
Så borstar du  
tänderna på din hund



Om du inte gör det  
redan, börja idag!
Tandsten, tandköttsinflammation och tandloss-
ning kan ofta förebyggas genom regelbunden 
tandborstning. Här kommer några användbara 
tips till dig som inte gjort det tidigare.

Några tips innan du börjar:
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Träna stegvis. Börja gärna redan när 
hunden är valp, men undvik borstning 
under tandömsningen eftersom det 
kan vara obehagligt för hunden.

Håll varje lektion kort i början. Borsta 
några sekunder i taget upp till max  
ett par minuter.

Välj en tid som passar med era dagliga 
rutiner. Det spelar ingen roll när på 
dagen du borstar.

Alla hundar är olika. Träna därför  
i en takt som passar just er.

Ge mycket beröm och belöna rikligt. 
Hundgodis går bra!



Om du inte gör det  
redan, börja idag!
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Vänj hunden vid att du rör vid  
nosen och läpparna, att du håller 
runt nosen, att du lyfter på läppar 
och kinder och att du tar  
på tänderna.

Borsta hörntänderna och  
kindtänderna i underkäken. 
För att komma åt kindtänderna 
längre bak behöver hunden 
öppna munnen lite.

Framtänderna borstas med små, 
nätta tag eftersom det är ett extra 
känsligt område för de flesta hundar. 

När det går bra att borsta utsidan 
på alla tänder kan du fortsätta med 
stegvis träning för att också borsta 
tändernas insida. 

Börja med att borsta utsidan av 
hörntänderna och sedan kindtän-
derna i överkäken. Hunden kan hålla 
munnen stängd. Borsta med mjuka 
tag några gånger på varje tand.  
Tips: För att komma åt kindtänderna 
längst bak, behöver tandborsten 
vinklas ut lite.



Använd en mjuk tandborste i lagom storlek.  
 
Eltandborste går ofta också bra.

Hundtandkräm kan underlätta borstningen 
eftersom det smakar gott. Men tänk på att det 
är den mekaniska rengöringen som är viktig 
och vatten på borsten går också bra.

Var särskilt noga med att borsta i tandkötts-
kanten.

Tänk på att inte hålla för näsborrarna, det kan 
vara obehagligt för hunden.

För att öppna hundens mun kan du försiktigt 
vika in ett finger bakom hörntanden. Du kan 
också prova att ge hunden en leksak eller 
något annat att hålla i munnen för att komma 
åt. Många hundar börjar också tugga auto-
matiskt när du borstar tänderna längre bak i 
munnen och du kan då passa på att borsta 
där du inte kommer åt annars.

Det är normalt att hunden slickar sig runt 
munnen och tuggar när du borstar. Fortsätt 
bara att borsta försiktigt!

Praktiska tips
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Borsta hundens tänder 
varje dag för en frisk mun 
livet ut.



Vi utvecklar framtidens  
djursjukvård

Genom att kombinera etablerad kunskap med  
de senaste forskningsresultaten driver vi hela 
tiden utvecklingen framåt. Med bättre diagnostik 
får vi möjlighet att upptäcka sjukdomar tidigare. 
Med högre kunskap kan vi motverka många  
sjukdomar och bidra till friskare djur. Och med  
en allt effektivare djursjukvård kan vi erbjuda  
allt bättre behandling. 


