
TAND- & MUNHÅLEUNDERSÖKNING 
Undersökning av tänder & munhåla

En grundlig undersökning är en förutsättning för att ditt djur skall få  en korrekt behandling. Undersökningen 
kräver att HELA tanden undersöks, det vill säga såväl kronan (den synliga delen av tanden) som roten. 

TOPPEN AV ISBERGET…
Tandens rot och rotsystem (nerver-  & blodkärl) är till cirka 70 % dold i käkbenet och kan endast synliggöras 
med  hjälp av en särskilt  typ av röntgen som kallas  dentalröntgen. Denna röntgen är av samma typ som din egen 
tandläkare använder. Undersökning med hjälp av dentalröntgen kräver narkos.

Isberg bildas då is bryts loss från 
glaciärer. Endast en liten del 
av isberget är synligt över yta. 
Isberget har därför kommit att 
symbolisera förhållandet mellan 
tandens krona och rotsystem.

”MUNKOLL”
En yttre inspektion av tänderna då ditt djur är vaket ger mycket begränsad information men kan vara en första ind-
ikation över munhålans status.  Tillstånd som inflammation i tandkött eller munslemhinna är exempel på diagnoser 
som kan ställas vid en enklare ”munkoll”, men de viktigaste tand- och munhålesjukdomarna missas  vid denna typ 
av undersökning.

VARFÖR BEHÖVER MAN RÖNTGA? 
Exempel på diagnoser som endast kan hittas eller inte behandlas korrekt  utan tandröntgenundersökning och som 
har betydelse för djurets välbefinnande är till exempel:

• Tandlossningssjukdom (parodontit)
• Karies (hål i tänderna)
• Kronfrakturer (avslagen del av tandkronan)
• Rotfrakturer
• Cancer
• Överväxande tandkött
• Tillbakadraget tandkött
• Pulpanekros (vävnadsdöd i tandens pulpa)
• Missbildningar i rotsystemet
• Tandresorption (TR/FORL)
• Nedslitna tänder

För att säkerställa att ditt djur får en korrekt diagnos och därmed en korrekt behandling behöver alltså tandröntgen 
vara en del av undersökningen. Vi vill att ni alltid skall känna er trygga i att just ert djur får den bästa tänkbara vård! 

HUR GÅR MAN VIDARE? 
Om ditt djur har konstaterats ha någon typ av problem i munhålan som kräver vidare undersökning eller om ni 
undrar om just ert djur har något problem i munnen så bokas en tid via klinikens telefon eller direkt i receptionen 
med vår personal. Ni kan också kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida: www.evidensia.se
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