÏe
u psÛ vyvolat otravu. Právû zubní pasty
s obsahem fluoridu jsou pro psy jedova-
té. Psovi se kromû toho nelíbí ani jejich
vÛnû, ani jejich chuÈ, takÏe ãi‰tûní zubÛ
pro nû pfiedstavuje hotovou torturu.
Dnes existují zubní pasty pro psy s kufie-

cí nebo hovûzí pfiíchutí, které není tfieba
vyplachovat. Zpoãátku pfiivykáme psa
zubní pastû tak, Ïe psovi prstem rozetfie-
me trochu pasty na pfiední zuby. JestliÏe
pes tuto proceduru strpí, dostáváme se
ke kartáãku na zuby. Zuby opatrnû ãistí-
me bez nadmûrného tlaku kruhov˘mi
pohyby kartáãku. Zaãínáme vpfiedu a po-
stupnû a opatrnû se propracováváme
dozadu. Psovi bychom mûli takto ãistit
zuby dvakrát aÏ tfiikrát t˘dnû. 

DÛleÏit˘m doplÀkem 
jsou Ïv˘kací kosti
Ve specializovan˘ch obchodech jsou
k dostání speciální Ïv˘kací kosti a pásky,
které úspû‰nû napomáhají odstraÀování
zubního povlaku. Obsahují minerály
nebo pÛsobí proti bakteriím. 
Kromû toho mají tvar, kter˘ podporuje
otûr zubÛ. Pomûrnû nová jsou na trhu
suchá krmiva pro psy, která jiÏ pÛsobí
proti vzniku zubního povlaku. KaÏdá
granule takového krmiva jiÏ je formová-
na tak, aby podporovala obru‰ování zub-
ního povlaku. 
JestliÏe pes je malátn˘, unaven˘ a snadno
onemocní, znamená to oslabenou obra-
nyschopnost organismu a tím také moÏ-
n˘ zánût dásní. 
Jednoznaãn˘mi pfiíznaky jsou zápach
z tlamy, odmítání potravy, potíÏe pfii Ïv˘-
kání a ztráta chuti k jídlu. Pak bychom
mûli zkontrolovat dásnû psa, a jestliÏe
zpozorujeme jasnû ãervené zbarvení dás-
ní, znamená to akutní a bolestiv˘ zánût,
se kter˘m bychom mûli ihned nav‰tívit
zvûrolékafie. Pak mÛÏe mít pes zdravé
zuby i ve vysokém vûku.

Annika Weltersová
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Odstranûní zubního
kamene u zvûrolékafie
Abychom mohli psovi odstranit zubní
kámen, musíme ho narkotizovat.
U psÛ s nemocn˘m srdcem to
znamená profylakticky rentgenov˘
snímek srdce, abychom zjistili, zda 
je pes schopen pfiestát narkózu.
Eventuálnû je tfieba vy‰etfiení krve, 
pfii kterém se kontroluje v˘konnost
jater a ledvin. Narkotizace zvífiete 
je nevyhnutelná, protoÏe zvuk
ultrazvukového pfiístroje k odstranûní
zubního kamene je pro psa, kter˘ je
citliv˘ na zvuky, prostû nesnesiteln .̆
Aby se zpomalil opakovan˘ vznik
zubního kamene, vyãistí se záhyby
zubÛ a vyãi‰tûné zuby se vyle‰tí
a o‰etfií fluorem. V nûkter˘ch
pfiípadech je tfieba po‰kozené zuby
vytrhnout. Po o‰etfiení mÛÏe b˘t 
tfieba dávka antibiózy. To je rozsáhlá
léãba, kterou bychom si mohli 
u‰etfiit (a které bychom mohli 
u‰etfiit i psa), kdybychom alespoÀ
trochu peãovali o jeho chrup. 

Zvlá‰tû ohroÏená
plemena
Mezi zvlá‰tû ohroÏená plemena patfií
pudlové, jork‰ír‰tí teriéfii a dal‰í
zástupci brachycefalick˘ch plemen,
ktefií mají chrup s pfiekr˘vajícími se
zuby. Tím se zvy‰uje riziko ukládání
zbytkÛ potravy mezi zuby. 

ZávaÏné následné ‰kody 
Pes má v dásních hustou síÈ krevních
cév. Pokud se na krãcích zubÛ tvofií
povlaky bakterií, dásnû se zanítí.
Bakterie se tak mohou dostat do
krevního obûhu a rozsejí se do celého
tûla psa. âasto se pak projevují
následná po‰kození plic, ledvin, 
jater, srdeãních chlopní a kloubÛ. 

První pfiíznaky
● pes je malátn ,̆ snadno 

onemocní a má oslabenou 
obranyschopnost organismu,

● zápach z tlamy,
● odmítání potravy, obtíÏe pfii 

Ïv˘kání nebo pfii jídle, ztráta chuti,
● dásnû jsou jasnû ãervenû 

zbarvené (to znamená zánût),
● bolesti a pfiecitlivûlost tlamy.
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