Tájékoztató az Emmi-pet ultrahangos fogtisztításról
Ausztriában az Állattartók és Állatvédők Szervezete (FTT) tudományosan bevizsgált és
tökéletesen állatbarát eszköznek ismerte el hivatalosan a kisállatok tökéletes szájhigiéniájának
eléréséhez kifejlesztett Emmi-pet ultrahangos fogtisztító készüléket (Prüfnummer 201610011).
Az ultrahang megelőző hatású a fogbetegségek kialakulásában. Az új ultrahangos technológia
alkalmazása valódi megelőzésről szól, mivel az megöli a csírákat és baktériumokat.
Valamennyi fogbetegség okozói baktériumok, amelyeket az ember / kutya
immunrendszere nem képes teljesen legyőzni és elpusztítani. Az ultrahang elpusztítja a
baktériumokat és tartósan eltávolítja a fogbetegségek lehetséges okait. Ezen kívül az ultrahang
serkenti a szövetekben a vérkeringést, testazonos energiákat szabadít fel, melyek szintén
megelőző hatással bírnak. Nemcsak a fogakon és fogtasakokban (plakk, fogkő, szuvasodás),
hanem a fogínyben is, ahová az ultrahang 12 mm mélyen behatol, így elpusztítja a
baktériumokat és fekélyeket a foggyökérben is. A szövetek jobb vérkeringése és a testazonos
energiák felszabadulása erősíti az immunrendszert, azaz a test ellenállóképességét.
Működése:
A sörték végén keletkező ultrahang, a speciális fogkrémből mikrobuborékokat képez,
amelyeket hozzáprésel a fogakhoz, ott a buborékok szétrobbannak, és leválasztják a
szennyeződéseket. Az ultrahang 12 mm mélyen behatol az íny alá is, így a fogtasakokban is
hat. Az Emmi-pet fogkefe nem zúg, nem rezeg, nem kell sikálni vele a fogakat. A kezelés nem
fájdalmas.
Az Emmi-pet fogtisztítást bódítás nélkül végezzük. Az Emmi-pet kezelés az 1. alkalom
során a fogköveket nem olvasztja le, viszont meglazítja őket, így a fogzománc megsértése
nélkül, fájdalommentesen le lehet azokat pattintani. Ezért általában (ha a kutya együttműködő)
már az első kezelés alkalmával szép tiszták lesznek a fogak. Ha a fogtasakokban is szükséges a
tisztítás, oda is benyúlunk, de csak addig a mértékig, amíg nem fáj a kutyának.
Mivel nem bódítunk, csak azoknak a kutyáknak tudjuk megtisztítani a fogait, amelyek
nyugodtan viselkednek, eltűrik, hogy a szájukban nyúlkálunk. Amennyiben a fogak belső
oldala is fogköves, megpróbáljuk ott is megtisztítani, de csak akkor tudjuk, ha a kutya hagyja.
Amit nem hagy, azt nem tudjuk megcsinálni. Harapós, hamis, kiszámíthatatlan kutyust nem
tudunk vállalni.
A fogkő visszarakódásának üteme minden kutyánál más. A fogak további tisztán
tartásához rendszeres időközönként kezelés szükséges, minimum 4-6 hetente, de az is
előfordulhat, hogy gyakrabban. Ha rendszeresen hozzák a kutyát fogápolásra, az a kutyának is
sokkal könnyebb, mert csak pár percet vesz igénybe, és nem lesz szükség többé
fogkőleszedésre.
Ha a kutya fogai már nagyon elhanyagoltak, pl. lesorvadt az ínye, szabaddá vált a
fognyak, mozgó fogai vannak; azokról a fogakról nem biztos, hogy el tudjuk távolítani a
fogkövet, mert az fájhat, fájdalmat pedig nem akarunk okozni neki.
Amelyik kutyának sebek, fekélyek vannak a szájában, annak sajnos nem áll módunkban
megtisztítani a fogait, őt mindenképpen állatorvossal kell kezeltetni. A gyógyulás, és
állatorvossal történő fogkőleszedés után viszont szívesen látjuk fogkőmegelőző kezelésekre,
hogy soha többé ne kelljen bebódítani egy fogkőleszedéshez.

Az Emmi-pet kezelés előnyei:
 nincs szükség bódításra
 az ultrahang nem káros a szervezetre, bármilyen sűrűn megismételhető
 megszűnik a bűzös lehelet
 nem hullanak ki a kutya fogai, még idős korában is egészséges, teljes fogsora lesz
Állatorvos felkeresése évente 1-2 alkalommal továbbra is erősen ajánlott, hiszen a
fogbetegségek felderítése, kezelése, gyógyítása továbbra is az ő hatásköre!
A fent leírtakat elolvastam, megértettem és elfogadom, a kezelést ennek tudatában saját
felelősségemre megrendelem.
Név: ......................................................................................
Cím: ......................................................................................
Kutya neve: ..........................................................................
Fajtája: ..................................................................................
Születési ideje:......................................................................
Chip szám: ...........................................................................
.................................................
Aláírás
A kutyusok ehetnek kezelés előtt, koplalni nem szükséges.
A fogkefe fejet a gazdiknak első alkalommal meg kell vásárolniuk, a továbbiakban csak a saját
kutyusukra használjuk az adott fejet, ennek elhasználódása függ a kezelések rendszerességétől.
Saját fogkefe fej: 2.000 Ft
Fogápolás a fogak állapotától függően: 6.000 – 9.000 ft/alkalom
Megelőző/fenntartó kezelés: 1.500 – 3.000 Ft / 1-2 havonta
Fogkeféhez szoktatás: 1.000 ft/ alkalom

