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K edi ve köpeklerde kötü ağız ko-

kusu normal mi? Hayır, normal 

değil. Yani halk arasındaki ‘hay-

vanların ağzı zaten kokar’ algısı tamamen 

yanlıştır. Hayvanlardaki ağız kokusu, diş-

lerde bakterilerin birikmiş olması, pH’nin 

bozulması, düzensiz fırçalama yapılması, 

hijyene dikkat edilmemesi, yanlış besleme, 

diş eti iltihapları, paraziter enfeksiyonlar, 

böbrek rahatsızlıkları ve diyabet gibi pek 

çok sebebe bağlı olabilir. 

Hayvanlarda ağız 
sağlığının önemi  
AĞIZ VE DIŞ SAĞLIĞININ BOZULMASI, ÖNLEM ALINMAZSA DIŞ KAYBINA 
VE SISTEMIK RAHATSIZLIKLARA KADAR GIDEBILECEK PROBLEMLERE 
YOL AÇABILIR VE KESINLIKLE KÜÇÜMSENMEMELIDIR.

DİŞ SAĞLIĞI, BÜTÜN SİSTEMLERLE 
YAKINDAN BAĞLANTILIDIR

Ağız ve diş sağlığı doğrudan hayatı 

etkilemediği için diğer hastalıklar kadar 

önemsenmemektedir. Hasarın tavan yap-

tığı noktada hastayı veteriner kliniğine 

götürmek çoğu zaman diş kayıplarıyla 

sonuçlanmaktadır. Ağız ve diş sağlığında 

en önemli iki hastalık; diş çürükleri ve diş 

eti inflamasyonlarıdır. Diş eti hastalıkları, 

dişlerin içinde bulunduğu çene kemiğinin 

erimesine kadar ilerleyen yıkıcı etkilere 

yol açabilir. Dişler, bütün sistemleri olum-

suz etkileyen sürekli enfeksiyon odağı 

haline gelebilir. Kalp, böbrekler, eklemler 

gibi yapılarda önemli sağlık sorunlarına 

yol açan enfeksiyonlar oluşturabilir. Birçok 

araştırma göstermiştir ki; diş eti iltihabı, 

diş kaybı ve diğer ağız ve diş hastalıkları, 

karotid arterde incelme, felç ve diğer tip 

kalp hastalıklarının artmasında ciddi risk 

faktörü oluşturmaktadır.
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ProDen PlaqueOff®, plak birikimini, tartar oluşumunu azaltmak 
ve ağız kokusunu iyileştirmek için klinik deneylerde gösterilen, 
seçilmiş doğal deniz yosunu içeren patentli bir yem takviyesidir.

- Plak ve tartarı azaltır.

- Kötü nefesi tazeler.
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Ağız ve diş sağlığının bozulması so-

nucunda bir ya da birden fazla dişini 

kaybeden kedi ve köpekler, artık yeterli 

ve etkili çiğneme yapamamaktadır ve 

yeterli bir çiğneme fonksiyonunun ol-

madığı durumlarda ağızda başlaması 

gereken sindirim işlemi eksik kalarak 

besinler sindirilmeden mideye gönde-

rilmektedir. Sindirilmeden sisteme dahil 

olan besinler mide ve diğer sindirim sis-

temi organları tarafından çok daha fazla 

enerji harcanarak işleme alınmaya çalı-

şılmaktadır. Böylelikle kalp ve dolaşım 

sistemi çok daha fazla efor sarf etmek 

zorunda kalmaktadır. Birçok kez tekrar-

lanan bu alışkanlık sonucunda kalp ve 

damar sistemi, besinleri depolamaya ve 

kendine ek enerji depoları oluşturmaya 

gerek duymaktadır.

KEDİ VE KÖPEKLERDE 
DİŞLERİ TEMİZ TUTMAK HASTA 
YAKINLARININ GÖREVİDİR

Ağız sağlığı denince akla sağlıklı dişler, 

sağlıklı diş etleri ve dengeli ağız florası 

gelmelidir. Sağlıklı ağızda başlayan sindi-

rim süreci, genel vücut sağlığını ve kiloyu 

dengede tutmaktaya yardımcı olmakta-

dır. Bu açıdan tartar ve plak oluşumu en-

gellenerek; kötü ağız kokusu, diş ve diş eti 

hastalıklarının sebebiyet verdiği sistemik 

problemlerin önüne geçilebilir. 

