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HealthThe Irish Terrier is a very healthy breed. As a vet I'm facing to the problems and genetic
illnesses of the “fashion-breeds” day by day. With hip-joint and elbow-joint dysplasia, barking
defects, patella dislocations, heart disease, ophthalmologic problems and I could keep classify
it. Fortunately the Irish Terriuer breed is free from the diseases I've been told before.
Conversely we have to refer to 2 genetic illnesses of the breed, which is fortunately is very rare.
He is descending both autosomally, recessively, this means, that the only dog who could suffer
from these illnesses is the dog whose parents have carried that same problem. The
hyperkeratosis is existing illness in more terrier breeds, which means the increased horrification
of the dog-sole and in some cases the conchoscope too. The sole's skin is getting thick,
crackling, the structure of the claws are also being affected, they are growing into an abnormal
length. Fortunately it's not a deadly illness but it is unpleasant. The illness needs an undergo
cure or a permanent treatment. Sick animals won't be able to use for sport activities because of
the sensitive and injury-proned paw. The illness is recognizable in already in the 7 month-old
age.           

Their other genetic illness is the cystinuria, that containing stones development of cystine in the
bladder. The way of descent is the same as the hyperkeratosis, but according to individual
sources they are appear less often. These animals can live their life in a total symptomless, so it
is heavy to estimate the population's affected area. At the young' shopping we are decreeing in
the contract about the case if one of these two rare illness is diagnosing.
the original: http://www.buc.hu/content/keptar.html

A The breed should receive the same vaccinations and other treatments like any other dog.
Beside the combined and anti-rabic vaccinations we bring everybody's attention that excellent,
new vaccines are already accessible also in Hungary. Among them there is a vaccine against
the Lyme-morbus and the kennel-cough vaccine too. The systematic anthelmintic deserves
particular attention, all the more so, because our bulk of Irish Terriers are being in relationships
with children too. The dog's ascarididas and taenias could infect people too, especially the
children are inperiled in the first place. So again the systematic and at least three months period
anthelmintic by far important which with has to be happened with the combined veterinary
medicinal product and pill. Choose the more expensive and good quality products!
Let's keep the rules after the anthelmintic! For three days you have to collect the excrement
immediately and you also have to destroy it or burn it or dig it ground two spits deep. In these
few days let us take notice of stepped-uply that our children wash their hands after they handle
with the dog. If we keep these treads carefully, we did everything for saving our children and
make them remain in safety.
Unfortunately the “tick-case” had become critical in our country.Much of the the ticks infected to
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the dog with the two dangerous, most frequent illnesses, such as babesiosis and the offender of
the Lyme-morbus.We can defend the dog against the Lyme-morbus with vaccination. Because
however there isn't any other against the rest illness, for this reason holding at distance of the
ticks is indispensable. The dog's ticks can fall also in our home easily! Even if we could step on
this tick with full of blood the “experience would be complete.” The dog consequently needs to
be defend. We could do that with the dog-collar - there exists a totally scentless either - which
you can buy at the vet and with spot-ons from what the selection is already very large. We will
have absolutely asked our vet's opinion of the neighboring situation, before we choose a
product. The decisive factors of the products shouldn't be the name, advertising and the price! I
also have an experience that quite a different case are working better on the different areas of
the country.
According to today's job of the science a dog gotten ill in the babesiosis and Lyme-morbus is
not peril to people!
Before travelling abroad its really necessary to consult with the vet because specially in the
southern countries there are other danger ahead for our pet and indirectly of course for humans
as well. Mosquitoes and ticks distribute illnesses which are met with sporadically in our place
and they are not only danger ahead for the dogs but for us too.
You can prepare for such a journey like this with the appropriate implements to make your
holiday happy!
