BUCADOG®
BUCACAT®

Munhygien för hund och katt

Här kan du köpa
•
•

BUCADOG®/ BUCACAT®

Apotek, med utökad service för djurägare.
Veterinärkliniker, med försäljning av hälsovårdsprodukter, som valt att
ta in Aptus i sitt sortiment.
Djurbutiker, med försäljning av djurprodukter från Lupus Foder AB.
Internetförsäljning, gå in på www.aptuspet.com för mer information.
®

•
•

För ytterligare information om produkterna, besök gärna Aptus hemsida:
www.aptuspet.com
®

Produkter som ingår i Aptus blå serie.

Aptus produkter marknadsförs av Orion Pharma,
ett finskt läkemedelsbolag som utvecklat och sålt
mediciner globalt sedan 1917.
®
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Instruktionsfilm om munhygien

Scanna in QR-kod för att se instruktionsfilm för
användning av Aptus produkter för god munhygien.
Finns på Aptus hemsida: aptuspet.com/QR_Buca
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MUNHYGIEN
Bakterier i munhålan
Hundens och kattens tänder utsätts dagligen
för bakterieangrepp. Normalt ryms det flera
miljoner bakterier i munhålan och varje gång
hunden/katten äter blir det fler. Man kan
enkelt säga att bakterierna blir matade varje
gång hunden/katten äter.
Att hålla efter bakterierna i munhålan är det
effektivaste sättet att motverka dålig andedräkt, plack, tandsten samt inflammation i
tandköttet, som kan leda till tandlossning.
Dålig andedräkt
Om din hund eller katt luktar illa i munnen
kan det ha flera orsaker t.ex. infektion i
bakre delen av svalget, eller problem i
mag- och tarmkanalen. Det vanligaste är
dock att det beror på plack.
Plack på tänderna
Plack består av gamla matrester som med
hjälp av bakterier bryts ner till en bakteriebeläggning och lägger sig som en hinna på
tänderna. Mest utsatta är kindtändernas
utsidor. Plackbeläggningen utgör en grogrund
för ytterligare bakterier.
Tandsten
Plack som inte tas bort regelbundet
förkalkas (mineraliseras) efter en tid
och bildar en hård beläggning längs med
tandköttskanten. Tandsten går inte att
borsta bort utan avlägsnas effektivast med
hjälp av veterinär under narkos.
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Inflammerat tandkött kan leda till tandlossning
Både plack och tandsten som ligger kvar
på tandytan bidrar till att tandköttet blir
inflammerat. Efter en tid kan bakterierna
söka sig ner mellan tanden och tandköttskanten. Inflammationen som uppstår i
tandköttsfickan hjälper till att bryta ner
de fästen och tandben som håller tanden
på plats, och detta kan leda till att tanden
lossnar helt.
Bucadog®/Bucacat® bekämpar
placket
Bucadog®/Bucacat® stärker hundens/kattens eget rengöringssystem i munnen med
hjälp av enzymer (amylas, glukos oxidas,
lactoferrin och lysozym) och bidrar till att
minska uppkomsten av skadliga plackbeläggningar1. Enzymerna påverkar djurets
peroxidassystem genom att höja halten
av hypotiocyanat i saliven. Hypo-tiocyanat
har både en bakteriostatisk och baktericid
effekt.
Både tandpastan och tuggbitarna hjälper till
att stärka munnens eget rengöringssystem
och bidrar till att:
1
2
3
4

Förhindra dålig andedräkt
Minska tillväxten av plack
Motverka uppkomsten av tandsten
Förebygga tandköttsinflammation och
tandlossning.

Ref 1. Studie. Dansk veterinärtidsskrift 2006. 15
februari. Nummer 4. Årgång 84.