Kedi ve köpeklerde dişleri temiz tut-

mak ve genel ağız hijyenini sağlamak 

hasta yakınlarının görevidir. Evcil hayvan-

ların dişlerini fırçalamak her zaman kolay 

olmamakla birlikte süreklilik de istemek-

tedir. Kediler ve köpekler, dişlerinin fırça-

lanmasından haz etmedikleri için çoğu 

zaman diş fırçalama girişimleri sonuçsuz 

kalmaktadır. Diş macunu ihtiyacı da bu 

zorluklardan arasında yer almaktadır. 

Çünkü hayvanlar insanlar gibi diş macu-

nunu tükürme yeteneği sergileyemezler. 

Diş temizliğinde kullanılan diğer yön-

temlerden bir diğeri ise detertraj işlemidir. 

Detertraj her ne kadar kolay bir uygula-

ma gibi görünse de deneyimli veteriner 

hekimler tarafından uygun şartlarda 

yapılmalıdır. Aksi takdirde ciddi sonuçlar 

doğurabilir. Anestezi gerektirdiği için yaşlı 

ve kronik rahatsızlıkları olan hayvanlarda 

gerek duyulmadıkça önerilmemektedir. *

PRODEN PLAQUEOFF® POWDER: AĞIZ SAĞLIĞI 
ÜZERINDE MÜMKÜN OLAN EN BÜYÜK ETKI

ProDen PlaqueOff® Powder; 
dünyanın en temiz yerlerinden biri 
olan İskandinav kıyılarındaki soğuk 
sularda yaşayan doğal deniz yosunu 
içeren patentli bir yem takviyesidir. 
En yüksek kaliteyi elde etmek için 
yosun, benzersiz bir teknoloji ile hasat 
edilir. Ağız sağlığı üzerinde mümkün 
olan en büyük etkiye sahip bir ürünle 
sonuçlanan post-process geliştirilmiştir. 
Hiçbir katkı maddesi, şeker veya 
ekstra kalori içermez. Gluten içermez. 
Aktif maddesi %100 doğal ve organik 
alglerdir (Ascophyllum nodosum). 
Doğal iyot bakımından zengindir, 
önemli  vitamin ve mineralleri içerir. 
Kediler için 40 gramlık, köpekler için 60 
gramlık formları mevcuttur. İçerisinde 
dozlama kaşığı mevcuttur. Bir kutu ürün 
ortalama 4 ay kullanılabilmektedir. 1.5 
milyar dozdan fazla satılmıştır. Etkinliği 
klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. 
Veteriner Ağız Sağlığı Konseyi (VOHC) 
tarafından onaylıdır. Kullanımı çok 
kolaydır, direkt veya mama üzerine 
serpilerek verilebilir. 
ProDen PlaqueOff® Powder; bakteri 
plağının çoğalmasını engeller, kötü 

ağız kokusunun önüne geçer, oluşmuş 
tartar ve plağı yumuşatır ve kaldırır, 
yeni tartar ve plak oluşumunu 
engeller. Tükürük salgısını arttırır, 
sindirime yardımcı olur.  Ağız pH’sini 
dengeler. Köpeklerde ağız pH’si 5.0 ile 
9.0 arasında, kedilerde ise 7.0 ile 9.0  
arasındadır. Midenin pilorus bölgesini 
korur. 8 haftalık düzenli kullanımda 
plak oluşumunu %35’e kadar azalttığı, 
12 haftalık kullanımda ağız kokusunu 
%63 oranında giderdiği kanıtlanmıştır. 
Kediler için özel üretilmiş olan ProDen 
PlaqueOff® Powder for Cats, içerdiği 
Brewer’s Yeast (Bira Mayası) ile bu 
özel tarifi daha da leziz kılar. Ayrıca 
B12 vitamini hariç diğer B vitaminlerini 
içerir. Sindirim sisteminde bulunan 
yararlı bakteri ve mayaların büyümesini 
destekler. 10 esansiyel amino asidin 
hepsini barındırır. Glutasyon peroksit 
enzimi için gerekli olan selenyumu 
içerir. Karaciğeri detoksifikasyon 
sürecinde oluşan serbest radikallerden 
korur. Unutmayalım ki sağlıklı bir 
sindirim sisteminin temelinde sağlıklı 
ağız, sağlıklı dişler ve dengeli ağız 
florası vardır.

Tartar ve plak oluşumu 
engellenerek; kötü ağız kokusu, 
diş ve diş eti hastalıklarının 
sebebiyet verdiği sistemik 
problemlerin önüne geçilebilir. > 1 x 10¹¹ cfu ( yüz milyar) Lactobacillus acidophilus CECT 4529

> 1 x 10¹¹ cfu ( yüz milyar)  Enterococcus faecium NCIMB 10415

> Yoğun İnulin

> Pharma Grade L-Karnitin

> Pharma Grade Taurin
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