
 
Informacija Vašega veterinarja 

Kako svojemu ljubljenčku krtačiti zobe 
Tako kot pri ljudeh, je dentalna nega pomembna tudi za splošno zdravje Vaših ljubljenčkov.  
Tukaj so navodila po korakih, po katerih boste lahko tudi doma vzdrževali njihove zobe 
bleščeče bele.  

 
 

1 Začnite s krtačenjem zob vašega ljubljenca čimbolj zgodaj— najboljše že pri starosti 8 to 12 tednov. 
Če mu jih boste krtačili vsak dan, se bo vaš ljubljenec na to rutino navadil tudi ko se pojavijo stalni zobje. 
Pomnite: lahko da boste morali za nekaj časa prenehati s krtačenjem med izgubljanjem mlečnih zob. Takrat 
so usta boleča in lahko da bo poseg povzročl bolečino. Nadaljujete, ko bodo vsi stalni zobje zunaj.  

2 Ukvarjajte se z usti svojega ljubljenčka. Bodite 
potrpežljivi in naredite iz tega zabavo. Uporabljajte ljubeče 
postopke in pohvalo in to počnite vedno ob istem času, da 
se žival navadi na rutino. Izberite miren čas dneva, 
naprimer pozno zvečer. Ali pa, če vašega ljubljenca zelo 
motivira hrana, poskusite tik pred večerjo, tako da ga 
lahko nagradite za sodelovanje.  

3 Držite gobec vašega ljubljenca in se dotikajte ustnic. 
Nadaljujte z drgnjenjem zob in dlesni s prstom. V usta mu 
nakapajte nekaj kapljic vode z okusom rahlo slane 
piščančje ali goveje juhe (za pse) oziroma tunine (za mačke)s in se bo zagotovo začel veseliti temu ritualu. 

 
4 Nežno drgnite zobe s krpo ali gazo ovito okoli prsta, predhodno 
namočeno v isto jušno raztopino. 

5 Na koncu še zdrgnite zobe z mehko običajno ali veterinarsko 
zobno krtačko, namočeno v isto juho ali tunin sok. Držite ščetko 
pod kotom 45 stopinj in krtačite nežno naprej in nazaj oziroma v 
krožnih potezah  od dlesni proti vrhu zob. Krtačenje notranje 
strani zob je manj potrebno, a še vedno dobrodošlo. Vedno 
nagradite svojega ljubljenčka, ko Vam krtačenje dovoli.  

 
 
 



6 Razmislite tudi o uporabi drugih dentalnih pripomočkov. Na voljo je velika izbira veterinarskih zobnih 
past, ustnih vodic in gelov. Veterinar Vam bo svetoval in pomagal izbrati najboljše za Vas in Vašega 
ljubljenčka. S temi izdelki lahko povečate učinek domače nege, a je dnevno krtačenje še vedno najboljše. 
Izogibajte se človeškim zobnim pastam, saj so fluoridi in detergenti v njih lahko škodljivi, če jih žival 
pogoltne. Tudi vodikov peroksid je lahko škodljiv za dlesni, pa tudi ni priporočljivo, da ga žival pogoltne. Pri 
starejših živalih se moramo še posebej izogibati jedilne sode, ki vsebuje veliko natrija.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Ponudite ljubljenčku brikete in gumijaste igrače za žvečenje,  ki bodo pomagali vzdrževati čiste zobe. 
Izogibajte se naravnim kostem, na katerih si lahko žival zlomi zobe. Veterinar Vam lahko priporoča celovito 
in uravnoteženo profesionalno dieto, ki jo lahko uporabljate za hranjenje kot tudi za posladke. 

 

Pripravili za Vas: 

 


