
 
Informacija Vašega veterinarja 

Ustni zadah pri hišnih ljubljenčkih 
Ali ste opazili, da Vašemu ljubljenčku ravno ne diši iz ust? Slab zadah je lahko za Vašo žival 
znak resnih težav, kot so npr. bolezni dlesni ali oralna sistemska infekcija.  
Zato se o težavah Vašega ljubljenčka pogovorite s svojim veterinarjem.  

 
 

Pogosta prepričanja: točna ali 
napačna? 

Domači ljubljenčki morajo imeti slab 
zadah. 

NAPAČNO! Slab zadah ni nekaj normalnega. Kot pri 
ljudeh je tudi pri ljubljenčkih slab zadah pogosto 
znak dentalnih bolezni in zahteva zdravljenje.  

Ljubljenčki ne potrebujejo redne ustne 
higiene. 

NAPAČNO! Tudi ob rednem čiščenju zob pri 
veterinarju, vaš ljubljenček še vedno potrebuje redno 
krtačenje zob, da ohrani zdrav zadah in bleščeče bele 
zobe.  

Živalska usta se čistijo sama.  

NAPAČNO! Čeprav v ustih Vašega ljubljenčka deluje 
naravni sistem encimov, ta ne more vzdrževati 
čistoče ust. Zobne obloge, ki se nalagajo na zobeh 
živali zahtevajo krtačenje ali drgnjenje, da bi usta 
ohranila svežino.  

 

Mačke ne potrebujejo zobne nege. 

NAPAČNO! Mačke in majhne pasme psov pogosto 
potrebujejo še več dentalne nege kot večji psi.  

Mačkam smrdi iz ust, ker jedo smrdljivo 
hrano. 

NAPAČNO! Smrad iz ust Vaše mačke je znak 
zdravstvenih težav, o katerih se pogovorite z Vašim 
veterinarjem.  

Preventiva: najboljše zdravilo 

Z redno ustno higieno lahko preprečite slab zadah in 
bolezni zob in dlesni. Vaš veterinar priporoča dnevno 
krtačenje zob kot najboljši način, da ohranite usta 
Vašeha ljubljenčka zdrava. Lahko mu tudi dnevno 
izpirate usta, ponudite dentalno dieto, vodne aditive 

in varne igrače za žvečenje, ki pripomorejo pri 
vzdrževanju čistih ust.  

Pomnite: bolj ko boste skrbeli za preventivo pred 
zobnimi boleznimi, manj stroškov boste imeli z 
veterinarsko oskrbo in zdravljenjem nastalih težav. 



  

Znaki, da vaš ljubljenček trpi za 
boleznimi zob/dlesni 
 
■ Slab zadah iz ust  

■ pordele dlesni (zdrave dlsni so rožnate barve) 

■ Gnojni izcedek iz dlesni 

■ Otekanje obraza 

■ Rumene ali rjavkaste obloge na zobeh 

■ Bolečina 

Drugi znak, da Vaš ljubljenček trpi bolečine je, če gre 
proti posodi s hrano in se nato sunkovito prestrašeno 
ali izpusti hrano iz ust. 

 Zdravljenje: kaj lahko naredi 
Vaš veterinar 

Vaš veterinar bo opravil celovit klinični in ustni 
pregled. Če ugotovi znake zobnih bolezni, lahko 

priporoča dodatna testiranja. Ta lahko vključujejo 
krvne analize in electrokardiogram, da bi lahko 
ugotovil če bo Vaš ljubljenček prenašal anestezijo. Da 
bi veterinar postavil dokončno diagnozo in določil 
posege zdravljenja je nujno potreben pregled živali 
pod popolno anestezijo. 

Vedite, da so nezdravljeni problemi zob pri živalih 

povezani z resnimi medicinskimi stanji, vključno z 
boleznimi srca, jeter in ledvic. Torej če opazite slab 
zadah ali druge znake zobnih bolezni pri Vašem 
ljubljenčku, se le naročite za pregled pri Vašem 
veterinarju.

 

 

Pripravili za Vas: 

 


