
 
 

Kamień nazębny u psa  

- walka o zdrowy uśmiech 

W dzisiejszych czasach coraz więcej właścicieli naszych kochanych czworonogów boryka się 

z problemem występującego u nich kamienia nazębnego. Najbardziej narażone na szybsze 

odkładanie się kamienia nazębnego są psy ras małych i miniaturowych m.in. york shire 

terrier, jamnik, co wynika z predyspozycji genetycznych. Na początku na zębach zaczyna 

odkładać się płytka nazębna, czyli miękka maź, którą zasiedlają bakterie. Jest ona 

niewidoczna dla właścicieli, ale ściśle przylega do zębów i nie usuwana, prowadzić może w 

późniejszym okresie do chorób przyzębia, a czasem i nie tylko przyzębia. 

Jak to możliwe? 

Substancje mineralne wchodzące w skład śliny m.in. sole wapnia osadzają się na płytce 

bakteryjnej i tak powstaje kamień nazębny. Jest on twardy, koloru żółto - brunatnego i na tym 

etapie usunąć go można jedynie u lekarza weterynarii, który przeprowadza zabieg sanacji 

jamy ustnej. Zwykle więcej odkłada się go od strony policzkowej w obrębie szczęki, a jeśli 

chodzi o żuchwę, to od strony językowej. Początkowo kamień nazębny lokalizuje się na 

koronie zębów, pojawia się "brzydki" zapach z pyska. Z czasem jednak nagromadzony, 

"wciska się" pomiędzy ząb a dziąsło , powodując podważanie dziąseł i w konsekwencji stan 

zapalny. Rozpulchnione, zaczerwienione i bolące dziąsła, odsłonięte szyjki zębów oraz 

potężny kamień nazębny są częstą przyczyną niechęci do jedzenia przez naszego pupila. Jeśli 

pozostawimy w takim stanie psa, to toczący się proces gnilny w jego jamie ustnej doprowadzi 

nie tylko do utraty zębów, ale także będzie zagrażać jego ogólnemu zdrowiu i samopoczuciu. 

Bakterie które bytują w jamie ustnej, mogą przedostawać się do innych, ważnych organów, 

uszkadzając ich komórki np. serca, wątroby, nerek. 

Co należy robić, aby nie dopuścić do powstawania kamienia nazębnego? 

 przede wszystkim dbajmy o higienę jamy ustnej! Mycie zębów jest naprawdę możliwe 

u psa! Na rynku istnieje wiele czyścików zakładanych na palec lub specjalnych 

szczoteczek oraz past do zębów dla psów. Uwaga! Pasty dla ludzi zawierają zbyt dużą 

ilość fluoru. Najlepiej zacząć przyzwyczajać psa do tej czynności już od szczeniaka. 

Niekiedy wystarcza 2- 3 krotne mycie zębów w ciągu tygodnia, ale niektóre psy 

wymagają częstszych zabiegów profilaktycznych 1x dziennie i dużo wytrwałości z 

naszej strony!!! 

 stosowanie gryzaków (odpowiednich firm) jest innym sposobem zapobiegania 

tworzenia kamienia nazębnego, choć trzeba podkreślić, że nie tak dokładnym, jak 

mycie zębów 

 rodzaj pokarmu, jaki otrzymuje nasz pies może mieć również znaczenie - sucha karma 

w sposób mechaniczny usuwa płytkę nazębną 

 zwracajmy także uwagę na prawidłowy układ zębów u psa. Psy powinny mieć 

wymienione zęby na stałe ( zależy od rasy) do około 6 miesiąca. Często przetrwałe 



 
 

zęby mleczne pozostawione w jamie ustnej powodują szybsze odkładanie kamienia 

nazębnego 

 predyspozycje genetyczne, skład śliny mają ogromny wpływ na to jak szybko 

powstaje kamień nazębny, ale nie zwalnia to nas od walki z nim! Potrzeba wtedy 

intensywniejszej profilaktyki jamy ustnej 

Co zrobić, gdy kamień nazębny już jest i doszło do zapalenia dziąseł? 

 

Najlepiej udać się do lekarza weterynarii, który oczyści nie tylko zęby, ale i kieszonki zębowe 

z kamienia nazębnego. Zabieg ten przeprowadza się w narkozie, przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu (najczęściej z użyciem ultradźwięków). 

Warto walczyć o zdrowe zęby naszych podopiecznych. Ich zdrowie i radosny "uśmiech" są 

bezcenne:) 
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