You have to know the followings with the nourishing of your dog. The dog is a carnivorous
animal, opposite the omnivorous human they are decreeing other needs, enteron,
digestion-biologic attributes. This means that human food is not suitable for the dogs to eat it.On
the one because as I had mentioned it, dogs make different demands on
nutriment-supplements but on the other hand we can wish to make that clear, that with that we
are doing ourselves harm, we are also doing harm to the dog with that. Let us only think a lot of
diabetics, overweighted, high bloodpressured and people with high cholesteroled level and think
of the too gresy, too salted, high spiced food, the lots of preservative, additive what is for this
reason is amount to responsible! It is true of the dog: you are the one, that you eat! Well we
should feed our dog consciously with the nutriment which considers his /her needs. One of
methods of this, that we're cooking for it at home with the suitable compenents what was
prescipted by the vet. The other solution, that we are buying him a dog-biscuit /
dog-nourishment, saving much time. I am recommending the premium-superprimium foods from
the wild variety of dog-nourishements. They are really made of meats and they haven't got
artificial coloring, preservative and tastant.
Our kennel is a Eukanuba reference kennel and this nutriment-family assures our actively
working dogs health and prevailing condition also in the dog-show terms. Besides certainly
much different brand separating buyable. You should ask your vet's opinion in any case
because they have been teached about the foraging in relation to the shop-assistants.
The Irish Terrier is a medium-sized dog,so until his / her one year old age he / she has to be
given a medium-sized puppy- nourishment (puppy and junior medium) then it has to eat a
medium-sized adult nourishment. If we give a quality of premium nourishment we don't need to
give him / her any kind of bone building and vitamin-addition, because it could be quite like
harmful either!
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Féreghajtás

Magyarországon minden harmadik kutya bélférgekkel fertőzött! A fertőzött állat féreg és
peteürítése komoly veszélyt jelent kedvenceire és sajnos emberi megbetegedést is okozhat! Az
ember a peték, vagy a lárvák lenyelése révén fertőződik. A legveszélyeztetettebb csoport a
gyermekeké, mert ők nem mindig tartják be higiéniás rendszabályokat és sajnos gyakran
játszanak olyan homokozókban, amelyek kutyaürülékkel szennyezettek.

Az orsóférgek lárvái vándorlásuk közben okoznak az emberben károsodást. Igen elterjedt
parazitózis ez, általában a 2-4 év körüli korcsoportot veszélyezteti. A lárvák vándorlásuk során
roncsolják a szerveket, szöveteket. Eljuthatnak például a tüdőbe, ahol szűnni nem akaró
köhögést okoznak. A szemfenéken retinakárosodást, így látászavart, kivételes esetben akár
vakságot is okozhatnak. A bőrben illetve a bőr alatti kötőszövetben sérüléseket, gyulladást
váltanak ki!

A kampósférgek kellemetlen bőrtüneteket, bőrpírt,viszketést, kiütést idézhetnek elő.
Rendkívül komoly megítélés alá esik továbbá az Echinococcus granulosus galandféreg faj
okozta fertőzöttség. Az ember által lenyelt petéből kiszabaduló lárva áthatol a bélfalon és a
keringéssel a májba, vesébe, tüdőbe, akár az agyba is eljuthat. A lárva ezután nagyméretű,
folyadékkal telt tömlőt hoz létre, amelyek éveken át lassan növekednek, majd az érintett szerv
összenyomásával különböző szervi funkciózavarokat, sőt akár halált is okozhatnak.
