
Hundvalpen har små vassa mjölktänder i mun-
nen. Beroende på individen börjar mjölktänder-
na att lossna vid ungefär fyra månaders ålder och 
bytas ut mot permanenta tänder. Viljan att tugga 
är störst precis innan tänderna byts. Helt plöts-
ligt hittar valpen nya tuggfavoriter som stolsben, 
sladdar eller soffkuddar. Många gånger är detta 
förknippat med tidigare mer fartfyllt eller ivrigt 
beteende. Ibland kan man kanske undra vart den 
söta lilla valpen har tagit vägen och vad det är för 
odjur som tagit dess plats. I det här skedet kräver 
valpen mycket förståelse och tålamod. Tuggleksa-
ker, tuggben ( i måttlig mängd) passar bra i den-
na period. Nedre käken är inte hårt fixerat hos 
valpen. Lek försiktigt och kampa( dra ifrån val-
pen en leksak som den håller i käken) försiktigt 
för att undvika att käken flyttar fram och ställer 
sig fel. För det mesta går tandbyte smidigt.

När processen sedan drar igång kan munnen bli 
öm, så att valpen får sämre aptit. Det kan vara bra 
att blötlägga torrfoder eller ersätta det tillfälligt 
med ett mjukare foder. Mest problem vid byte kan 
hörntänderna ge: mjölktänderna kan ibland sitta 
fast hårt trots att de permanenta tänderna tittar 

fram. Det är viktigt att tillväxten av permanenta 
tänder går i korrekt position och inte påverkar 
valpens bett negativt. Konsultera veterinär om du 
är osäker.

Hunden liksom människa har endast en upp-
sättning permanenta tänder under resten av sitt 
liv. Tänderna bör man sköta varsamt. Bäst är att 
vänja valpen borsta tänderna redan när den har 
mjölktänder. Redan vid vecka 9 kan vi starta med 
träning att man tittar valpen in i munnen. Där-
efter kan fingerborste (stickade och mjuk ) tes-
tas och senare vanlig mjuk borste användas. Det 
finns olika borstar o tandkräm för hundar. Från 
mjuk stickad trasa till elektrisk, ultraljudtandbors-
te. Välj det som passar dig och din hund. Manuell 
borste behöver daglig användning. Vi använder 
ultraljudtandborste Emmi Pet och elektrisk tand-
borste med ultra mjuk borste omväxlande. Vi 
borstar tänderna på våra hundar 2 ggr i veckan. 
Vi har fått beröm från veterinären för hundarnas 
tänder. 

Friska tänder – långt liv!
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