
ravidelná kontrolní vy‰etfiení u ve-
terináfie a hygiena dutiny ústní
v‰ak mohou vytvofiení nepfiíjemné-

ho povlaku pfiedejít. 
Zubní kámen se vût‰inou objevuje na
labiálách (vnûj‰ích plochách smûfiujících
ke rtu) na ‰piãácích a vnitfiních plochách
pfiiléhajících k tváfii premolárÛ a molárÛ
(stoliãek). Jeho hromadûní lze pozorovat
také v blízkosti v˘vodÛ slinn˘ch Ïláz.
Zubní kámen pfiedpokládá pfiítomnost
plakov˘ch povlakÛ. Bez nich není jeho
vznik moÏn˘. Plak je oznaãení tuhého
Ïlutavého povlaku na zubech sestávající-
ho z bakterií, kter˘ se nepodafií úspû‰nû
odstranit samoãisticími mechanismy,
jako je tvorba slin. Zdá se, Ïe síla tohoto

povlaku souvisí s imunitním systémem.
Také koncentrace minerálÛ ve slinách,
mnoÏství slin a jejich kvalita, hodnota pH
v dutinû ústní a d˘chání ústy mají vliv na
individuální vznik plaku a tím na tvorbu
zubního kamene. Plak sám obsahuje jen
velmi mal˘ podíl bakterií, mÛÏe v‰ak
dráÏdit okolní tkánû dásnû a tak pfiíznivû
ovlivÀovat tvorbu plaku.

SYMPTOMY
V poãáteãním stadiu se zubní kámen pro-
jevuje lehk˘m zánûtem dásní. V tûÏ‰ích
pfiípadech v‰ak mÛÏe zubní kámen
pokr˘t cel˘ zub. Pokud zubní kámen pro-
nikne do Ïlábku mezi dásnûmi a zubem,
mÛÏe to vést k parodontóze a dokonce ke
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ZDRAVÍ

Zdravé zuby s alternativní medicínou

Prevence
Zastánci pfiírodní medicíny doporuãují
následující preventivní opatfiení: 
● Zuby vícekrát t˘dnû ãistit zubním
kartáãkem (pouÏívat plavenou 
kfiídu nebo léãivou hlínu),
● Do jídla tu a tam 
pfiimíchat jedlou sodu,
● Pes by mûl dostávat hrubû
strukturované jídlo, které je 
nutno mohutnû kousat,
● Jednou mûsíãnû by mûly b˘t podávány
vhodné homeopatické prostfiedky 
(podle individuálního charakteru psa).
U zapeklit˘ch pfiípadÛ je moÏno podávat
také calcium phosphoricum D12 a calcium
fluoratum (nûkolikrát roãnû s kaÏdodenní
obmûnou). V úvahu pfiipadají v rámci
léãby také organické preparáty 
Dens a Citrokehl (vÏdy 1/4 ampule), 
● Kúra mÛÏe b˘t podpofiena Bachov˘mi
kvûty Agrimony, Crab Apple a Horbeam.
Na uvolnûné zuby se doporuãuje
Scleranthus, protoÏe údajnû 
mívá zpevÀující úãinky,
● Hospodafiení s minerály mÛÏe b˘t
regulováno kaÏdodenním podáváním
kávové lÏiãky ·indelov˘ch minerálií.

P

Hodnû
postiÏeny
b˘vají
vût‰inou
‰piãáky

Zubní kámen 
Zubní kámen je velmi roz‰ífien˘ problém. V prÛbûhu svého
Ïivota se s ním setká vût‰ina psÛ. Nepostihuje jen star‰í
psy, ale v zásadû se mÛÏe objevit i u mlad‰ích zvífiat.
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ztrátû zubu. Zubním kamenem postiÏení
psi ãasto trpí nepfiíjemn˘m zápachem
z dutiny ústní a pfiípadné bolesti mohou
dokonce zpÛsobit, Ïe odmítají potravu.