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A fentiek alapján elmondható, hogy kiemelkedő fontosságú, hogy Önök, kutya- ésmacskatulajdonosok legyenek tisztában a féregfertőzöttséggel kapcsolatos veszélyekkel. Aféreghajtást pedig ne szükséges rossznak, netalán plusz költségnek tekintsék, amivel azállatorvos ,,még többet leakaszthat” Önökről. Sajnos ezzel a gondolkodásmóddal napontaszembesülünk.A felelős állattartáshoz a veszély folyamatos szem előtt tartása is hozzátartozik! A saját éskörnyezetünk egészsége érdekében!Kedvenceink fertőződésére különféle módon kerülhet sor. A kölyök már az anyaméhben, illetvea szoptatás alatt az anyatejjel fertőződik! Ezért kiemelt fontosságú a kölykök kezelése!Az, hogy Ön nem lát férgeket kedvence bélsarában, még nem jelenti azt, hogy nincsenek is! Érdemes tájékozódó jelleggel célzott parazitológiai vizsgálatot végeztetni bélsárból, amivelpontosan meg lehet határozni a fertőzöttség mértékét, és a férgek faját.A magyar állatgyógyszer piacon a féreghajtó paszták és tabletták rendkívül széles választékaáll rendelkezésre. Állatorvosi rendelőmben a piacvezető Bayer cég termékeit használom.Kölyökkutyákat Drontal Puppy szuszpenzióval kezelünk, majd a későbbiekben a Drontal Plusízesített változatát ajánlom.Amit általában elfelejtünk!!! A féreghajtásnak akkor van értelme, ha az össze egymássalérintkező állatunkat egyszerre kezeljük! A kezelés utáni 3-5 napban ürített bélsarat szigorúanössze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni! Ezzel kizárjuk az újrafertőződés lehetőségét!Gyermekeket ebben a pár napban szigorúan tartsuk távol állatainktól!VédőoltásokHa kutyánkat nem részesítjük megfelelő védőoltásokban, nagy a kockázat arra, hogy megkapjavalamelyik fertőző betegséget, ami akár az állat halálát is okozhatja. A betegségek kölyök- ésfelnőtt állatot egyaránt veszélyeztetnek, akár városi, akár falusi kutyáról legyen is szó!A hazai törvények csak a veszettség oltást teszik kötelezővé az ebek számára. Pontosan akötelezővé tételnek köszönhető, hogy mára lényegesen visszaszorult a veszettség előfordulásaa kutyák között.A két legelterjedtebb fertőző kutyabetegség a parvovírusos bélgyulladás és a szopornyica,amelyek ellen az ún. kombinált oltással védhetjük kedvenceinket. Ez a vakcina az előbb említettkét betegségen kívül védelmet ad a fertőző májgyulladás, a parainfluenza és a leptospirózisellen is.Sokan nem tudják, hogy a Lyme-kór nem csak az embert, hanem a kutyát is fenyegetőbetegség. Ugyanúgy a kullancs terjeszti, ugyanarról a kórokozóról van szó, de a tapasztalatokszerint kutyáknál lényegesen nehezebb diagnosztizálni a betegséget. Ennek az az oka, hogy atulajdonosok általában nem veszik elég komolyan a gyakran jellegtelen tüneteket és mire azállat orvoshoz kerül, gyakran már késő. Jó hír viszont, hogy velünk ellentétben a kutyákat lehet Lyme-kór ellen oltani! Rendelőnkben ezta veszettség oltás után szoktuk elkezdeni. 1 hónapos különbséggel 2 oltás beadását jelenti,majd a védettséget évente egyszeri oltással kell fenntartatni. Emellett azonban nemmellőzhetjük a kullancsok távol tartására való szereket, hiszen a másik, kullancs által terjesztettbetegség, a babesiosis ellen nem létezik védőoltás. A kullancsok veszélyességéről, távoltartásuk lehetőségeiről a ,,védekezzünk a kullancsok ellen!” című pontra kattintva olvashat.

A kölyökkutya az első védőoltását 5-7 hetes korában szokta megkapni, majd ezt követően 2-3hetente a következőket. Rendelőnkben  és kenne lünkbenaz Intervet által gyártott kiválóminőségű NOBIVAC vakcinákat használjuk! Újdonságként már Magyarországon is elérhető a Nobi Vac KC- nevű kennelköhöghés ellenivakcina, amelyet orrba cseppentünk. Már pár hetes kortól adható, rögtön az első vakcinázásután 1 éves védelmet ad. Kölykeinket már 4 hetesen vakcinázzuk!Oltási sor kennelünkben 1.kennelköhögés ellen 4 hetesen 2. parvovírus ellen 6 hetesen 3. kombinált védőoltás 9 hetesenMajd így érdemes folytatni a választás után 4. kombinált védőoltás 12 hetesen 5. veszettség elleni védőoltás 14-15 hetesen 6. Lyme-kór elleni védőoltás 17-18 hetesen 7. Lyme-kór elleni védőoltás 21-22 hetesen  8. veszettség elleni védőoltás kb. 9-10 hónaposan9. Kombinált védőoltás 1 évesenMegjegyzés:Állatorvosként a kölyökkutyák 3 hetente történő vakcinázásnak híve vagyok. Egyes tenyésztőkés állatorvosok 2 hetente oltanak, így viszonylag gyorsan, már 3 hónapos kor előtt befejeződikaz oltási sor. ennek mindössze annyi előnye van, hogy a kölyöknek hamarabb alakul ki avédettsége, így hamarabb vihető utcára. