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HUNDENS TÆNDER

Tilbageholdte mæl-

ketænder i både 

over- og under-

kæben. Hunden er 

bedøvet og klar til 

operation.

Efter operationen.

Hundens tandskifte sker, når den er i 3-6 måneders alde-
ren. Tandskiftet sker heldigvis oftest uden problemer, men 
hos en del hunde, særligt af de mindre racer, skiftes mælke-
tænderne ikke altid samtidigt med, at de nye voksentænder 
bryder frem.
Hvis mælketænderne ikke er faldet ud, og hunden dermed 
har ”dobbelte tænder”, sidder disse meget tæt og kan på 
grund af pladsmangel forårsage paradentose og give risiko 
for en fejlstilling af tænderne (fejlbid). Fejlbid kan betyde 
traume på tandkød, andre tænder eller ganen. Paradentosen 
opstår på grund af pladsmangel og den abnorme anatomi, 
og da det oftest er de små hunde, der i forvejen er disponeret 

for at få tandkødsbetændelse og paradentose, er det ekstra 
vigtigt med hurtig behandling.
Det er grundet ovennævnte problemstillinger vigtigt, at man 
ikke venter med at få fjernet tilbageholdte mælketænder i håb 
om, at de falder ud af sig selv – men at man får dem fjernet, 
før der opstår problemer i hundens mund.

Atypisk voksebane er årsagen
Når en voksentand bryder frem, foregår det ved, at den vok-
ser frem lige under mælketanden. På mælketandens rod 
opstår der derved et lille tryk, som får roden til at opløses, 
samtidig med at den blivende tand vokser frem. Processen 
fortsætter, indtil roden er helt opløst, og mælketanden der-
for falder ud. 
Hvis voksentanden følger en atypisk bane, så den vokser forbi 
mælketanden, vil roden på denne ikke opløses, og derfor 
bliver den siddende, samtidig med at den blivende tand 

T i l b a g E H o l D T E 

mælketænder Tilbageholdte – også kaldet 
persisterende – mælketænder er 
mælketænder, der ikke er faldet ud 
på det tidspunkt, hvor de blivende 
tænder (voksentænder) bryder ud
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      Særligt hoS hunde 
af de mindre racer SeS 
tilbageholdte mælketænder.
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vokser frem og bliver placeret lige ved siden af mælketanden. Det 
menes, at tilstanden er arvelig, og at det især er små hunde, der 
har problemet, men det forekommer i alle racer. 
Det er oftest mælkehjørnetænderne, der mangler at falde ud. 
Tandskiftet er normalt afsluttet, når hunden er seks måneder 
gammel, og det er derfor vigtigt, at man omkring den alder 
holder øje med tandskiftet, så man opdager, hvis der sidder to 
tænder af samme slags på samme sted.

Sådan fjernes mælketænderne
Når mælketænderne trækkes ud, foregår det under fuld narkose. 
Hunden får desuden lokalbedøvelse for at være smertedækket de 
første timer efter operationen, og for at den ikke behøver blive 
bedøvet så dybt under fuldnarkosen. Efter operation gives der 
smertestillende medicin, som fortsætter de følgende dage.
Det er vigtigt at tage røntgenbilleder både før og efter udtræknin-
gen. Før operationen for at se hvordan tandroden ligger i forhold 
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til andre tænder. Man vil også kunne se, om mælketanden er hel, 
eller om den er delvist opløst. Efter operationen røntgenfotogra-
ferer man for at se, om alt er forløbet, som det skal, og at de nye 
tænder, der ofte er tynde, ikke har taget skade under operationen.
Tænderne opereres oftest ud ved et åbent kirurgisk indgreb, da 
mælketænderne som regel er tynde og let knækker, hvis ikke man 
fjerner dem kirurgisk. En knækket rodstump skal altid fjernes, 
da der ellers let går betændelse i rodstumpen med smerte og 
eventuel beskadigelse af voksentanden til følge.  n

Læg mærke til plak og 

urenheder der samler sig 

om de dobbelte hjørne-

tænder med fare for udvik-

ling af paradentose.

Dobbelt hjørnetand i overkæben hvor voksentanden pres-

ses fremad. Hjørnetanden i underkæben kan ikke placeres 

korrekt mellem fortand og hjørnetand i overkæben, når 

hunden bider sammen, fordi den tilbageholdte mælke-

tand i overkæben gør, at der bliver for lidt plads. 

Mælkehjørnetand. 

Læg mærke til længden af roden i forhold til kronen.

      det er ofteSt mælke
hjørnetænderne, der 
mangler at falde ud.