Viktigt att tänka på innan man
börjar behandla sin hund med
Bucadog® och katt med Bucacat®
Bästa effekt uppnås om tandytorna är fria
från beläggningar innan första behandlingstillfället. Kontakta veterinär om tänderna
behöver rengöras från tandsten.
Hur använder jag Bucadog /
Bucacat® pastan?
®

Du kan välja mellan två olika metoder:
1. Applicera pastan på en tandborste och
använd pastan som tandkräm - Mekanisk rengöring + stärker munnens
eget rengöringssystem med hjälp av
enzymer.
2. Applicera pastan på utsidan av överkäken* och låt den ”smälta” ihop med
saliven - stärker munnens eget rengöringssystem med hjälp av enzymer.
3. Kombinera metoderna 1 och 2 efter
det som passar dig bäst.

Dosering
Tandpasta
Bucadog /Bucacat pasta
®

®

Liten hund

2 cm pasta/dag

Hund -20 kg

5 cm pasta/dag

Hund +20 kg

10 cm pasta/dag

Katt 		

2 cm pasta/dag

Tuggbitar
Bucadog /tuggbitar
®

Hund -20 kg

Small, 1 bit/dag

Hund +20 kg

Large, 1 bit/dag

Applicering
Bucadog®/Bucacat® pasta bör användas
en gång om dagen.
- Stryk ut pastan längs med tandköttsraden (applikator medföljer förpackningen).
Bucadog® tuggbitar innehåller förutom
enzymer, som minskar plackbildningen, även
kollagen som erbjuder hunden ett naturligt
tuggmotstånd.
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Förpackning:
45 g tub

Förpackning:
70 g tub

Aptus Bucadog TANDPASTA

Aptus Bucacat tandpasta

Enzymbaserad pasta till hund.

Enzymbaserad pasta till katt.

Innehåll
Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas, lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym),
milt slipande beståndsdelar och smakämne.

Innehåll
Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas, lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym),
milt slipande beståndsdelar och smakämne.

Användning
Aptus® Bucadog® innehåller ett flertal
enzymer som stärker munnens eget
rengöringssystem, hämmar bakterietillväxten i munnen och därmed tillväxten
av plack. Detta reducerar risken för att
tandsten bildas och tänder och tandköttet
hålls friskt. Genom att hämma bakterietillväxten i munhålan får hunden även en
bättre andedräkt.

Användning
Aptus® Bucacat® innehåller ett flertal
enzymer som stärker munnens eget
rengöringssystem, hämmar bakterietillväxten i munnen och därmed tillväxten
av plack. Detta reducerar risken för att
tandsten bildas och tänder och tandkött
hålls friskt. Genom att hämma bakterietillväxten i munhålan får katten även en
bättre andedräkt.

®
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®

®

Förpackning:
141 g (7-10 tuggbitar)

Förpackning:
224 g (20-25 tuggbitar)

Aptus Bucadog TuggBITAR
small

Aptus Bucadog tuggBITAR
large

Enzymbaserade tuggbitar.
Till hundar mellan 5-20 kg.

Enzymbaserade tuggbitar.
Till hundar över 20 kg.

Innehåll
Bioenzymer (amylas, glukoamylas, glukosoxidas, lactoferrin, laktoperioxidas, lysozym), råmjölkspulver, kollagen och malt.

För ytterligare produktinformation, se
förpackningens bipacksedel eller gå in på
www.aptuspet.com

®

®

®

®

Användning
Aptus® Bucadog® tuggbitar innehåller
ett flertal enzymaktiverande substanser
som bidrar till att stärka munnens eget
rengöringssystem och samtidigt motverka
dålig andedräkt.
Tuggbitarna är tillverkade av specialbehandlad,
torkad kohud som ger ett naturligt tuggmotstånd och bidrar till mekanisk rengöring.
Tuggbitarna finns i två storlekar och kan ses som
ett komplement till Aptus® Bucadog® pasta.
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Plats för stämpel

Ett sjukt djur skall alltid vårdas av veterinär, men djurets allmänna
kondition och välbefinnande kan förebyggas och förbättras med hjälp av
hälsovårdsprodukter. Aptus®serien, från läkemedelsföretaget
Orion Pharma Animal Health, har utvecklats för att du skall kunna ge din
hund och katt den bästa konditionen och hälsan i alla livets stadier.
Besök gärna Aptus® hemsida:
www.aptuspet.com

facebook.com/AptusSverige
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