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a kölyökkutyaimmunrendszere 3 hónapos korra jóval fejlettebb, mint előtte. Amennyiben az utolsó kombináltoltást 12 hetes korban, vagy később kapja meg, a kialakult immunválasz jóval erősebb lesz, avédettség megbízhatóbb. A hazai törvények értelmében 1 éves kor alatt a veszettség oltást kétszer kell beadni, az elsőt 3és 4 hónapos kor között, a másodikat az elsőtől számított 6 hónapon belül.1 éves kortól az állatokat évente egyszer kell oltani veszettség és kombinált oltással, akárössze is vonható a kettő. Évente érdemes vakcináztatni kennelköhögés és Lyme-kór ellen is!Mit etessünk kedvencünkkel?Rendelőnkben az egyik leggyakrabban feltett kérdés arra irányul,hogy mit is etessünk kutyánkkal, macskánkkal ahhoz, hogy hosszú életű, boldog ésegészséges állatunk legyen. A kérdés megválaszolása sajnos nem is olyan egyszerű, atulajdonosokkal elfogadtatni tanácsainkat pedig még nehezebb. Ennek egyik oka az, hogy akutyák, cicák igazi társakká, családtagokká váltak és a legtöbb tulajdonos ezért hajlamos úgytekinteni rájuk, mint miniatűr emberekre. Ez azonban súlyos hiba, legalábbis táplálkozásiszempontból, hiszen a mienktől teljesen eltérő felépítésű az emésztőrendszerük, valamint másaz egyes tápanyagok iránti igényük. A másik gond az, hogy a media folyamatosan bombázminket az állateledelek reklámjával. Az ember hajlamos bedőlni az ilyen színes, mozgalmas,vicces reklámoknak, pláne azért, mert ezeknek a tápoknak az ára az alacsony kategóriábatartozik! Rögtön feltűnik viszont a nagy különbség akkor, ha a tulajdonos kezébe vesz egy,,szaklapot”, például egy kutyás magazint! Ezekben a lapokban leginkább ,,prémium minőségűtápokat” hirdetnek a cégek, más árkategóriában.Gyakran felteszik nekem a kérdést, hogy miértkellene méregdrága tápot ennie a kutyának, hiszen évezredekig elélt a konyhai maradékonmindenféle probléma nélkül. A válasz egyszerű. Egyrészt az állataink társállattá váltak, sokkaljobban odafigyelünk rájuk és óvjuk őket, mint akár pár tíz évvel ezelőtt. Másrészt a világunksajnos változik, egyre rohanóbbá válik, környezetünk egyre szennyezettebb. Ezt a problémakörtés az emberre gyakorolt hatásait jól ismerjük és elfogadjuk. Egyre többen figyelnek tudatosanaz életmódjukra, étkezésükre, az agyonreklámozott édességek, tartós élelmiszerek, chipsekhelyett próbálnak egészségesen étkezni. Az előbb említett hatások ugyanúgy hatnak az állatiszervezetre is! A légszennyezés, a rengeteg tartósítószer, színezékek, mesterséges ízanyagok,stb…Sajnos évről évre riasztó mértékben emelkedik a táplálkozással összefüggésbe hozhatócivilizációs betegségek  száma társállatainkkörében. Folyamatosan emelkedik az elhízott, cukorbeteg, szívbeteg, fogköves, daganatos,allergiás betegeink száma. Ezen betegségek nagy része egyértelműen visszavezethető atakarmányozásra, többnyire az olcsó, nagyon reklámozott tápokra, konzervekre! Az évekig tartóhelytelen táplálkozás pedig megbosszulja magát az állatok esetében is, az egészségvisszaállítása pedig sokkal több időbe és pénzbe kerül, mint a megelőzés, ha egyáltalánlehetséges.Tisztelt Tulajdonos! A fentiek alapján reméljük, hogy sok kérdésére megkapta a választ. Bízzonállatorvosában és az általa javasoltakban! Minden állatorvos jóval nagyobb rálátássalrendelkezik a témára, mint egy átlagos felkészültségű tulajdonos, vagy bolti eladó, hiszenegyetemi szinten tanult takarmányozástant. Emellett pedig ő találkozik nap mint nap a helytelentakarmányozás következményeivel! Könnyebb megelőzni a betegségeket, mint gyógykezelni!Válasszon állata számára prémium, szuperprémium minőségű tápot és biztos lehet benne,hogy jól választott. Gazdag választékukban külön tápot talál a junior, felnőtt, idősödő és időskedvenceknek, valamint a testméretet is figyelembe véve kis-közepes és nagytestű állatoknak.Speciális igényeket is kielégítenek, például túlsúlyt, érzékeny emésztőrendszert, bőrt, sőtmegjelentek a fajta specifikus tápok is! 

