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Har du en hund som virker urolig og 
utilpass? 
Eller kanskje du har en hund som sliter 
med hjerte, ledd og nyrer? 

Da bør du lese denne artikkelen nøye! 
- Tannhelse kan være et nøkkelord i denne 
forbindelse. Det kan ganske enkelt være alfa og 
omega! 
Sier veterinær Dorina Bye til Sannidalsavisa. 
Hun og mannen Per Christian eier og driver 
Vestmar Dyreklinikk på Tangen i Sannidal. 
Pluss Alfa Smådyrpraksis i Kragerø sentrum.  

Med seg på laget har de også Uta Nicolaysen. 
- Vi sjekker alltid munnen hos pasientene våre. 
Hunder føler smerte akkurat som mennesker. 
Har en hund vondt i tennene, ja da blir den 
urolig. Men dette er bare en side av saken. 
Tannproblemer kan være en medvirkende årsak 
til alvorligere diagnoser som hjertetrøbbel, 
betennelser, ledd- og nyreproblemer, osv. 
Tannskader legger kroppen åpen for bakterier. 
Eller for å si det på en annen måte: En sunn 
munn gir en sunn hund!  
Smiler Dorina. 

- Alle hundeeiere bør derfor være nøye med 
tannhelsen til hunden sin. Puss tennene 
på hunden minst to eller tre ganger i uken. 
Tannpuss kan erstattes av -  eller suppleres med 
-  tyggebein. Og hundeeiere bør unngå  å gi 
hunden sin for mye bløt mat. Hunden må ha noe 
å jobbe med! 
Fortsetter hun. 
- Uansett: Ta med deg hunden til dyrlegen en 
gang i året. Og nøl ikke med å ta kontakt dersom 
du skulle ha mistanke om tannskade! 

Høst innebærer ofte jakt og friluftsliv for mange 
hunder og hundeeiere. 
Dorina kommer gjerne med noen gode råd og 
tips i den forbindelse. 
- Det er viktig å forberede hunden på det som 
kommer. Ingen mennesker ville vel fi nne på å 
melde seg på et maratonløp eller langt skirenn 
uten grunntrening? Mosjoner derfor hunden 
regelmessig. Vær også oppmerksom på at du 
velger riktig ernæring i oppkjøringsfasen. Bruk 
gjerne høyenergi- fôr noen uker i forveien. Du 
kan også ha med deg høyenergi- pulver eller 
høyenergi- boksemat i sekken under selve jakten. 

Det kan være smart! Følg også med på skader. Ta 
alle skader alvorlig. Sjekk hunden nøye etter hver 
dag på jakt. Ikke press hunden dersom den er 
småskadet. Det kan gjøre vondt verre og forlenge 
en kort sykdomstilstand til et langt mareritt. Og 
igjen: Oppsøk heller dyrlegen for tidlig enn for 
sent! 

Vestmar Dyreklinikk har gode og informative 
sider på internett. 
Sjekk www.dyrehelse.no 
Klinikken har også 24 timers døgnvakt ved 
akutte sykdommer. 
Dessuten: Her møter du alltid profesjonelle, 
dyktige veterinærer med lang erfaring. 
Som alle er opptatt av at pasientene skal få 
optimal behandling og service. 
Sannidalsavisa lar Dorina Bye avslutte med 
ordene du fi nner i overskriften.  
For dette er viktig! 
- En sunn munn gir en sunn hund! 
Smiler Dorina. 
Men ikke la deg lure av smilet. 
På vegne av din fi rbente venn håper hun selvsagt 
du tar dette alvorlig! 

- EN SUNN MUNN GIR EN 

sunn hund!
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INNSKRIVNINGSSAMTALE: 
Veterinær Dorina tar i mot en ny pasient! 

Alle fi rbente venner er velkommen til klinikken i Sannidal. Der er de i gode, profesjonelle hender!  


