
Abrazivní houby pro orální hygienu
zubů a dásní psů



Periodontitis
Periodontitis, nazývaná také periodontální onemocnění, je nejčastější orální 
onemocnění a je definována jako změna všech anatomických součástí periodontu 
(dásní, periodontálního vaziva a alveolární kosti) způsobených plakem 5,6,8,9.

Více než 80% dospělých psů trpí 
onemocněním parodontu 2,6,7,10.

STÁDIUM 1. Gingivitis STÁDIUM 2. Časná periodontitis STÁDIUM 3. Mírná periodontitis STÁDIUM 4. Pokročilá periodontitis

zánět
subgingivální 
tattar úbytek kostní hmoty

zhoršení ztráty 
kostní hmoty

extrémní ztráty 
kostní hmoty

Periodontální onemocnění je charakteriziváno 1,3,5,6,7.

Bakteriální 
růst HALITOSIS

GINGIVITIS

BOLEST

UVOLNĚNÍ ZUBŮ

ZTRÁTA ZUBŮ

Otoky a edém 
dásní

Oddělení 
dásní od 

krčku zubu
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periodontálního       
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alveolární 
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Řešením je

• Před použitím používejte ochranné rukavice na jedno použití (nejsou součástí 
balení).
• Postupně zvykejte zvíře na manipulaci s ústy, zvednutím rtů a otíráním zubů 
a dásní s jednorázovými rukavicemi, případně dopňte odpovídající množství 
specifické zubní pasty DentalPet Candioli. Opakujte operaci několik dní po sobě.

Abrazivní houby pro orální hygienu zubů a dásní psů.

Kelly Brush je inovativní systém, který čistí zuby a dásně 

vašeho psa jednoduchou masáží vašími prsty, které na sobě 

mají speciální houby pro odstraňování plaku.

Pokyny pro správné použití

• Po tomto počátečním období použijte na palec a ukazováčku dvě samolepící 
houby KELLY BRUSH po odstranění ochranného papíru na rubu. Použijte 
kratší houbu na palec a delší na ukazováček a přizpůsobte je tvaru prstů, jak je 
znázorněno na obrázku 1

• Po navlhčení houbiček KELLY BRUSH a nanešení vhodného množství 
specifické zubní pasty DentalPet Candioli vložte palec a ukazováček do úst psa 
vždy od zadní části a držte jeho ústa uzavřená a vložte dva prsty mezi jeho zuby 
a líce, jak je znázorněno na obrázku 2.

• Jemně třete předo-zadnímsměrem a nahoru - dolu, zatímco držíte psa hlavu 
stále druhou rukou; kolem špičáků provádějte rotační pohyby prsty s KELLY 
BRUSH, jak je znázorněno na obrázku 3.

• Na konci ručního čištění může být užitečné odměnit zvíře oblíbeným pamlskem, 
abyste usnadnili následné operace

Obrázek 2

Obrázek 1

Obrázek 3
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MALÁ PLEMENA

STŘEDNÍ PLEMENA

VELKÁ PLEMENA

MAXI PLEMENA
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