Kennelünk Eukanuba referenciakennel!

Saját kutyáink egészségét és jó kondícióját az amerikai Eukanuba táp biztosítja, emellettrendelőnkben is ezt forgalmazzuk. Kölykeink felneveléséhez 3 hetes kortól az Eukanuba PuppyMedium tápot használjuk.KULLANCSVESZÉLY! Védekezzünk!
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Kedvenceinket számos külső élősködő támadhatja meg, ezzel megkeserítve a mi életünket is.A leggyakoribb erre ,,szakosodott állatkák” a bolhák, kullancsok, szuronyos istállólegyek,lepkeszúnyogok, valódi szúnyogok, tetvek, rühatkák, szőrtüszőatkák, fülrühatkák. Az ellenükvaló védekezés nem pusztán kényelmi szempont kell hogy legyen! Ezek az élősködők sajnosszámos betegséget okozhatnak állatainknak, akár végzeteset is!A legkomolyabb veszélyforrást a kullancsok jelentik!A kullancsokkal már sok kutyatulajdonos szerzett keserű tapasztalatokat, velük kapcsolatbanviszonylag felvilágosult a kutyatartók tábora. De talán még mindig nem eléggé. Nem elégugyanis, ha azt tudják, hogy milyen veszélyt hordoznak magukban! Sajnos még mindigrendkívül elterjedt az a felfogás, miszerint a lakótelepi, illetve kerti kutyák nincsenekveszélyben, hiszen nem járnak erdőben! Tévedés!!! Sorban érkeznek rendelőnkbe betegkutyák, akik nem hagyják el a lakótelep környékét! Tehát a kullancsok mindenhol ott vannak, azön közvetlen környezetében is! Vegye tehát komolyan a veszélyt!

Hazánkban a fő kullancsszezon áprilistől októberig tart. Ezt sem vehetjük azonbankészpénznek, hiszen az állatorvos kollégák már nem lepődnek meg egy -egy decemberi, vagyfebruári(!) babesiás kutyán! Ebből az szűrhető le, hogy ha biztosra akarunk menni, akkor avédettséget egész évben fenn kell tartanunk!A kullancsok egysejtűeket, vírusokat, baktériumokat is beolthatnak kedvencükbe. Közülük a 2leggyakoribbat emeljük ki.A babesia canis egy egysejtű, ún. protozoon élősködő, amely a kullancs vérszívásával képesbekerülni a szervezetbe. A vörösvérsejteken megtelepedve azokat szétroncsolja, akövetkezmény láz, elesettség,, vérszegénység, vérfestékvizelés, veseelégtelenség és ezekkísérőtünetei.Nagyon gyakori betegség, egyes kutyák többször is átesnek rajta.Számos esetben a tulajdonos későn viszi állatát orvoshoz, ekkor már nagyon nehéz az ellenükvaló küzdelem és bizony költséges is.A másik gyakori betegség a Lyme-kór. Ezt jobban szokták ismerni az emberek, hiszen anagyszámú humán megbetegedés is felkelti figyelmünket. Kutyáknál nehezebb a betegségetdiagnosztizálni. Jellegtelen tünetekkel kezdődhet, a tulajdonos nem veszi komolyan, aztán rövididőre minden rendben lévőnek tűnhet, majd újra jelentkeznek súlyosabb tünetek, ebben azesetben azonban már sokkal nehezebb az orvos dolga. A Lyme-kór ellen létezik már védőoltása kutyák számára. Az alapimmunitás kialakításához kettő alkalommal kell oltani a kutyát 1hónap különbséggel, majd évente egyszer.Hangsúlyozzuk viszont, hogy ezzel megnyugodva nem szabad abbahagyni a távoltartó szerekhasználatát, hiszen a babesiosis nevű betegség ellen nem áll rendelkezésre oltóanyag!Védekezési lehetőségek