MOÎNOSTI LÉâBY
Zubní kámen by mûl pravidelnû odstraÀo-
vat veterinární lékafi. BûÏnû se to dûje
v rámci jednou roãnû konané preventivní
prohlídky. U psÛ ktefií mají mimofiádnû sil-
n˘ sklon ke tvorbû zubního kamene musí
b˘t o‰etfiení provádûno podle potfieby ãas-
tûji. Pfii nepfiíli‰ intenzivní tvorbû zubního
kamene pr˘ pomáhá postiÏená místa
nûkolikrát dennû potírat 20% roztokem
jedlé sody nebo 3% ovocn˘m octem
a následnû zubní kámen odstranit kartáã-
kem na zuby. 

STAR¯ PES
Tvorba zubního kamene mÛÏe b˘t pod-
mínûna také vûkem, protoÏe chrup psa
nezÛstává u‰etfien procesu stárnutí.
Odporn˘ pach z dutiny ústní ãasto b˘vá
prvním pfiíznakem poãínající destrukce
chrupu. Zubní kámen, zubní kazy, zánû-
ty dásní (parodontitida) i onemocnûní
mûkk˘ch i tvrd˘ch zubních tkání (paro-
dontóza) a vypadávání zubÛ nejsou ve
vûku, kdy se z na‰eho psa stane dûdeãek,
Ïádnou vzácností. Destrukci chrupu
budeme nejlépe ãelit tím, kdyÏ celou
ústní dutinu psa budeme nechávat pra-
videlnû (nejménû jednou roãnû!) kontro-
lovat veterinárním lékafiem. Za urãit˘ch
okolností mÛÏe veterináfi doporuãit také
nûjak˘ produkt na péãi o zuby. Zubní
kartáãky a pasty pro psy uÏ dávno patfií
k bûÏné prevenci onemocnûní zubÛ.
Základní péãe o oblast dutiny je vhod-

nou prevencí pfiedãasného vypadávání
zubÛ.

PARODONTÓZA 
Zubní kámen nezfiídka zpÛsobuje parodon-
tózu, která b˘vá oznaãována také jako zánût
dásní, ale zasahuje mûkké i tvrdé zubní tká-
nû. V prÛbûhu onemocnûní se v dásni
zmnoÏí bakterie, dochází k tvorbû hnisu
a koneãnû nûkdy aÏ k vypadnutí zubu.
Aãkoliv to je pro psa nepfiíjemné, lze se jen
zcela v˘jimeãnû vyhnout pfiímému o‰etfie-
ní. Lokální o‰etfiení by se mûlo provádût
citlivû, trpûlivû a jemnû, jinak se pes bude
pfii druhém pokusu této procedufie ze
v‰ech sil bránit. Jako pfiíprava se doporu-
ãuje podávání kapek první pomoci nûkoli-
krát dennû bezprostfiednû pfied lokálním
o‰etfiením. Tyto kapky mají uklidÀující
úãinky a zároveÀ také zmírÀují bolesti
a zánûty.

K LOKÁLNÍ LÉâBù:
● Dásnû se buì potírají ‰tûteãkem, nebo
proplachují. Za tímto úãelem se pfiipravu-
je tinktura z echinacey, borÛvky nebo vfie-
su obecného (zfiedûní vÏdy 1: 3) a naná‰í
se na postiÏené oblasti. Vfies se údajnû
zvlá‰tû dobfie hodí pfii krvácení.
● Parodontózu lze léãit stejn˘mi ho-
meopatick˘mi prostfiedky jako zánûty
ústních sliznic. Kromû toho se mohou
s kaÏdodenním obmûÀováním nasazovat
Echinacea D6, Natrium phosphoricum
D6 a Silicea D12. Citrokehl je moÏno
podávat dvakrát t˘dnû v mnoÏství ãtvrt
ampule.
● KdyÏ zánût odezní, mûli bychom psa
opût pfievést na pevnou stravu, aby se mu
zuby a dásnû zase zpevnily. Jac
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