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Waarom een Equine dentist?
Wilde paarden grazen 16 uur per dag, dat houdt hun kiezen en snijtanden in conditie.
Door onze huidige manier van paarden houden blijven kiezen en snijtanden doorgroeien
en ontstaan er problemen. Enkele voorbeelden zijn, vermagering, proppen maken,
kantelen/schudden van het hoofd, bit vastpakken, enz.. Preventieve controle en/of
behandeling om de 6 maanden tot een jaar door een vakbekwame en gecertificeerde
Equine dentist is daarom een must.

Wat houdt de behandeling van een Equine dentist in?
De buitenzijde van het paardenhoofd wordt bekeken, ongelijke spieren en gewrichten
vertellen al iets over de binnenkant van de mond. Het paard krijgt een mondsperder in,
en de mond wordt bekeken en bevoelt. De uitkomst wordt aan de eigenaar vertelt en de
verdere behandeling wordt bepaald. Bij behandeling krijgt het paard een lichte sedatie
toegediend door de dierenarts. Het paard blijft dan tijdens de behandeling rustiger.
Zo kan er optimaal in de mond gewerkt worden, en kunnen ook de achterste kiezen goed
behandeld worden. Dankzij de sedatie kan er ook sneller, veiliger en zorgvuldiger gewerkt
worden. Haken en scherpe punten worden verwijderd eerst met handgereedschap,
vervolgens met electrisch gereedschap. De hoogte van de kiezen wordt gecorrigeerd.
Er worden bitseats aangebracht in de voorste vier kiezen. Deze dienen ervoor dat als het
bit tegen de kiezen aankomt, het paard daar geen last van heeft en zich niet verwondt.
Er wordt bekeken hoe de kiezen op elkaar passen en of deze genoeg contact hebben.
(occlusie) Eventueel wordt er nog een snijtand correctie gedaan. De kaken kunnen
weer optimaal voorwaarst/neerwaarst bewegen. Na de behandeling heeft het paard
een uitgebalanceerd gebit, een driepunt balans door het kaakgewricht, de kiezen en de
snijtanden en zijn boven en onderkaak, linker- en rechterkant van het gebit in verhouding
met elkaar.
Voor een afspraak of behandeling kunt u contact opnemen.
Voor meer informatie kijk op de website www.hetpaardengebit.nl.
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