Valószínűleg a legtöbb kutyatartó hallott már a legkorszerűbb termékekről, a spot-onokcsaládjáról, amik bolhák és kullancsok ellen egyaránt hatékonyak, sőt egyes típusaik már ennélis többet tudnak. A spot-onokra közösen jellemző, hogy a bőrre kell őket cseppenteni. Ha akezelő személy a készítmény egy részét a szőrre önti, a védettség nem lesz megfelelő. Sajnosa bőrre juttatás nem minden állat esetében olyan egyszerű feladat! Tömött, dús szőrű állatoknálés különösen macskáknál nem is olyan egyszerű. Mindenesetre törekedni kell rá. A készítménytípusától függően általában több helyre osztjuk el az ampullák tartalmát a gerincvonal mentén.Macskáknál csak egy helyre, közvetlenül a tarkótájékra cseppentsünk, ahonnan biztosan nemtudja lenyalni.Másik módszer a nyakörv alkalmazása. Nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk az olcsó, párszáz forintos színes nyakörvek és a minőségi, jóval drágább állatorvosi nyakörvek között.Az olcsó változatnál nap mint nap tapasztalható, hogy hatásuk megbízhatatlan, kullancsraszinte semmi. Emellett gyakran okoznak allergiás reakciót, aminek bőrgyulladás, viszketés,szőrkihullás a következménye.Válasszunk inkább minőségi, receptköteles termékeket! Ezek megbízhatóak, hosszú hatásúak.Fontos!!! Az elmúlt 2 évben sajnos számos visszajelzés érkezett arról, hogy egyes, eddigmegbízható szerek veszítettek a hatékonyságukból a kullancsokkal szemben. A gyártók szerintezek az információk elsősorban az északi megyékből érkeznek, így Komárom-Esztergommegyéből is. Az okát nem ismerjük pontosan, alapvetően két elképzelés van. Az egyik szerintolyan mértékű kullancsinvázió volt az elmúlt években, amivel már nem bírnak a hatóanyagok.Egyesek szerint viszont egyes populációknál rezisztencia kezd kialakulni. Az is tapasztalhatóhogy a kutyáknál egyedi különbségek vannak, az egyik szer alig működik, a másik tökéletesen.Ezek alapján sajnos elmondható, hogy 100 %-os szer nincs. De a kb. 90-95 %-os hatékonyságmég mindig lényegesen lecsökkenti a betegségek kockázatát!Saját tapasztalataimat személyesen szívesen megosztom Önnel. Aktívan dolgozóvadászkutyáimon az összes általunk forgalmazott szert kipróbáltuk.,,FOGAS KÉRDÉSEK”avagy hogyan előzzük meg a fogkövességet?A legtöbb tulajdonos számára újdonság, ha avizsgálat során az állatorvos fogászati problémára, ezen belül leggyakrabban fogkövességrehívja fel a figyelmet. A gazdik egy része észre sem veszi a problémát, hiszen nem szívesennézegetik az állat szájüregét. Másik részük pedig nem veszi komolyan a veszélyt.

