Tandheelkunde

<p><strong><span style="font-size: 10pt;"><img style="border: 8px solid #ffffff; float: right;"
alt="tand" src="images/tand.png" height="150" width="221" /></span>Gebitsonderhoud Gebitsanering�<span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><br
/></span></span></strong><span><span>Bacteri� en de samenstelling van het speeksel geeft
plaquevorming en zorgt voor het ontstaan van tandsteen en tandsteenvorming op tanden en
kiezen. Dit geeft weer tandvleesontsteking (paradontose), tandbeenontsteking en loszittende
elementen. </span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Met ultrasone trillingen
wordt tandsteen verwijderd en de elementen gepolijst. Een goed gebit zorgt voor een frisse
adem en is bevorderlijk voor de gezondheid (hartklepontsteking, nierontsteking).</span></p>
<p style="font-style: normal; line-height: normal; margin-left: 30px;"><strong>Voorkomen van
tandsteen</strong></p> <p style="margin-left: 30px;"><span style="color:
#009241;">?�</span><span style="font-size: 10pt;">G</span><span style="font-size:
10pt;">een zoetigheid of ander snoepgoed geven.�<br /></span><span style="color: #009241;
font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 17px;">?�</span><span
style="font-size: 10pt;">Brokken zijn beter dan zacht voer. </span><span style="font-size: 10pt;
background-color: initial;">Er zijn ook speciale tanddieet* brokken verkrijgbaar.<br
/></span><span style="color: #009241;">?�</span><span style="font-size: 10pt;
background-color: initial;">K</span><span style="font-size: 10pt; background-color:
initial;">auwstaven en flostouw (katoen).�</span><span style="font-family: arial, helvetica,
sans-serif; font-size: 10pt; line-height: normal;">Enzympoeder (maakt speeksel zuurder) en
enzymen verminderen plaquevorming.�<br /></span><span style="color: #009241; font-family:
Arial, sans-serif; line-height: 17px;">?�</span><span style="font-size: 10pt; background-color:
initial;">Poetsen met tandborstel en speciale dierentandpasta.</span>�</p> <p
style="font-style: normal; line-height: normal;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><span
style="font-size: 10pt;">Afgebroken hoektand - Wortelkanaalbehandeling</span><br
/></strong></span>Met name bij veel politiehonden (Mechelaars) breekt bij het pakwerk de
hoektand af, meestal tot halverwege het element.</p> <p style="font-style: normal; line-height:
normal;"><span style="color: #009241;"></span><span style="font-size:
10pt;"><strong>Wortelkanaalbehandeling</strong><br /></span><span style="font-size:
10pt;">Wortelkanaal opboren, zenuw verwijderen en opvullen met een sterk composiet. Zeer
succesvol voor behoud van het element�en de functie als diensthond.�</span><a
title="Wortelkanaalbehandeling hond" href="extra/dierenrubriek/79">Lees meer over deze
behandeling>>.</a>�</p> <p><span
009241="009241"></span><strong>Implantaat</strong><br />Soms bijt de hond op iets hards
met het verlies van een premolaar als gevolg. Een implantaat kan verankerd worden in het bot.
Van een gelijkwaardig element van de andere zijde wordt via een afdruk een kroon gemaakt.
De gefabriceerde kroon wordt vastgezet op het in het botverankerde implantaat.�</p>
<p><strong><span>Gebit konijnen en knaagdieren</span><br /></strong>De tanden en kiezen
bij het konijn groeien hun hele leven door. Over het algemeen is de groei en slijtage van de
tanden in evenwicht. Als dit niet in evenwicht is (door afwijkend knaaggedrag, verkeerde
voeding, trauma, etc.), moet het konijn een gebitsbehandeling ondergaan.</p> <p
style="text-align: justify;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height:
normal;">*</strong>Tanddieetbrokken zijn�grote brokken met een speciale gelamelleerde
structuur, waarbij�de hond in de brok bijt en de brok met zijn gelamelleerde structuur langs
de�<span style="font-size: 10pt;">elementen schuurt.</span>�</p> <p>Wilt u meer
informatie? Bel voor een afspraak 030-6954264 of stuur een e-mail naar�<a
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href="mailto:dap@dijkshoorn.com">dap@dijkshoorn.com</a></p> <p>�</p> <p>�</p>
<p>�</p> <p>�</p> <a href="//nl.pinterest.com/pin/create/extension/" style="height: 20px;
width: 40px; position: absolute; opacity: 0.85; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;
background-color: transparent; background-image:
url('data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACgAAAAUCAYAAAD/Rn+7AA
ADU0lEQVR42s2WXUhTYRjHz0VEVPRFUGmtVEaFUZFhHxBhsotCU5JwBWEf1EWEEVHQx
4UfFWYkFa2biPJiXbUta33OXFtuUXMzJ4bK3Nqay7m5NeZq6h/tPQ+xU20zugjOxR/+7/O8539+
5znnwMtNTExwJtMb3L/fiLv3botCSmUjeCaejTOb39AiFothfHxcFIrHY8RksZjBsckJcOIRMfFsHD
/SsbExUYpnI8DR0dGUGjSb0byhEJp5Uqg5CTSzc2CQleJbMEj9/ywBcGRkJEk9DQqouEVQT1
sK444yWI9UonmTjGqauVLEIlHa9x8lAMbj8SSpp0rwKGMVvg8P46vbg0C7na8z8JsMcgHe7jlEa
+edRhiLy8n/TUMfu6EvLElk+U0WtGwrTrdfAGQf5J8iiK4LVzDU28t8JtMSocf8E+l68myaNFXm/6
rXslLK7ay5TOunuRvZWpJuvwAYjUaTpOIWoquuAZ219RTaxKYp9BbjycoN5FvL9qH9TBX5rvo
GdJythvXYSTxdtRnWylO/ZdqrLsGwszzhWQ593z2KlAwCYCQSSZJ6ehZ0W7bD9VBLgN0NCq
r3qR7R2rBrL3pu3Sb/7nDlz2uy6cG0OXk0GTbZXzNp8trsPAQdTj6frlWzN2DcXZGKQQAMh8NJ
6rpyHe+PnkCr/CAFdZyvpfpjuvkifLF9wIt1Wwlo0OHie1RvWrKa93RjzfzliTzPKz3ltB0/Tevmwp14
wGUgHAzSOoUEwFAolFaaBSuhnslPRkJexUJtZ6v5HtUeLswl33n1BgEY5fvhs9sJ3FAiT+QYyy
voAQJuD0KBAFRTJNAuz5/s3gJgMBhMJwrVFRThM5tY5zUF/A4X1f2fvQTRLCuBreoim0YmAb
qNJryvPEXeeq46kaNdkQ/1HCncbJKPs9ZSv2VHGfWsZ2hfkhKAfr8/pdxWKx4wwD69PmVfNS
OL+lr2w+gYqHpWDtXt1xQ8AMlWU0e1lqLd/APRHoP8AJqWrQG9gYxcPMsvSJUvAA4MDKTU
J7MZLaVy8v+qT21tcDx/OemePr0RTkNrur4A6PP5xCgBsL+/X4wiQDpuuVxOeL1eMYmYeDY6
sOp0z+B0OuHxeEQhxkJMFosJiSO/UinOI/8Pc+l7KKArAT8AAAAASUVORK5CYII=');"></a>
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