A háziállatok fogkövessége egy tipikusan civilizációs betegség, amely sajnos egyre fiatalabbkorban jelentkezik és bizonyos fajták egyértelműen hajlamosabbak rá, mint a többiek. Ilyenfajták a ma oly divatos kistestű társasági kutyák csoportja: westik, yorkik, bichonok, spiccek,uszkárok. Náluk akár már 2-3 évesen is találkozunk súlyos esetekkel!Fotó: súlyos fogkövesség, ínygyulladás, ínysorvadás, szabaddá vált fognyak (sajátfelvétel)Miért?A kutyák-macskák ősei, illetve vadon élő rokonai olyan típusú táplálékot zsákmányolnak, hogynáluk ismeretlen a probléma. A háziasítással azonban megváltozott a takarmányuk, a szokásoseleségük elfogyasztásához nem kell fogaikat olyan erősen használniuk, ahogy az a vadonban azsákmányszerzéshez és a zsákmány szétrágásához szükséges volt.Társállataink etetése száraztápokkal, konzervekkel, illetve ,,maradékokkal” történik. Ez azteredményezi, hogy az eleségmaradványok rátapadnak a fogakra és a baktériumok számárakiváló táptalajt képeznek, így azok gyorsan el tudnak szaporodni. Kialakul tehát egy ,,plakk”,amely kezdetben nem is látható. A baktériumok toxinjai azonban egy idő után ínygyulladástokoznak. 
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Amennyiben a lepedék nincs rendszeresen eltávolítva a fogak felületéről, a nyálból ásványianyagok rakódnak le lepedékben. Ilyen módon keletkezik a szilárd, általában okkersárga színűfogkő. Ha a gyulladásos folyamatot nem állítjuk meg, az előrehalad, ígyfogmeder-gyulladáshoz, tasakképződéshez, végeredményben pedig a fogak elvesztéséhezvezet.Az egész folyamatot már a kezdetektől fogva egy rendkívül kellemetlen, erős szájszag kíséri,amely egy idő után a tulajdonos számára elviselhetetlenné válik.Első lépés a megelőzés!Kölyökkortól a megelőzésre kell fektetnünk a hangsúlyt! Ezzel, ha teljesen nem is tudjukmegakadályozni a jelenséget, de mindenképpen le tudjuk lassítani.Hogyan?

1. Fogak rendszeres vizsgálata: első lépésként szoktassuk hozzá a kölyköt ahhoz, hogymutassa meg a fogait! Minden kényszer nélkül, de határozottan, utána jutalmazzuk. Váljék eznapi rutinná! 2. Etetés: A folyamatban óriási szerepe van a takarmányozásnak! A konzerveket és a kizárólag házi maradékok etetését kerüljük, mert ebben az esetben a fogaktisztulása abszolút nincs biztosítva. A száraztápokkal már kicsit jobb a helyzet. A legideálisabba szuperprémium száraztápok etetése, mert ezek gyártása olyan technológiák szerint történik,hogy csökkentik a folyamatot, mindegyik másféle módon. 3. Rágás: Szoktassuk rá a kutyát a rágásra! Léteznek speciálisan a fogkőképződést megelőzőrágócsontok, szalagok, stb. Előfordulhat, hogy ha kölyökkorban nem rágcsál az állat ilyenjellegű készítményeket, később egyáltalán nem lesz hajlandó! 4. Fogmosás! Ha a tulajdonos hajlandóságot mutat és nem utolsó sorban rá tudja szoktatni akölyköt, akkor léteznek már állatok számára készített fogkefék, fogkrémek. Remekül működnek! Olyan ,,fogkrémek” is megjelentek, amelyekkel nem kell szó szerint fogat mosni, elegendőcsupán az állat ínyére kenni. 5. Számos állatgyógyásztai készítmény jelent meg a piacon, amelyek a folyamatmegelőzését, illetve lelassítását hivatottak elérni. Vannak köztük algakivonatok, ,,fogkrémek",oldatok, rágószalagok. Ezeket Fotó: ultrahangos depurálás altatásban   már akár kölyökkortólérdemes alkalmazni!Teendő már kialakult fogkövesség eseténA betegségnek több fázisa van, aszerint, hogy milyen állapotban van az állat ínye és afogmeder. Hacsak nem kezdeti stádiumról van szó, első lépésként mindenképpen a korszerűultrahangos depurálást javaslom. A beavatkozást altatásban végezzük. Ultrahang segítségévela fogkő teljesen eltávolításra kerül fogak felszínéről.         
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      Ultrahangos depurálás előtt  Beavatkozás után (saját felvételek)        A beavatkozást követően rögtön el kell kezdeni a megelőző módszerek alkalmazását! Ha eztnem tesszük meg, hónapok alatt az eredeti állapot fog kialakulni.
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